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[Deel 1]
[Koning Leopold II]
Met onzen koning Leopold II verdween een der merkwaardigste kroondragers van
de moderne tijden.
Onze pers en de Fransche heeft bij den dood van dezen groote haar gewoonte
niet verloochend de de ongezonde nieuwsgierigheid van 't pukliek naar hartelust te
laten azen op zwakheden en gebreken, die ongetwijfeld een uitstekende gelegenheid
tot feuilleton-kitteling gaven, en die wel zeker een sterke vlek werpen op den luister
der bladzijden die deze vorst aan onze vaderlandsche geschiedenis heeft
toegevoegd.
Hij was nu eenmaal verre van te zijn voor zijn volk wat de koninklijke waardigheid
toch ook, naar Gods orde, moest besluiten in zich: een voorbeeld van zedelijk leven.
Maar, wat hij heeft gezondigd, ook door verergernis, 't is niet de taak der menschen
het vonnis uit te spreken. En dat hij, op elk ander gebied, waar zijn taak van koning
hem plichten voorschreef en rechten gaf, een voorbeeld is geweest - wekkend en
trekkend - daar liggen voor zijn onderdanen redenen genoeg om hem tot de verste
nageslachten dankbaar te zijn.
Hij was een voorbeeld van wilskracht. Dwars door alle moeilijkheden heen, die
zich op een koningsbaan, omdat ze hooger ligt dan alle andere, met meer gevaren
voor struikelen en vallen voordoen dan overal elders heeft hij zich heengewerkt, en,
dank zij een nooit falende volharding, bereikt wat hij zich bij 't aanvaarden van zijn
hooge bediening tot ideaal had gesteld: Zijn klein land een groote koloniale
mogendheid.
Hij was een voorbeeld van beleid. Om het heil van zijn land te bewerken had hij
iets meer noodig dan persoonlijke energie. Hij moest een volk hebben dat meewilde,
en zich liet voeren naar zijn geluk. Vóor zoo 'n volk stond Leopold nu juist
aanvankelijk niet. Wat hij van op zijn hoogte zag in 't verschiet dat konden zijn
onderdanen niet onderscheiden, en
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al wat menschelijke vindingrijkheid kon uithalen om overtuiging te wekken, en moed
in te spreken en geestdrift te ontvlammen, heeft hij moeten besteden om den
Belgischen aard, die in al zijn ontwikkeling toch nog bleef hokken binnen zijn
grenspalen, te doen beseffen dat er voor den echten ondernemingsgeest geen
andere grenzen zijn dan die van den aardbol zelf.
Hij was een voorbeeld van werkzaamheid. Geen gevaarlijker staat om tot
rentenierschap over te slaan dan 't koningdom. Men behoeft maar te wenken en de
dienaars vliegen aan, dienaars die werken en dienaars die denken in 's konings
plaats. Een koning kan ook op dezen dag zijn land regeeren in pantoffels. Maar
Leopold heeft gewerkt, elken dag van zessen klaar. Al wat nog aan krachten
sluimerde in Belgischen grond heeft hij gewekt: Ons financiewezen bracht hij op
een hoogte die duizelen doet, onze nijverheid en onzen handel dreef hij tot waar ze
stegen in wedijver met de grootste grootmachten der wereld. Niet zooveel, helaas,
heeft hij gedaan voor de geestelijke grootheid van zijn land: aan 't onderwijs heeft
hij niet geraakt, kunst en letteren liet hij zichzelve redden. Maar kon zijn geest van
nutsbegrippen vol, de hoogste en fijnste zielsuitingen niet smaken, - millioenen had
hij over voor de meest stoffelijke der kunsten, de bouwkunst, die zijn Brussel tot een
paleizenstad moest maken en zijn strand tot een feërie. Ook voor de
natuurwetenschappen en de vaderlandsche geschiedenis vergat hij niet een
Maecenas te zijn. 't Was verder zijn recht te meenen dat ook het werken aan de
stoffelijke grootheid van een land een koningsleven koninklijk vullen kan.
Hij was, alles ineens, een voorbeeld van vaderlandsliefde, niet zoozeer met
woorden, die vergaan, maar met daden, die blijven zullen, zoolang België zelf een
vaderland blijft.
Het dankbaar aandenken van zijn zeven millioen onderdanen heeft Leopold II in
de ruimste mate verdiend. En wij bidden in vertrouwen voor het eeuwig loon van
Hem die op zijn sterfbed, met een laatste schoon, groot voorbeeld, niets heeft
verzuimd om het waardig te worden.
*

**
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‘Prins Albert heeft de voornaamste deugden van zijn ras. Zin voor 't practische leven
en kalm geduld. Evenzeer als Leopold II heeft hij den arbeid lief. Misschien meer
dan eenig ander Europeesch vorst stelt hij belang in staathuishoudkundige en
maatschappelijke vraagstukken. Hij is niet beducht voor de volksbeweging, die
zoovelen verontrust. Hij ziet haar met frisschen moed en wellicht met vreugde te
gemoet. Niemand is meer dan hij kind van zijn tijd. Hij staat niet voor zijn eeuw met
gebalde vuist, maar reikt haar zijn hand. Hij wil dat zijn gouwen haar welstand putten
uit menigvuldige hulpbronnen. Ook hij droomt van de zee bij den aanblik er van.
Voor de toekomst op zee heeft hij een korps van scheepsjongens gevormd; het
schip Ibis, dat hij hun heeft geschonken, is hun drijvende school geworden... Hij
bezoekt hen dikwijls... Hij ontdekt onder hen de nakomelingen van verschillende
rassen, die in den loop der tijden het Vlaamsche strand bewoonden. Zijn stem klinkt
luider als hij uit eigen studie beschrijft, aan welke afstamming ons kustvolk zijn
zwijgende kracht en zijn stille volharding dankt. Hij ziet de Belgische koopvaardijvloot
reeds met volle zeilen op de wereldzee. Hij haat pronk, omslachtigheid en
onoprechtheid. Daar opgeruimdheid de kenmerkende eigenschap der Belgen is,
schept hij er vermaak in haar om zich heen te verspreiden. Het kost hem geen
moeite zich eenvoudig en hartelijk te geven. Men meent soms dat hij schuchter is,
schuchter zooals iemand die zijn kracht verbergt. In Afrika reed hij alleen op het
rijwiel langs de kronkelpaden van het woud, om van station tot station de
voorgeschreven ontvangsten te vermijden. Zijn wensch ware met het minst mogelijk
vertoon een vorst, maar met den hoogsten graad van waarheid een mensch te zijn.
Hij is een goed ruiter. Menigmaal laat hij zijn paard dwars over 't veld rennen in 't
behaaglijk gevoel vroolijk en vrij te zijn in wind en zon.
Prinses Elisabeth vergezelt hem op deze dolle ritten. Ook zij bemint deze
plotselinge verjonging, die geput wordt uit de bron van de levendige en krachtige
natuur... De prinses bezit de zeldzame en kostelijke eigenschappen van een moeder
en een gade. De prins getuigt dat zij degene is geweest, die de kunst in zijn huis
binnen voerde. Nu
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heeft hij de kunst leeren liefhebben. De prinses is misschien de eenige aan het
Brusselsche hof, die de goede letterkunde kent. Wanneer zij kiest raakt zij onder
de boeken, die in de mode zijn, niet verdwaald... Zij ademt den bloesem der
dichtkunst in, waarmee zich België thans kranst. Daarom mogen we zeker zijn dat
de troonsbeklimming van den nieuwen koning de wedergeboorte en de verheerlijking
van de letterkunde zal meebrengen... De teekenen waaronder de nieuwe regeering
begint zijn dus gelukkig. Het land en zijn vorstelijk paar hebben elkander onderzocht
en gemeten en hebben elkaar sedert lang begrepen als twee vrienden, die op elkaar
rekenen. Allebei jong, blijken ze vastberaden tegenover het leven. Misschien zullen
zij door wederzijdsch begrijpen er toe komen, vele al te hoog gaande plannen te
fnuiken, maar dit alleen, om te werken aan het innerlijk en diep leven van het volk
zelf. Eens dit werk gelukkig en langzaam ten einde gebracht, kan het werk van
Leopold II worden hervat. En godweet welke zeldzame en nieuwe krachten het nog
zullen bevestigen en ontwikkelen.’ (Dichter Verhaeren, in 't Fransch).
Voeg nu daarbij dat een levendige christelijke geest onze vorsten bezielt, dat het
Vlaamsch ook zijn plaats heeft in hun hart en dat Albert I zijn grondwettelijken
Koningseed in beide landstalen heeft afgelegd, dan kan Verhaeren's karakterschets
om haar volledigheid bij velen welkom zijn.
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Beethoven's levensavond
(Vervolg en slot)
Gelatenheid en vroomheid ademen al Beethoven's laatste levensjaren en, gelijk in
het toondichten der derde periode, slaat de weemoed gewoonlijk over tot edele
r

sereniteit. Zoo deze brief aan D Bach:
en

‘Weenen op den 6

Maart 1823.

Waarde vereerde vriend!
De dood zou kunnen komen, zonder zich te laten melden, in dat oogenblik is er
geen tijd om een gerechtelijk testament te maken, ik deel UEd. derhalve door dezen
eigenhandig mee, dat ik mijn geliefden neef Carl van Beethoven tot mijnen
universeelen erfgenaam verklaar, en dat hem alles zonder uitzondering wat maar
den naam heeft van 't is eender welk bezit van mij na mijnen dood in eigendom
moet toebehooren. - Ik noem U tot mijnen curator en moest geen ander testament
volgen dan dit, dan is UEd. verzocht en gebeden, eenen voogd voor mijnen geliefden
neef K.v. Beethoven te zoeken - met uitsluiting van mijnen broeder Johan van
Beethoven - en hem volgens de gebruikelijke wetten te laten erkennen. Dit schrijven
verklaar ik geldig voor altijd, als ware het mijn laatste wil vóór mijnen dood. - Ik
omarm U van harte
Uw ware vereerder en vriend
(1)
LUDWIG VAN BEETHOVEN.’
Tijd is het ook de andere zijde van het tafereel te schilderen: de handelwijze van
dezen zoo vertroetelden neef tegenover zijn weldoener. Nogmaals moeten wij dat
gaan zoeken in Beethoven's briefwisseling. Het vijfde en

(1)

Beeth. Sämtl. Br. IV, blz. 203-4.
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laatste deel daarvan, intusschen verschenen, zal ons in staat stellen eenige
onnauwkeurigheden bij Schindler te verbeteren.
sten

Beethoven schrijft aan zijnen neef uit ‘Baden, den 29

Aug.’ (1824? veronderstelt

r

D Kalischer):

‘Lief voddeventje!
(1)

Zie ons Mahonie-Hout , hoe het zich weert - mijn plan is reeds gemaakt, wij geven
het tegenwoordig kwartet aan Art... (Artaria, muziekuitgever) en het laatste aan
Peters. - zie, heb ik ook niet iets geleerd, nu ik zie, ik speelde reeds op voorhand
U ter eere den koopman ---- opdat gij den weg gebaand vindt. - Mijn maag is
schrikkelijk ontsteld en geen arts! -- Pennen heb ik noodig stuur ze mij in eenen
brief --- schrijf aan Peters ook niet Zaterdag, wij zullen nog wat wachten, zoo doen
wij als toonden wij hem, dat het ons gelijk is.
ik neem sedert gisteren niets als soep en een paar eieren e. enkel water, mijne
tong is gansch geel, e. zonder afdrijven e. versterken zal mijn maag zich nooit
e

niettegenstaande den consulteerenden doctor herstellen --- Het 3 kwartet behelst
ook 6 stukken e. zeker zal het binnen 10 hoogstens 12 dagen gansch af zijn. Zie
mij geerne beste e. indien ik u leed doe, gebeurt het niet, om u leed te doen, maar
wel om u in de toekomst goed te doen -- Thans sluit ik weer ---- ik omarm u van
harte, wees maar lief goed Vlijtig e. oprecht, daardoor is aan al mijn geluk grenzen
gezet, schrijf lieve zoon, 't is mij leed om al uwe bewegingen om mijnentwille het
zal nog eens beteren -- Holz schijnt onze vriend te kunnen worden ----- ik verwacht
een spoedig schrijven van mijnen Benjamin.
sten

Baden, den 29
Aug.
(2)
Uw trouwe vader.’
Wat was er intusschen van dezen ‘Benjamin’ geworden? Om dit te weten, moeten
wij ons weer tot

(1)
(2)

Hout = Holz. Carl Holz, een jeugdige vriend van Beethoven.
Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 44-45.
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Schindler wenden. Deze vertelt (II, blz. 119 en volgende) hoe Carl in den herfst van
1824 naar de universiteit word gestuurd, wonende bij zijnen oom gelijk vroeger.
Beethoven's neef was voor de wetenschappen goed aangelegd en, moeten wij den
biograaf gelooven, hij had ‘zijnen beroemden naam kunnen weerdig worden en tot
een uitstekenden wetenschapsman opgroeien’ in een andere omgeving. Doch te
Weenen was men enkel bezorgd om staatsbeambten te vormen. Wel legde de
student de halfjaarlijksche examens af met Paschen 1825, maar op zoo twijfelachtige
wijze, dat reeds de invloed van den Beethoven-naam in aanmerking moest komen.
‘Gedurende 's meesters verblijf te Baden in den zomer werd de student voor kost
en inwoon aan een betrouwbaren man overgelaten; deze echter was niet in staat,
den jongeling te leiden in daden en richting. Grof misbruik der vrijheid, neiging tot
het spel, herhaalde omgang met zijne ongelukkige moeder, wier zedelijke
bedorvenheid den hoogsten graad had bereikt, waren oorzaak, dat op het einde
van 't tweede semester in 't geheel geen examens werden afgelegd. Zoo had de
wetenschappelijke loopbaan in eens een einde genomen.’
Uit die periode dagteekenen de meeste brieven van Beethoven aan zijn pleegzoon.
Hoe ellendig het met de gezondheid van den grooten meester ondertusschen stond,
getuigt ons een zijner brieven aan zijn geneesheer Dr Braunhofer:

‘op den 13. Mei 1825.
Vereerde vriend!
r

D : hoe gaat het den patient? Pat. Wij steken in geen goed vel -- nog altijd zeer
zwak, oprispingen etc. ik geloof dat op den duur versterkende medecijn noodig is,
die echter niet stopt -- witten wijn met water moet ik kunnen drinken, want het
mephitische bier kan mij enkel kwaad doen. -- mijn katharale toestand vertoont zich
hier volgender wijze, namelijk: ik spuw tamelijk veel bloed uit, waarschijnlijk enkel
uit de luchtpijp, uit den neus stroomt het nog dikwijlder, wat dezen winter ook dikwijls
het geval
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was. Dat echter de maag schrikkelijk verslapt is, e. over 't algemeen mijne gansche
natuur, dat lijdt geenen twijfel, enkel uit haar zelve, voor zooveel ik mijne natuur
ken, zullen mijne krachten moeilijk weer hersteld worden. - Dr. ik zal helpen, nu
(1)
eens Brovianer, dan weer Stollianer etc. zijn. Pat. Het zou mij aangenaam zijn,
weer met eenige krachten aan mijn schrijflessenaar te kunnen zitten overweeg dat
-- Finis. zoodra ik in de stad kom, zie ik u, enkel aan Karl zeggen, wanneer ik u tref,
kunt gij echter Karl zelf meegeven, wat nog moet genomen worden, de leste medecijn
nam ik maar eens, e. heb ze verloren, ware dat nuttig --Met hoogachting
e. dankbaarheid
steeds
uw vriend
BEETHOVEN.

e

Geschreven op den 11. Mej 1825, in Baden, Helenenthal aan de 2 Antons-Brücke
naar Siechenfeld op.’
Adres: ‘Voor zijn hooggeboren
H. von Braunhofer
(2)
Professor der Artsenijkunde etc.’

(1)
(2)

Twee verschillende scholen van den tijd, genoemd naar de doctors John Brown (1735-1788)
en Max Scholl (1742-1787).
Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 119, 120, 121.
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Ook in zijne brieven aan zijnen neef klaagt de meester gedurig over zijne gezondheid:
‘Eindelijk -- geef toch ten minste aan de oude de chocolade ----- Ramler, indien hij
nog niet genomen is, zou de oude misschien bezorgen -- ik word altijd magerder
en bevind mij eerder slecht dan goed, en geen arts, geen deelnemenden mensch
indien gij eenigszins Zondag kunt, kom dan af, nochtans wil ik u van niets
afhouden, was ik maar zeker dat de Zondag zonder mij goed overgebracht werd,
ik moet mij immers alles ontzeggen, als mij maar deze weldaad gewordt, dat mijne
zoo groote offers weerdige vruchten voortbrengen? --- waar ben ik niet verwond,
verscheurd?! --uw trouwe
(1)
Vader.’
Dezen brief heb ik reeds volgens Schindler medegedeeld, doch hier staat hij naar
den oorspronkelijken tekst, met het roerend slot, echte lijdenskreet.
Omvangrijker schrijft Beethoven uit

‘Baden op den
sten
op den 22
Mei.
Tot hier enkel vermoedens, ofschoon mij door iemand verzekerd werd, dat weer
geheime omgang tusschen u en uwe moeder ---- moet ik nog eens den
afschuwelijken ondank beleven?! Neen, moet de band verbroken worden, het zij,
gij zult door alle onpartijdige menschen die van dezen ondank hooren gehaat worden
r

- de uitlatingen van mijnen heer broeder e. zelfs van D Reiszig, gelijk hij zegt, uw
r

uitlating van gisteren ten opzichte van D Souleitner, die natuurlijk kwaad moet zijn
tegen mij, daar het tegendeel geschied is bij de L.(and) R.(echten) van 't geen hij
verlangde, in deze gemeenheden zou ik mij nog eens mengen, neen nooit meer -drukt u het Pactum, in Gods naam - ik laat u over aan de Goddelijke Voorzienigheid,
het mijne

(1)

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 126.
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heb ik gedaan en kan derhalve voor den allerhoogsten aller Rechters verschijnen
- vrees niet morgen tot mij te komen, enkel vermoed ik tot nu, God geve, dat niets
waar zij, want waarachtig, uw ongeluk ware niet aan te zien, hoe lichtzinnig mijn
schurkachtige broeder e. misschien uwe moeder het met de oude zouden opnemen.
(1)
ik verwacht u zeker.’
e

Plechtig klinkt hier Beethoven's taal. Het is wel de tijd van het 15 kwartet, met de
Canzona di ringraziamento. Op den ‘allerhoogsten aller Rechters’ neemt hij zijn
beroep, waar alle menschelijke troost hem begeeft. Zijn geest verwijlt in die hoogere
sferen, waarheen zijn muziek ons opvoert. En dien mensch heeft men ons als deïst
afgeschilderd, waar heel zijn levensopvatting het diepste merk van 't christendom
draagt!
Heel den zomer door gaat Beethoven voort zijn neef te vermanen:

‘Baden
ten
op den 31 Mei 1825.
Ik denk Zaterdag naar de stad te komen e. Zondag s avonds of Maandag vroeg
r

weer hier terug te keeren --- ik verzoek u derhalve bij D Bach te vragen om welk
r

uur hij nu gewoonlijk te spreken is, alsook u den sleutel te laten geven bij den H
r

(2)

broeder Becker, om te zien, of in de kamer, welke mijn H onbroederlijke broeder
bezit, regeling is, opdat ik den nacht daar kunne overblijven, of het linnen rein is
etc. Wijl het Donderdag feestdag is en dat gij bezwaarl. komen kunt, gelijk ik het
ook niet verlang, kunt gij dit paar boodscheppen goed doen, Zaterdag bij mijne
aankomst kunt ge mij daarover berichten, ik stuur u geen geld, want desnoods kunt
gij 1 fl. in huis leenen, soberheid is voor de jeugd noodig, en gij schijnt ze niet genoeg
geacht te hebben, daar gij geld hadt, zonder dat ik het wist en nog niet weet
vanwaar? --- Schoone handelwijze! Naar theater gaan, is nu niet raadzaam, wegens
r

r

de te groote verstrooiing, geloof ik -- de ontleende 5 fl. van den H D Reiszig zal

(1)
(2)

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 131.
Johann's schoonbroeder.
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ik intusschen maandelijks stipt afkorten --- e. hiermee basta -- verwend, gelijk gij
zijt, zal het u niet schaden, u eindelijk op Eenvoudigheid e. Waarheid toe te leggen,
want mijn hart heeft te veel geleden van uw listig gedrag jegens mij en Moeilijk is
het te vergeten, en wilde ik ook gelijk een jukos aan dit alles trekken zonder te
morren, uw gedrag, als het anderen geldt, kan u nooit menschen bijbrengen, die u
zullen beminnen. God is mijn getuige, dat ik enkel van u droom en van dezen
ellendigen broeder e. van deze mij aangeschoeide afschuwelijke familie gansch
verwijderd te zijn. God verhoore mijne wenschen, want betrouwen kan ik u nooit
meer ---ongelukkig
uw vader
of liever niet
(1)
uw vader.’
Baden op den 31. Mei
1825

‘Baden, den 9 Juni 1825.
Ik wenschte ten minste dat gij Zondag naar hier zoudt komen. Vergeefs vraag ik
naar antwoord, - God zij met u en met mij.
Zooals altijd
Uw trouwe vader
................... vaarwel, wanneer ik u ook begrol, is het niet zonder grond, en niet
zooveel had ik moeten aanwenden, om aan de wereld een gewonen mensch te
geven -- ik hoop zeker u te zien -Overigens indien de intriguen al rijp zijn, verklaar u openlijk (en natuurlijk), en gij
zult dengenen, die in de goede zaak altijd gelijk blijft vinden.
De woning stond gisteren in de gazet; hadt gij niets kunnen doen, ten minste door
iemand anders, ook door te laten schrijven, indien gij soms onpasselijk waart. - Lief
ware het mij niets anders... te moeten, hoe ik hier leef weet gij, nog daarbij met de
koude weersgesteldheid, het bestendige alleen-zijn verslapt mij enkel nog meer,
want werkelijk mijne slapheid grenst dikwijls aan machteloosheid, o! krenk

(1)

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 133-4.
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niet meer, de Zeiseman zal ook zonder dat geen lang uitstel meer geven. (1)
B.’

Hartverscheurend is de bemerking, als men gedenkt dat Beethoven's levensdraad
inderdaad zoo snel ging afgesneden worden, en door de schuld van dienzelfden
ondankbare.
Nochtans gaat de meester voort, op de vaderlijkste wijze, in kleine bijzonderheden
te treden. Nu eens heet het: ‘---- Trek overigens uwe kleederen niet anders dan te
(2)
huis aan, wie ook moge binnenkomen, in huis moet men niet aangekleed zijn;...’ ,
dan weer: ‘- God met u, doe wat gij eeniszins kunt, dat ik bevrijd worde van dezen
ouden duivel, ---- (een der meiden).
laat u niet verwikkelen in heimelijkheden met den heer Broeder - vooral wees niet
heimelijk jegens mij, jegens uwen
trouwsten vader
(3)
vaarwel! de oude heks e. de Satanas e. ik?!’ Goeden nacht!
Al de brieven mededeelen is onmogelijk, doch hier en daar kan men iets lezen: ‘wat de rechterhand doet, mag de linker niet weten -- zoo houden het de edele
menschen...’ - ‘Aurora weze niet alleen wekster, maar bevleugele ook uwe
werkzaamheid.’ -- Uit denzelfden brief deze lijdenszucht: ‘--- Het alleen-zijn aan tafel
(4)
valt mij het hardste...’
Een ander maal: ‘-- als het u te lastig valt, naar hier te komen, laat het maar. Kunt
gij echter op eenige mogelijke wijze, dan zal ik mij verheugen in mijne woestenij
(5)
een menschenhart om mij te hebben ---’
‘--- Het is niet in de orde, dat de Mainz. (er) zoo iets gedaan hebben, nochtans,
wijl het nu toch gebeurd is, zal het niet schaden, ons tijdstip heeft krachtige geesten
noodig, die deze kleinzuchtige, geniepige ellendige schoften

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

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 138-9.
Id., blz. 140.
Id., blz. 141.
Id., blz. 142.
Id., blz. 143.
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van menschenzielen geeselen --- hoe zeer het mijn hart ook tegensteke eenen
mensch wee te doen.’
Deze brief eindigt volgenderwijze: ‘---- weet mijn lieve eenige zoon, volg mijne
deugden (na) zonder mijne gebreken echter, wijl de mensch moet falen, heb
Verstandigere gebreken dan ik uw waarachtig u
(1)
omarmende Trouwe Vader.’
‘heden is Vrijdag
Morgen
Zaterdag
hier komt Satanas ---- vandaag heeft hare kokende woede en haar waanzin wat
afgenomen, ondertusschen ---- zou zij zich tot u willen wenden, verwijs ze tegen
overmorgen naar mij -- de gansche week moest ik als een heilige lijden e. dulden
(2)
----...’
‘De oude Gans volgt hierbij ---- Zij heeft u de pennen gegeven e. gij hebt weder
gelogen ---- o wee ---- vaarwel,.... ---- God zal mij wel bevrijden, libera me domine
(3)
de illis etc ---’
‘... gij krijgt altijd te veel geld --- vergeefs een Veener blijft altijd een Veener, ik
was blij, als ik mijne arme ouders kon helpen, welk verschil met u, in opzicht van u
(4)
jegens mij --- lichtzinnige vaarwel.’
Den 25 Augustus, patroonfeest van Beethoven, (St. Ludovicus) schrijft de meester:
‘Ik hoopte ten minste al mocht deze dag zoo weinig van u als van mij geacht worden
(5)
een schrijven - doch vergeefs - ...’
Den brief van September 1825 heb ik, naar Schindler, gedeeltelijk medegedeeld,
doch hier dient hij in zijn geheel te volgen:
‘Lieve zoon! Vergeet niet aan Tobias de kwittantie met het geld te geven ---- de heer
instruc(tor) had vroeger moeten komen ---- wijl de zaak nu deze wending neemt,
n

moet gij maar volgen ---- ik wensch ook niet dat gij den 14 Septemb. tot mij komt
Het is beter,

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

Beeth. Sämtl. Br. V., blz. 147-8.
Id., blz. 149.
Id., blz. 150.
Id., blz. 155.
Id., blz. 184.
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dat gij deze stud. eindigt --- God heeft mij nooit verlaten, Er zal nog wel iemand
gevonden worden, om mij de oogen te sluiten --- Het schijnt mij overigens dat er
r

iets gekonkeld is in al wat is voorgevallen, waar mijn h Broeder (Pseudo) een rol
meespeelde --- ik weet, dat gij later ook geen lust hebt om bij mij te zijn, natuurlijk
Het gaat er te rein toe bij mij -- gij hebt ook verleden Zondag weer 1 fl. 15 + geleend
bij de huishoudster, dit oud gemeen keukenmensch ---- Het was al verboden ---doch zoo gaat het overal, met de wandelfrak had ik nog 2 jaar geriefd geweest, 't
is waar ik heb de slechte gewoonte in huis een afgedragen jas aan te trekken, maar
r

r

M Karl, o foei voor de schande e waarom? - de geldzak H L.v.B-n is immers daar
enkel voor daar - ook dezen Zondag moet gij maar niet komen, want ware harmonie
e. samenklank kan nooit uit uw gedrag onstaan ---- waarom dan huichelen gij wordt
niet verplicht te veinzen, gij moet niet liegen, wat voor uw Moreel karakter op den
duur beter is --- Ziet gij, zoo spiegelt gij u in mij af, want wat helpt het liefdevolste
terecht wijzen!! - verslecht wordt gij nog bovenop --- wees overigens niet bang, voor
u wordt altijd, gelijk nu onafgebroken gezorgd, zulke Scenen brengt gij bij mij te
weeg --- toen ik die 1 fl. 15 + weer op de rekn. vond.
Stuur zulke domme bladen niet meer, want de huishouds. kan ze bij 't licht lezen
--- zooeven krijg ik dien brief van leipzig ik meen nochtans niet het quartett te zenden,
Zondag kan dit besproken worden --- vroeger vóór 3 jaar verlangde ik maar 40
voor een quartett, Men moet aldus nu onderzoeken wat gij eigenlijk hebt geschreven
--vaarwel, degene, die u weliswaar niet het leven heeft gegeven, maar gewis toch
behouden e. wat meer dan al het andere is voor de Vorming van uwen geest heeft
gezorgd, vaderlijk ja meer dan dat, bidt u innigst, toch op den eenigen waren weg
van alle goed e. recht te wandelen -vaarwel
uw trouwe goede
(1)
Vader.’

(1)

Beeth. Sämtl. Br. V.,, blz. 191-2.
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Naarmate de tijd vordert, worden Beethoven's angstkreten dringender, smeekender.
en

Zoo in een brief uit Baden, den 4

October (1825):

‘Lieve Zoon
gelijk de wijze odysseus weet ik mij ook te helpen; .................... ik hoop... u voorzeker
Zaterdag te zien, ik wensch dat gij wegens uwe liefdeloosheid tegenover mij nooit
moget geschaamd worden, ik lijd enkel, anders kan ik niets zeggen; ik wensch en
hoop, dat al wat gij aangebracht hebt hier om naar Veenen te gaan, zoo moge
bevonden worden --- wees verzekerd, dat gij enkel alle Goed van mij te allentijd
kunt verwachten, doch mag ik ook dit van u wenschen? -- als gij mij ook Stormachtig
ziet, schrijf het toe aan mijne groote zorg voor u, daar gevaren u zoo licht bedreigen
-- ik hoop ten minste morgen een schrijven van u, zet mij niet in angst, o bedenk
mijn Lijden. van rechtswege moest ik deswegens in 't geheel geene bezorgdheid
hebben, doch wat heb ik reeds beleefd?! gelijk altijd
uw trouwste
Vader.
(1)
Bedenk, dat ik hier zit e. licht krank kan worden ---’
De dreigwolken, die boven het hoofd van den ongelukkigen jongeling hingen, waren
ondertusschen dicht opeengepakt, want 's anderendaags schrijft de meester, als in
vertwijfeling, de twee volgende brieven:

‘Baden 5. Oktober (1825).
(Bovenop)
Kom toch om Gods wille heden weer naar huis, Het kon u wie weet, welk gevaar
brengen spoed spoed. --Mijn dierbare Zoon!
Enkel niet wijder - kom enkel in mijne armen, geen hard woord zult gij hooren, o
God ga niet in 't verderf, -

(1)

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 194-5.
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lievend zooals immer zult gij ontvangen worden, - wat te overleggen, wat te doen
voor de toekomst dat zullen wij Liefdevol bespreken, mijn Eerewoord geen Verwijt,
wijl het thans buitendien niet meer baten zou, enkel de Liefdevolste Zorg e. Hulp
moogt gij van mij verwachten -kom enkel --- kom aan het
trouwe Hart uws Vaders --BEETHOVEN.
Kom aanstonds na ontvangst dezes naar huis.
Volti sub.
(Adres:) ‘Voor Karl van Beethoven’
(Daaronder:)
‘Si vous ne viendrez pas
vous me tuêres surement’
(Verder op de zijde van 't adres:)
‘Lisés la lettre et restés à la maison chez vous, venez de m'embrasser votre pere
(1)
vous vraiment adonné soyez assurés, que tout cela restera entre nous.’

‘Op den 5. Oktober 1825.
Dierbare lieve Zoon
Zooeven ontvang ik uwen brief, reeds vol angst e. reeds heden besloten naar Veenen
te spoeden, -- God zij dank, het is niet noodig; Volg mij maar e. liefde zooals geluk
der Ziel met Menschelijk Geluk gepaard zal ons ter zijde staan e. gij zult een
geluks(?)bestaan met het uiterlijke paren doch beter dat het eerste over het laatste
bovenop sta - il fait trop Froid - zoodus Zaterdag zie ik u, schrijf nog of gij Vroeg of
's Avonds komt, wanneer ik u te gemoet snel Duizend maal omarm ik u e. kus u niet mijnen verloren maar nieuwgeboren zoon
-- aan Schlemer schreef ik, neem't niet kwalijk, ik ben nog te vol --’
(Hier is een stuk afgescheurd).
hier aan
-- sel -- mijne... liefde e. mijne zorgen voor u wedergevonden zullen u immer uwen
liefdevollen Vader toonen.
den

op 5

(1)
(2)

(2)

Oktober.

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 196-7.
Id, blz. 197.
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Een laatste schrijven eindigt deze briefwisseling van 1825:

n

‘Baden op den 14 Oktob.
Ik meld u IJlings, dat ik ook, wanneer het regent, zeker morgen voormiddag kom,
laat mij u derhalve zeker, vinden; --- ik verheug mij u weder te zien e. wanneer nog
duistere wolken voor u verschijnen, schrijf het niet vooropgezette boosheid toe, zij
zullen ten volle verdreven worden door uw mij beloofde beter werken e. uw waar
rein op daden gegrond geluk, door den laatsten brief zweefde mij iets voor, 't welk
nochtans, niet gansch juist, eene zwarte stemming te weeg bracht, dit is na al het
voorgaande wel licht mogelijk, doch wie zal zich weer ook niet verheugen, wanneer
de dwalende weer in de rechte voetstappen treedt, ja dit hoop ik te beleven -voornamelijk smertte het mij, dat gij zondag zoo laat kwaamt e. zoo vroeg weder
heenspoeddet - ik kom morgen met den schrijnwerker, het Heksengespuis moet
weg 't is te erg, voor dat de andere huishoudster binnentreedt, kan ik den
schrijnwerker gebruiken -- mondel. Meer e. gij zult mij gelijkgeven -- verwacht mij
aldus zeker Morgen trots Regen etc.
Uw
u aan zich drukkende
liefdevolle Vader.
n

(1)

Baden op den 14 Oktob.’
r

Op dezen brief laat D Kalischer eene nota volgen, die den heelen gang der zaken
verduidelijkt:
‘Daarmede hebben de ontroerende brieven van den overteederen oom-vader
Beethoven aan zijn neef en erfgenaam - in den zomer van 1825 - een einde
genomen. Het resultaat der vermaningen, inschikkelijkheid en liefde, het gewicht
van den Beethoven-naam - alles bleek ijdel. De neef van den tragischen meester
moest zijn lot vervullen. De verdere toegang wordt ons door Schindler klaar en
duidelijk bericht. De neef onderstond de proeven van het

(1)

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 198-9.
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e

2 Semester aan de Universiteit niet, weshalve een opgaan in den tweeden jaargang
der philisophische faculteit onmogelijk werd. - Na vele consultaties kiest de neef,
zooals uit de brieven blijkt, den koopmansstand, waartoe hij niet de geringste neiging
had. Het Polytechnisch Instituut zou hem daarvoor bereiden. - De meester moest
daarom zijn verblijf in Baden - dat reeds tot midden October duurde, verkorten en
naar de stad spoeden, waar hij zijne laatste woning in het Schwarzspanierhaus
betrok, eene woning ver gelegen van 't Polytechnisch Instituut. Daarom werd de
neef in de woning van den man van vertrouwen (Schlemmer) geplaatst. De
kommervolle gebeurtenissen van den zomer schenen vergeten - en Beethoven kon
zich weer ongestoord overlaten aan den zin van zijn genie. Als wezenlijke
geruststelling kwam bij, dat op zijn verzoek de vice-directeur van 't Instituut, Reissig,
de medevoogdij aanveerd had over den neef, zoodat de meester onder diens toezicht
zijn weergevonden “zoon veilig achtte.” Alles was waan. “Ondanks alle liefde en
waakzaamheid van wege Beethoven en Directeur Reissig betrad neef Karl welhaast
de zooeven verlaten glibberige baan en kwam eindelijk zoo ver, dat, nadat hij al de
proeven van 't tweede semester niet onderstaan had, als uitkomstmiddel tot zelfmoord
overging.” Van deze catastrophe die in Augustus van 't jaar 1826 voorviel, en die
den ongelukkigen pleegvader op de diepste wijze moest neerdrukken - zullen wij
(1)
nog hooren.’
't Was den 15 October 1825 dat Beethoven zijn intrek nam in 't
Schwarzspanierhaus, volgens dit briefke aan Karl Holz:

‘17 Oktober 1825.
Als een schipbreukeling ben ik eergisteren avond hier aangekomen, ik zocht u
gisteren; doch alles was stom - als Gij, vóór gij naar uw Collegium gaat, bij mij komen
kunt, zal mij dat zeer welkom zijn
in alle ijl uw vriend
BEETHOVEN.’
n

op den 17 Okt.
(Voor Heer v. Holz
(2)
Schwarzspanierhaus.)

(1)
(2)

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 199-200.
Id., bl. 200.
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Het laatste levensjaar van den ‘Schipbreukeling’ in 't Schwarzspanierhaus moeten
wij in Breuning's boek gaan nazoeken:
‘Na zoo veelvuldige woonstverandering moest dus, zoo had het afgunstige noodlot
geschikt, de groote man zijne laatste woning - tot gezellige gebuurlijke
familieverbintenis vol lieve jeugdherinneringen - in 't Schwarzspanierhaus vinden...
Indien men uit de innigheid onzer vreugd bij deze gebeurtenis had kunnen
besluiten over haren duur, dan had deze waarschijnlijk eene lange uitbreiding
genomen. Doch anders was het ongelukkig geschreven in het boek des lots. Het
door onze nauwe gebuurschap aanstonds aangelegde te-zamen-leven, in den waren
zin des woords zoo verjongend vriendelijk voor mijne ouders, moest maar eene
korte episode worden mijner jonkheid, des te gewichtiger, daar zij zoo onverwacht
en gevoelig voor gansch mijn leven in eens zou eindigen. - Hoe kort ook die tijd,
des te dieper de voorvallen ervan geprent werden in 't gemoed van den toenmalig
overgelukkigen knaap.
Het toeval dat besloten had, dat Beethoven zoo dicht bij ons eene woning zou
vinden, was hem ook hoogst welkom, en ongeduldig had hij den tijd afgewacht om
te verhuizen...
De woning was ook allerliefst. Het Schwarzpanierhaus, met zijn gevel naar 't
Zuiden, toen nog door geen der sinds dien nieuw-staande gebouwen omgeven,
verleende wijd uitzicht over het glacis en de juist tegenover gelegen binnenstad met
hare bolwerken en kerktorens... enkel rechts was het afgesloten door het Rothe
Haus, in welks tweede verdieping zich de 10 vensters van onze woonst bevonden.
Het huis, met de aanpalende kerk - toen ter tijd als magazijn voor krijgsbedden
(1)
benuttigd - had zijn oorsprong te danken aan Benedictijnen uit Spanje afkomstig...’
Met de alles-ziende oogen van een kind en de dankbare herinnering eens
r

grijsaards, beschreef D Breuning de minste bijzonderheden van Beethoven's woonst.
Onmogelijk hem in al die nauwkeurigheden te volgen. Enkel wat de laatste dagen
kan levendig maken, wil ik mededeelen:

(1)

Aus dem Schwarzsp., blz. 82 en volgende.
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‘De woning... was volgenderwijze verdeeld:
In de inkomkamer met één venster stonden, buiten eenige zetels aan den muur,
een eenvoudige spijstafel, rechts tegen den muur een buffet, waarboven het
borstbeeld in olieverf hing van Beethoven's zoo zeer geliefden grootvader... Het
was het eenige stuk dat Beethoven... uit zijner ouders nalatenschap naar Weenen
liet opsturen. - De kamer met één venster links miste, - behalve den toen buiten
gebruik gestelden lessenaar (nu in mijn bezit) rechts tegen het venster - alle
meubeleering. Enkel in den achtergrond hing midden aan den wand Beethoven's
groot portret (dat met de lier en den tempel van den Galitzinberg)... Doch op den
bodem lagen dooreen hoopen geschreven of gegraveerde muziek, zoowel van
vreemde compositeurs als van den meester zelf. Zelden werd dat cabinet door
iemand betreden; doch ik ging er dikwijls, 't zij uit nieuwsgierigheid, 't zij uit tijdverdrijf,
of ook omdat Beethoven er mij heen stuurde om iets te zoeken; ik wandelde dan
tusschen den schijnbaar ouden, dooreengeworpen rommel, weinig bewust door
mijn jeugdigen ouderdom van de schatten, die een half jaar na Beethoven's dood,
in bundels van manuscripten, waaronder soms onuitgegeven stukken zich bevonden,
voor eenige gulden over heel de wereld zouden gegooid worden!
De twee vertrekken rechts van de inkomkamer waren eigenlijk Beethoven's woning,
het eerste zijn slaap- en klavierkamer het tweede, het cabinet, de scheppingsplaats
zijner laatste werken (niet minder dan de Galitzin-kwartetten), de compositiekamer.
Midden in de eerste kamer (die twee vensters had) stonden twee klavieren in
eenander, buik aan buik geplaatst. De vleugel door de Philharmonie van Engeland
geschonken, had de klaviatuur naar den ingang gewend. De namen der gevers,
waarvan ik mij nauwkeurig herinner die van Kalkbrenner, Moscheles, Broadwood,
waren eigenhandig in inkt geschreven op den klinkbodem onder de voorsnaren. Dit
klavier, uit de fabriek Broadwood, ging van boven maar tot het C. Op de andere
zijde - met het toetsenbord naar de deur der compositiekamer - stond een vleugel
van den klavierfabrikant Graf te Weenen, Beethoven ter benutting
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overgelaten. Boven diens klaviatuur en hamerwerk stond een soort souffleurkast...
bestemd om de toongolven geconcentreerd te leiden naar 't oor van den spelende....
Dit was ook in den laatsten tijd vergeefs gebleken... Aan den stijl tusschen de twee
vensters... stond een schuifkast, en daarop tegen den muur vier zwartgeverfde
schabben met boeken en schriften, daarvoor op de kast lagen verscheidene
hoorpijpen en twee (valschelijk als Amati geteekende) vedels; dit alles in wanorde
en erg bestoven. Beethoven's bed, nachttafeltje, een tafel en een kapstok nevens
den haard volledigden deze kamerinrichting.
De laatste kamer (weer met één venster) was Beethoven's arbeidsvertrek. Hier
zat hij aan een tafel, wat afgewend van 't venster, recht voor de ingangsdeur gesteld
met het gezicht naar de deur der groote kamer gekeerd, den rechterkant langs de
vensterzijde. In dit cabinet bevond zich onder andere kasten een smal, hoog, zeer
(1)
eenvoudig boeken- of kleederenkast...’
r

Na Beethoven's woning aldus beschreven te hebben, gaat D Breuning voort: ‘Mijne
moeder had op zich genomen het huishouden in te richten. Hare eerste bezigheid
was: voor hem geschikte dienstboden te vinden. Een keukenmeid (“Sali”) trad in
dienst, en, zooals later bleek, was zij eene toegewijde, vertrouwbare persoon, die
niet alleen Beethoven's huis tot aan zijn einde geriefelijk maakte, maar ook den
meester oppaste. Bij deze “Beethoven-Sali” werd eene helpster gevoegd, en het
noodige keukengerief aangeschaft. In deze periode der huishoudinrichting nam hij
voor ons bij zich uit te noodigen... en mijn vader ontving dezen
humoristisch-rhapsodischen brief...:
Gij zijt, mijn vereerde vriend, overladen, en ik ook, Daarbij bevind ik mij nog altijd
niet gansch goed. - Ik zou u reeds ter tafel uitgenoodigd hebben, ware het niet dat
ik daarvoor veel menschen noodig heb, wier geestrijke autor de kok, en wier
geestrijke werken zich niet in hunnen kelder bevinden, die zulke nochtans in vreemde
keukens en kelders nagaan; - met wier gezelschap gij weinig gediend

(1)

Aus dem Schwarzsp., blz. 88 en volgende.
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zoudt zijn. Welhaast zal het echter beteren. Neem Czerny's klavierschool intusschen
niet, ik krijg in 't kort nader bericht over eene andere.
Hier het aan uwe vrouw beloofde modejournal en iets voor uwe kinderen. Het
journal kan mij altijd door Uliên worden terugbezorgd, zooals gij over alles, wat gij
van mij wenscht, beschikken moogt.
Met liefde en vereering
Uw vriend BEETHOVEN.
(1)

Ik hoop ons welhaast te zamen te zien.’

Uit wat hooger staat, kan men opmaken met welk behagen hij zijne nieuwe huiselijke
toestanden en den gezelligen omgang te gemoet zag. Hij was overigens niet
menschenschuw, enkel, uit spijtige ondervinding, was hij niet begeerig naar vreemde
of verwantschapte omgeving.
Hoe geordend echter zijn huishouden nu welhaast zich vertoonde, des te
wanordelijker voortaan zijne kamers bleven, papieren en zaken vol stof dooreen
geworpen, ongeborsteld zijne kleeren, daarbij hield hij nochtans van nauwkeurige
reinheid zijns lichaams en van zijn linnen. In dit overdreven gebruik van water mag
misschien de oorzaak gevonden worden zijner gehoorkrankheid, door rhumatische
ontsteking; meer dan in zijn ‘aanleg voor onderlijfspijnen’, gelijk doorgaans
aangenomen wordt. Hij had ten allen tijde de gewoonte, wanneer hij lang aan de
tafel te componeeren gezeten had en daardoor zijn hoofd verhit voelde, naar de
waschkom te loopen, kannen water over het verhitte hoofd te gieten, en na derwijze
verkregen afkoeling, slechts vluchtig afgedroogd, terug naar zijn arbeid te keeren
ofwel zelfs nog daartusschen een loopken in 't vrije te nemen. Hoezeer dit alles in
vliegende haast geschiedde, om in de vlucht zijner fantazie niet belemmerd te
worden, en hoe weinig hij eraan dacht zijn doornatten haarbos af te drogen, bewijst
het feit dat dikwijls het door hem op den kop

(1)

Het tijdschrift-nummer behelsde zichten uit Zwitserland: Luzern enz. Later vroeg hij het voor
korten tijd weer; doch door de tusschenkomende ziekte en dood ging het voor ons verloren,
daar hij het waarschijnlijk iemand anders geleend had.
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gegoten water, zonder dat hij het merkte, op den bodem liep, ja er door drong, aan
de zoldering der onder hem wonende menschen verscheen, en wel eens aanleiding
gaf... tot opzeggen der huur.
Mijne moeder... bang van bestoven tellooren enz.... zocht telkens zijn herhaald
aandringen, om ons bij hem ten middagmale te hebben, te ontwijken, hem liever
aan onze tafel noodend. Ik genoot dus nooit het interessant voorrecht een
middagmaal bij hem te zien. Daarentegen nam hij geerne de uitnoodigingen bij ons
aan, of zond ons dikwijls een stuk visch, wanneer hij er op de markt had laten koopen;
want visch behoorde tot zijn lievelingsspijzen, en, wat hij geerne at, deelde hij zoo
gaarne met zijne vrienden mee.
Wanneer hij zoo 's middags bij ons geëten had, en ook dikwijls anders, ging hij
's namiddags met ons wandelen, meest 's Zondags, daar mijn vader op de
weekdagen zich zelden een vrijen namiddag gunde. Heel eenvoudig waren toen
de wandelingen, en hoogst tevreden waren wij allen, als wij eens, in plaats van over
het al te bekend glacis, den verschansingswal overschreden of naar Hernals of
Ottakring gingen of zelfs naar Schönbrunn. - Daar hij hierbij mijne groote
verkleefdheid voor mijnen vader gewaar werd en bemerkte, dat ik gedurig rond hem
bewoog, gaf hij mij den bijnaam ‘Hosenknopf’, wijl ik ‘wie der Knopf an der Hose an
(1)
ihm hafte.’ - Daar ik ook bij deze wandelingen dikwijls vooruitliep en weer terug
naar 't gezelschap en gewoonlijk zeer levendig was, noemde hij mij ook ‘Ariel’, naar
den vlug heen en weder loopenden bode in Shakespeare's ‘Storm’. Deze beide
namen bleven voortaan standvastig de mijne, ook, wanneer hij later en nog
gedurende zijne krankheid naar onze woning in 't Rothe Haus briefkens zond. Ik
had er zoo twaalf, in knobbelvorm gevouwen met bestellingen voor mij of voor mijne
ouders. Drie begonnen met: ‘Lieber Hosenknopf!’, negen met: ‘Lieber Ariel!’. Elf
waren in potlood geschreven, een enkel in inkt. Tot mijn innig leedwezen werden
zij bij ons

(1)

‘Broeksknop’, wijl ik, ‘als de knop aan de broek aan hem gehecht stond.’
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verhuizen, na mijns vaders dood - als vermeende papillotten - door eene onwetende
(1)
hand weggeworpen.’
Er is iets bijzonder naïef en roerend in de herinneringen uit een zaligen kindertijd
bij dien verkleefden grijsaard. Levendig weet hij ons het tafereel op te hangen van
zijn verkeer met den vereerden grooten meester. Had deze, in plaats van zijn
ondankbaren neef, zulk een minnend gemoed om zich in zijne laatste levensjaren
kunnen hebben! op zoo onvruchtbaren grond waren toewijding en liefde niet gevallen.
r

‘Eens was hij’, gaat D Breuning voort, ‘bij ons ten disch verwacht, het was dicht bij
2 uur (ons etensuur). Mijne ouders, met rede vreezend dat hij, in 't componeeren
verdiept, den tijd niet zou opmerken, zonden mij naar hem over, om hem af te halen.
Ik trof hem aan de schrijftafel, het gezicht naar de opene deur der klavierkamer
gewend, arbeidend aan de laatste (Gallitzinsche) kwartetten. Hij beval mij, kort
opblikkend, wat te wachten tot hij de zooeven vastgehouden gedachten op het
papier gebracht had. Een korten tijd hield ik mij stil, dan naderde ik het dichtst bij
staande klavier - dat van Graf, met den opgestelden klankvanger - en begon, van
Beethoven's doofheid voor tonen niet overtuigd, stil de toetsen aan te roeren. Ik zag
daarbij dikwijls naar hem op, om te weten of hij daardoor verhinderd werd. Toen ik
echter gewaar werd, dat hij daar niets van vernam, speelde ik harder en opzettelijk
heel luid -; geen twijfel bleef mij over. Hij hoorde 't in 't geheel niet, schreef
onbekommerd voort, tot hij, eindelijk klaar, mij noopte heen te gaan. Op straat vroeg
hij mij iets: ik riep hem het antwoord recht in zijn oor; doch hij verstond enkel mijne
teekens. Maar aan de tafel stiet een mijner zusters eens een schrillen hoogen kreet
uit en dezen toch nog vernomen te hebben, maakte hem zoo gelukkig, dat hij luid
en vroolijk lachte, waardoor zijn verblindend witte volle tandrijen volop ten toon
kwamen.
Karakteristiek was ook de levendigheid, waarmede hij

(1)

Aus dem Schwarzsp., blz. 94 en volgende.
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onderwerpen van belang voor hem besprak. Het gebeurde wel eens, dat hij, met
mijnen vader dan op en neer in de kamer stappend, in plaats van door het venster
(1)
te spuwen, het op den spiegel deed, zonder het te merken.’
‘Zijn leven had thans zeer aangenaam kunnen zijn, ware het niet, nevens zijne
doofheid, in dewelke hij nochtans nu berustte, dat zijn broeder Johann en
(2)
hoofdzakelijk neef Carl hem gedurig plaagden...’
‘Ons leven was nu een leven van nauwe buurschap, doordrongen van nooit
geëvenaarde vriendschap en hoogschatting.
Ik was nog zeer schuchter en durfde niet dengene, wiens grootheid, ofschoon ik
ze niet verstond, toch voelde en meer nog vermoedde, dagelijks naar wensch te
bezoeken. Hoe blij was ik derhalve telkenmale als hij bij ons kwam, Hij hoorde
welhaast naar mijn klavieronderricht, vroeg den naam van mijn leermeester, die
Anton Heller heette en hem niet bekend was. Dan antwoordde hij: “Hm. hm; nu 't is
goed.” - Op verzekering mijns vaders, dat hij braaf was, maar dat ik niet vlijtig genoeg
mij beoefende, zegde hij: “Nu speel mij dan eens iets voor.” Ik deed het, waarbij hij
- niets hoorend - heel oplettend mijne handen bezag, en hunne houding bevittend,
onmiddellijk een snellen trek voorspelde. Het was op dien zelfden vleugel Brodmann,
(3)
waarop hij in lang vervlogen tijden dikwijls met Julie gespeeld had en - toen hoorend
- gefantazeerd. - “Welke klavierschool heeft Gerhard dan?” - Die van Pleyel. - “Ik
zal hem die van Clementi verschaffen; die is op den duur nog de beste. Daaraan
moet hij zich houden, en later raad ik hem verder.” - De methode was niet op de
(4)
Wiener Platz voorhanden;... hij moest er dan voor schrijven....’
Hier volgt Beethoven's brief aan Tobias Haslinger:

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

Aus dem Schwarzsp., blz. 99 en volgende.
Id., blz. 101.
Stephan von Breuning's eerste vrouw.
Aus dem Schwarzsp., blz. 102 en volgende.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

26
‘Beste Hr. noordamerikaner
Notenhandelaar
zooals ook Klein Handelaar!
enkel voor een halven dag hier vraag ik u, wat de Clementische Klavierschool kost
in 't Duitsch vertaald ik verzoek beleefd onmiddellijk bericht te geven, e. of U ze zelf
hebt of waar ze anders te vinden is? Beste Hr: Hm, Hm, Hm! vaar echt wel in uwe verschgelakeerde handelskamer,
zorg dat nu het vroegere nest een Bier Huis worde, daar alle Bierdrinkers goede
muzikanten zijn e. bij u ook aankloppen moeten. Uw
onderdanige
(1)
BEETHOVEN!’
(Adr.:) ‘Aan den Heer
Tobias
Haszlinger
Hooggeboren
vroeger B-roo-d
Nu kunst Fabrikant.’
‘Toen, na lang uitblijven deze klaviermethode eindelijk aankwam, zond hij ze uit het
Schwarzspanierhaus aan mijnen vader met dezen brief:
Lieve waarde!
Eindelijk kan ik mijne grootspraak gestand doen. Hier volgt de beloofde klavierschool
van Clementi voor Gerhard. Als hij ze zoo gebruikt, gelijk ik het hem welhaast zal
aanduiden, zal zij voorzeker goede vruchten voortbrengen. Ik zie u in 't kort, en
omarm u innigst.
De uwe
BEETHOVEN.’
‘Opdat deze brief toch niet verloren ga, maar mij tot blijvende gedachtenis zou
bewaard worden, naaide mijn vader hem midden in de methode.
Na de gelegenheid, die Beethoven had aangezet om dien vingertrek op het klavier
voor mij voor te doen,

(1)

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 266.
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wenschten mijne moeder en ik zeer, dat hij iets voor ons zou spelen of nog liever
fantazeeren. Mijne moeder en ik hadden hem nooit hooren spelen. Wij vielen daarom
vader aan; doch dezen griefde het te zeer dat Beethoven, gelijk een automaat,
zonder zelf te kunnen hooren wat hij deed, spelen zoude, en kon het over zich niet
krijgen, hem 't verlies van zijn gehoor aldus te laten voelen. Zoo bleef deze vingertrek
het eenige wat ik ooit van hem hoorde. Hij hield alsdan de vingeren zeer gekromd,
zoodat zij door de hand gansch verborgen waren: kortom, hij scheen de
zoogenaamde oudere, tegenover de hedendaagsche, met meer vlakke vingeren in
(1)
voege houding van de hand toegedaan.’
e

e

De 28 Augustus was Gerhard von Breuning's 13 verjaardag. Denzelfden dag
moest ook eene luchtreizigster, Mevr. Garnerin, opstijgen. ‘Beethoven werd zoowel
om mij te vieren ten disch genoodigd, als om 's namiddags uit onze vensters, die
uitzicht verleenden tot over de boomen des Praters, het experiment van Mevr.
Garnerin te aanschouwen. Hij bracht een exemplaar van zijn onlangs bij M. Artaria
verschenen portret ‘met de Missa Solemnis’, een lithographie door Stieler, opdat
mijn vader het naar Wegeler in Coblentz zou sturen. Terwijl men aan 't wachten
was naar de aeronautische vertooning, werden vergelijkingen gemaakt tusschen
portret en oorspronkelijke, waarbij mijn vader van meening was: dat, ofschoon geen
enkel portret, Beethoven gansch gelijk was, dit onder de laatste toch het beste was,
ten minste indien men niet te zeer in bijzonderheden trad... Deze bemerking beviel
Beethoven zeer.
e

De 24 September 1826, zijnde mijn naamdag, was Beethoven weer ons
dischgenoot, evenals mijn huisonderwijzer Waniek. Voor het eten toonde ons
Beethoven de gouden medaille, die hij van Louis XVIII gekregen had... Onder den
maaltijd vertelde hij ons, dat het Weener magistraat hem burger van Weenen had
benoemd, daarbij hem opmerkzaam makend, dat hij geen werkelijk, maar eere-

(1)

Aus dem Schwarzsp., blz. 105-106.
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burger was geworden, waarop hij antwoordde: ‘Ik wist niet, dat er ook schandburgers
te Weenen waren.’
's Namiddags gingen wij allen te zamen te voet naar Schönbrunn. Mijne moeder
had een bezoek af te leggen te Meidling (palend aan Schönbrunn). Ik ging met haar.
Mijn vader, Beethoven en mijn leeraar verwachtten ons in 't parterre van den
Schönbrunn-tuin op een der banken. Toen wij daarna door den tuin gingen wandelen,
zegde Beethoven wijzend naar de naar Franschen smaak wandachtig gesneden
boomen: ‘Louter kunst, afgericht gelijk de oude hoepelrokken. Mij is het enkel goed,
als ik in de vrije natuur ben.’ - Een infanterie-soldaat ging ons voorbij. Onmiddellijk
had hij de sarcastische opmerking op de lippen: ‘Een slaaf, die voor zijne dagelijksche
(1)
vijf kreutzer zijne vrijheid heeft verkocht.’
Hoe echt Vlaamsch is weer deze snedige bedenking!
‘Als wij naar huis gingen, speelden eenige jongens midden in de rechterzijdsche
dreef voor de Schönbrunnbrug met de kegels en hun bol trof Beethoven toevallig
aan den voet Denkend, dat dit opzettelijk uit kwaden wil geschied was, om hem te
plagen, wendde hij zich aanstonds hevig naar hen toe, uitroepend: ‘Wie heeft u
toegelaten hier te spelen? Moet gijliên juist hier uw fratsen houden?! -’ en hij wilde
op hen losspringen, om ze weg te jagen. Mijn vader, die de ruwheid der straatjongens
vreesde, wist hem spoedig te bedaren, en daarbij de bol had hem slechts vluchtige
pijn veroorzaakt.
Het was reeds donker, toen wij bij den terugweg over de ‘Schmelz’ den weg misten
en genoodzaakt waren schuins over de beploegde velden te gaan. Beethoven
bromde melodiën voor zichzelf, terwijl hij van de eene aardkluit naar de andere
wankelde en wegens zijne kortzichtigheid van tijd tot tijd geerne leiding aanveerdde.
Voor het Rothe Haus gekomen, namen wij afscheid van elkander. Mijn leeraar echter
ging nog met hem naar zijne woning en werd door hem uítgenoodigd, bij hem soep
en

(1)

Aus dem Schwarzsp., blz. 109 en volgende.
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eierspijs als avondmaal te nemen. Hieronder sprak hij nog veel, zooals gedurende
den dag, over zijnen neef Carl, die eenige dagen te voren de noodlottige streek had
begaan, zich voor den kop te willen schieten, - en bemerkte onder ander
daartusschen: ‘Mijn Carl was in een Instituut, de opvoedingsinrichtingen leveren
(1)
maar broeikastplanten.’ r

Dank moeten wij D Breuning weten ons zoo uitvoerig bericht te hebben over zijne
laatste wandelingen met Beethoven. Krank kwam eenige weken later de arme
meester uit Gneixendorf naar Weenen. De beschrijving van zijn levenseinde vraagt
een afzonderlijk hoofdstuk. Hier zullen wij hem verlaten in gezelschap der trouwe
vrienden, die eene lichtzinnige en ondankbare familie wisten te vervangen.
M.E. BELPAIRE.
ste

1

(1)

Mei 1909.

Aus dem Schwarzsp., blz. 114-115.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

30

Concordet sermo cum vita
Sen.
(Door de Redactie ontvangen enkele dagen voor 's dichters overlijden. Denkelijk dus zijn laatste verzen.)
Zij hebben 't schoone woord van oudsher aangebeden,
mijn vriend, en wisten met de trage zoetvijl
hun taal te ronden als een puikjuweel;
de deining grootscher klanken siddert door hun lucht
en wentelt open langs den schemerigen einder;
te middernacht ontsteken zij een vierwerk,
dat knallend al de daken van de stad verlicht
en op de markt des levens staat 't kijkgrage volk
te turen naar den gulden zijpelregen
en monkelt van voldaanheid;
hun krijgsbazuinen schaatren in 't verschiet
en 't verre trippeltrappen van de ruiterij
klabettert over de besteende wegen;
de wrok beklemt te wijlen hunne kelen
en driftig tieren zij hem uit;
zij toeven onder 't machtig walgewelf,
dat ieders pratte kreten verzesvoudigt
en wen zij juichen komt terstond de zege,
gevleugeld als een bode Gods
en wen zij zuchten springen keer op keer
de zilte tranen tusschen uwe loome wimpers.
O! laat u niet verschalken door die weelde,
mijn vriend; de pauw stelt in den zonnegloed
de bontste zijde van zijn waaiersteert te pronk
en binst de winderige oogstmaand ritslen
de looze haverbellen evenals de volle;
bekreun u om geen ieftegroen,
dat klautert langs de takken van een dooden boom;
het schoone woord is niets - 't oprechte leven alles;
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de stralen van den schitterlogen
verbluffen wel, doch brengen koude aan huis:
uw zeggen weze milder dan
de morgendauw des hemels;
uw denken zij ruimschootig
en spannend als de regenboog,
indien de houwe trouw
niet nestelt, diep in 't diepste van uw boezem,
ge zijt een veinzer, ge blanket uw vuigheid.
OM. K. DE LAEY.
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Eendracht der katholieke partij in den kiesstrijd
Toestand
Het katholieke België ziet niet zonder onrust het kiesjaar 1910 opdagen.
Die onrust is wellicht een beter voorteeken dan eene te groote onbezorgdheid.
Toch moeten wij bekennen dat in de laatste kiezingen onze partij den kreeftengang
ging en dat zij nu staat op een punt waarop zij niets meer te verliezen over heeft.
Is sedert 1908 onze kiestoestand verbeterd? Wij zouden het niet durven zeggen,
als wij nagaan hoevele erge vraagstukken sedertdien het politieke water hebben
troebel gemaakt.
De verdaging der wet op den mijnarbeid, gevolg der tegenwringing van
conservatieve senators, zal veel werkvolk ontstemd hebben. Eindelijk toch is de wet
gestemd geraakt. Het sarrend heen en weer bollen met Coremans' wet heeft bij
vele Vlamingen de misnoegdheid tot verbittering doen overslaan.
En nu komt nog de militaire wet heel de partij overhoop zetten, de katholieke
Regeering tegen de katholieke meerderheid in 't harnas jagen.
De verhandeling, die men gaat lezen, was geschreven vóór die Kamer-strubbeling;
maar deze heeft de partij zóó geschokt, dat wij, bij de bespreking van den toestand
er niet langs om kunnen. Een woord dus daarover.

Het gehaspel met de Wet op Soldatenwerving
Men heeft de Regeering beschuldigd van verraad aan de partij; aan Schollaert zelfs
persoonlijke heerschzucht toegeschreven.
Zulke beschuldiging is onrechtvaardig. Slechts dán kan er verraad zijn, wanneer
men iets aan den vijand over-
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levert. En wat heeft de Regeering aan de linkerzij in handen gegeven?
Den persoonlijken dienst, zegt men. Maar, behalve dat de persoonlijke dienst niet
meer liberaal dan katholiek is en ook onder het katholieke volk veel meer aanhangers
telt dan sommigen denken, is het nog zeker dat er sedert eenigen tijd in de Kamers
eene meerderheid voor bestond. Het was eene rijpe vrucht, die den liberalen,
socialisten en democraten moest in den schoot vallen.
De Regeering heeft dus, in dit opzicht, aan de dienstplicht-gezinden niets
geschonken dan hetgeen zij reeds in hunne macht hadden.
Van haren kant heeft de linkerzij veel meer gegeven.
Zij heeft de vrijstellingen der geestelijken gestemd; zij zal die later intrekken, indien
zij aan 't bewind komt, dit weten wij. Maar dán zal die maatregel moedwillige plagerij
blijken, vermits onze tegenstrevers nu bekennen dat hij voor het algemeen welzijn
niet noodig is.
Zij zijn eene wet bijgetreden, die zij eerst ongrondwettelijk hadden geheeten en
hebben zich aldus niet weinig gekleineerd. Zij hebben eene vermindering van
diensttijd gestemd, zoodanig dat, volgens de militaire overheid, de diensttijd voortaan
niet merkelijk meer ingekort kan worden. De liberalen kunnen dus op hun militair
program niets anders meer schrijven dan eene algemeen-making van den dienstplicht
en de daarmee staphoudende verzwaring van lasten. Zoo hebben zij hun besten
troef weggespeeld. Men neme dees in acht: eene zekere verzwaring der krijgslasten
was onvermijdelijk, vermits de noodige manschappen, door de wet van 1902
gevorderd, er niet waren. Die verzwaring moest een hatelijk werk zijn voor de
Regeering, die ze zou doen. Welnu, de minderheid heeft willen het grootste deel
der verantwoordelijkheid op zich laden: past het ons daarover te klagen?
Misschien wel was het groote voordeel, dat de minderheid er in zag, de
verdeeldheid die onder de katholieken zou ontstaan. Indien het zoo is, dan is het
ons gemakkelijk haar dit voordeel te ontnemen: wij moeten maar niet verdeeld zijn.
Het is waar ook dat de minderheid eenige dagen de
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voldoening genoten heeft zich meester te voelen van de Kamer tot vernedering der
rechterzij; maar wij hebben reeds gezegd hoe de linkerzij zelve zich daartoe heeft
moeten tegenspreken en dus zich verlagen.
Dat het ook eene vernedering voor vele leden der rechterzij geweest is, willen wij
niet ontkennen; en, al hoeven zij dit nu niet te tragisch op te nemen (God geve dat
zij er nooit ergere te lijden hebben), toch is dit voor elke katholieke Regeering eene
reden om zulke stukken voortaan niet meer te vernieuwen.
Dat er al eens op de eene of andere niet hoofdzakelijke kwestie eene toevallige
meerderheid ontsta uit leden van links en van rechts, dat kunnen wij goed lijden;
dat neemt zelfs iets weg van de zoo betreurlijke scherpte van onzen politieken strijd.
Maar de Regeering, die gedurig het betrouwen harer meerderheid noodig heeft,
mag aan deze niet den rug toe keeren, om de hand te reiken aan de tegenpartij.
De Regeering moet met hare meerderheid besturen.
Dit was ongetwijfeld de betrachting van den heer Schollaert, zoowel als vroeger
van den heer Beernaert.
De rechterzijde hadde het over het ontwerp der Regeering kunnen eens worden,
mits deze de jaarlijksche stemming van het contingent toestond; den persoonlijken
dienst, die toch vóór de deur stond, hadde zij kunnen invoeren met zooveel
verzachtingen mogelijk.
In zulken zin heeft Beernaert, die in gansch die zaak de schoonste rol gespeeld
heeft, eene overeenkomst gezocht.
Waarom zijn die pogingen mislukt?
Misschien wel omdat de formuul: één man per gezin, moeilijk met de jaarlijksche
stemming van het contingent overeen te brengen was; en ook omdat zekere
antimilitaristen der Rechterzijde stelselmatig gekant waren tegen alles wat maar
den schijn van verzwaring had of zelfs maar van verre daartoe de baan scheen te
openen.
Was die overeenkomst nog te hopen op het oogenblik dat de Regeering met de
linkerzijde in onderhandeling trad? - Van het antwoord op die vraag hangt het oordeel
af, dat wij over de Regeering moeten vellen. Veel gebelgde katholieken zullen op
die vraag ja zeggen; Schollaert,
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Helleputte en Renkin hebben, na drie vruchtelooze vergaderingen der rechterzijde,
de hoop van dien kant laten varen, en, van die gesteltenis uitgaande, hebben zij
gedacht dat het beter was den knoop met behulp der linkerzijde door te hakken dan
de rechterzijde te stellen vóór een ontslag van het ministerie. Het nieuwe ministerie
hadde dan toch vóór dezelfde moeilijkheden gestaan en hadde wellicht de Kamers
moeten ontbinden, wat eenen voor de katholieken noodlottigen kiesstrijd hadde
verwekt.
Doch, waarom zal men zeggen, de Rechterzijde nog niet eens vergaderd, als
eene uiterste poging tot verzoening? Dit hadden wij ook geraadzaam geoordeeld;
maar als het ministerie zich zeker achtte van eene mislukking, dan moest het die
laatste poging niet wagen; want de onmacht der rechterzij ware te meer gebleken,
en de linkerzij hadde zich min inschikkelijk getoond dan zij nu gedaan heeft.
Men moet bekennen dat het heel moeilijk is het gedrag van het ministerie met
zekerheid af of goed te keuren. Zou het al te rap de verzoeningsplannen opgegeven
hebben, dan kan men het toch ten hoogste maar beschuldigen van zenuwachtigheid,
gejaagdheid, gebrek aan kalm doorzicht. Dit alles nu zijn toch geene redenen om
te blijven wrokken of mokken op de Regeering, te meer daar het land in 't algemeen
de nieuwe legerwet niet slecht onthaalt. Laten hier de grooten niet meer balsturig
zijn dan de kleinen. Er zijn waarlijk al redenen genoeg om zich bekommerd af te
vragen of bij de aanstaande kiezing de noodige eendracht onder onze mannen zal
heerschen.

Doel van dit schrift
Juist over die eendracht willen wij hier eenige beschouwingen in 't midden brengen,
maar seffens waarschuwen wij den lezer dat wij over die eendracht zóó willen
handelen, dat wij tevens de hooger genoemde vraagpunten, mitsgaders andere
moeilijkheden, niet uit het oog verliezen.
Kunnen wij de eendracht in de partij zóó behouden dat wij aan alle gegronde
eischen recht laten weervaren, dan zal die eendracht al onze vroegere troepen in
't gelid scharen en dan gaan wij de zegepraal te gemoet. Zou in-
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tegendeel die eendracht ons een deel onzer manschappen moeten kosten, met
andere woorden, zou zij maar op dien voet tot stand komen dat zij een deel der
onzen wegjaagt, dan gaan wij, ook met onze eendracht, den dieperik in.
Doch een gezond en kalm beschouwen van den toestand zal ons vaderland van
dit onheil bewaren. Die toestand immers is niet hopeloos: de katholieke krachten
bestaan nu als vroeger. De ware christenen zien met afschrik het voorspook eener
hatelijke kerkvervolging en zullen het uiterste doen om ze af te weren; en zij die zich
minder aan godsdienstige belangen gelegen laten, moeten toch inzien dat de
stoffelijke welvaart van het land gedurende 25 jaren in bekwame en plichtgetrouwe
handen was gesteld.
Hier valt nu te onderzoeken hoe wij ons het vertrouwen van het grootst mogelijk
getal kiezers zullen waardig toonen en hoe wij ze het best gelederen zullen.

ste

1

Grondregel: Gelijkrechtigheid der Kiezers

Vooreerst zij opgemerkt dat alle kiezers hetzelfde recht hebben, wat aangaat het
gebruik van hun stembriefje of briefjes. De rijken, zelfs de geleerden, hebben geene
meesterschap over de kieskracht van den arme, van den geringe. Er zijn dus geen
mannen of geene groepen van mannen, die mogen spreken: ‘wij zijn de partij van
't goede: gij moet voor ons stemmen, of gelijk wij het goedvinden’. Neen, alle
goedgezinde burgers samen moeten de partij van 't goede uitmaken, en onder
elkander kiezen zij dan hunne kandidaten en ook hunne partijhoofden. De partij
moet hare leiders hebben, wil zij niet in 't blinde werken; maar die leiders moeten
niet zich zelven aanstellen, veel minder zich opdringen.

Miskenning van dien Grondregel
Nu weten wij wel dat het geene kleinigheid is, eene partij, zelfs maar in één
arrondissement, volmaaktelijk in te richten, zóó dat al de kiezers hun woord te
zeggen hebben. Gewoonlijk zijn er maar eenigen die zich daar
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buiten kiestijd mee bezig houden, te midden de onverschilligheid van den grooten
hoop. Geen wonder dat die eenigen genegen zijn om alles te schaveelen volgens
hun goeddunken en zelfs volgens hun belang. Voor den arrondissementsbond
hebben zij de voormannen uitgekipt en dikwijls is zelfs de poll tot vorming der
kandidatenlijst een ijdele pleegvorm.
In menig arrondissement is in dit opzicht veel te verbeteren en wij hopen dat men
zich nog vóór de kiezing daarop toeleggen zal; doch alles zal men niet verhelpen,
omdat zij, die misschien na de vaststelling der lijst het meest hunne misnoegdheid
zullen lucht geven, zich de zaken niet op voorhand aantrekken, hetzij bij gebrek aan
tijd of bekwaamheid, hetzij uit gemakzucht of zorgeloosheid. Ook is het klaar dat
de geldschieters veel kans hebben alles naar hunnen zin te besteken. Daarom is
er geene inrichting van bond of poll, die de partij kan vlot houden, indien zij, die aan
't roer zitten, haar niet in de goede richting sturen. Zij moeten gedurig uitzien vanwaar
de wind komt en waar de gevaarlijke klippen liggen. Zij moeten aan de verschillende
strekkingen, die zich openbaren, voldoening geven en verre van de jongere mannen
van zich te stooten of te verbitteren, ze met voorzichtigheid laten vooruitkomen om
de partij te verlevendigen en te verjongen. Zóó en zóó alleen kunnen zij hun gezag
handhaven, dat, gelijk wij zegden, niet steunt dan op de goedwilligheid der kiezers
en hun bijgevolg bij elke nieuwe worsteling kan uit de hand gespeeld worden.
Weten zij door ware toewijding den schijn van dwingelandij te vermijden, dan
kunnen er nog wel eens botsingen vanwege eerzuchtigen ontstaan, maar gewoonlijk
zal gezond verstand en billijkheid bij de menigte zegepralen.

de

2

Grondregel: Onze Partij is niet confessioneel

Een tweede punt, waar wij de aandacht willen op vestigen, is dat onze partij, al heet
zij dan ook katholiek, en al behooren hare leiders steeds als trouwe kinderen der
Kerk te handelen, toch niet confessioneel is. Graaf de Smet-de Naeyer verklaarde
dat eens in de Kamer; en
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in Duitschland wil het katholieke Centrum evenmin als confessioneel doorgaan.
Laatst nog nam het Centrum de volgende uitspraak aan: De Centrumspartij is
principieel eene politieke, niet confessioneele partij; zij staat op den bodem der
Constitutie van het Duitsche rijk dat van zijne afgevaardigden eischt zich als
vertegenwoordigers van het geheele Duitsche volk te beschouwen. Integendeel,
zij, die hier of in Duitschland de katholieke partij willen verzwakken, willen haar in
het dwangkapootje van confessionaliteit doen optreden.
Verklaren wij dit nader:
In politiek gaat het eigenlijk niet om godsdienst. De Regeering moet, met
medewerking der Kamers, zorgen voor de rust en veiligheid, voor de welvaart en
vooruitgang van het land; de godsdienst is hare zaak niet, maar die der Kerk.
Alleenlijk moet de Staat de rechten van God en Kerk erkennen en eerbiedigen, en
op vriendschappelijken voet met het geestelijk gezag omgaan in zaken die den
godsdienst betreffen.
Ongelukkiglijk is in ons land, even als in Frankrijk, de godsdienst de inzet geworden
van onzen politieken strijd. Door het aandrijven der Loge zijn de antiklerikale partijen
zoo ver gekomen dat zij niet meer de stoffelijke welvaart, maar wel het knevelen en
aan banden leggen van den godsdienstigen geest tot eerste mikpunt van hun
staatkundig streven gekozen hebben. Daartegen hebben natuurlijk de katholieken
zich moeten aaneensluiten tot verdediging der godsdienstbelangen. Zoo is dan de
politieke strijd een godsdienstige geworden: gansch verkeerdelijk; want indien de
politiek op haar eigen gebied bleef, gelijk b.v. in Engeland, dan zou zij, behoudens
rechtmatigen eerbied voor de vrijheid en de rechten der Kerk, zich alleen moeten
bezighouden met tijdelijke zaken als: ontwikkeling van landbouw en nijverheid,
bescherming en ondersteuning der werkende standen, legerwerving, vrijhandel of
tolrechten enz.
Op die kwesties zouden de partijen moeten tot stand komen, en zich uitsluitend
met den vooruitgang van het Land om strijd bekommeren, inplaats van de beste
krachten nutteloos in godsdienstkrakeelen en onderlinge plagerijen te verspillen;
dan zouden zij het volk veel meer vooruithelpen op de baan van voorspoed. Dit is
wel de hoofdreden
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waarom Duitschland en Engeland in de laatste jaartientallen zooveel meer
vooruitkwamen dan Frankrijk.
In ons land heeft de katholieke Regeering sedert 25 jaren ook vrede en vrijheid
op het gebied der gedachten doen heerschen en heeft zich dus gansch aan de
openbare welvaart kunnen toewijden. Toch moesten de katholieken steeds de wacht
optrekken tegen den vijand, die hunne gewetensvrijheid bedreigde, en moesten dus
toezien zich op de stoffelijke en maatschappelijke vraagstukken niet te verdeelen.

Wat daaruit volgt voor ons Program en Werking
Dit was zeker eene groote zwarigheid; want op godsdienstig gebied is, eens de
rechten der Kerk erkend zijnde, niets meer te verrichten dan alles te laten gelijk het
was: dit was dus geen regeeringsprogram. Hadde de katholieke partij aan het bewind
niets anders te doen, dan was zij eene doode partij. Haar program van werkzaamheid
moest zij dus zoeken in het verbeteren der burgerlijke en maatschappelijke
instellingen. Doch op al die kwesties zijn de katholieken het niet noodzakelijk eens;
wel zullen zij, bij het behandelen dier zaken, hunne beste ingevingen trekken uit
den kristelijken godsdienst, uit zijnen geest van rechtvaardigheid, liefde en
zedelijkheid; maar toch verschaft de godsdienst daarop geene bepaalde oplossingen;
deze hangen af van vele bijzondere aangelegenheden, die iedereen naar zijn
bijzonderen aard kan opvatten, zoodat praktisch de meeningen noodzakelijk zeer
uiteenloopen.
Willen dus de katholieken onder elkander tot eene zekere eenheid van werking
komen en elkander niet verlammen op de baan van den vooruitgang, dan moeten
zij elkander veel kunnen toegeven en zich onderling inschikkelijk en vredelievend
toonen, veel water bij hunnen wijn doen.
Doen zij dit, dan zal hun vooruitgang wel wat trager, maar daarom ook des te
zekerder zijn. Er zullen in de partij rustige, maar ook vooruitstrevende elementen
gevonden worden; en de eenen zullen de anderen in evenwicht houden. Onze partij
zal alzoo eene partij zijn van voorzichtigen, goed
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bezonnen vooruitgang. Over het algemeen is zij dit in de laatste 25 jaren ook
geweest, ofschoon er, vooral de laatste tien jaar, tijden waren van lamlendigheid
op meer dan een gebied.
In alle geval is het klaar dat wij geen confessioneele partij zijn, die enkel
godsdienstbelangen zou te verdedigen hebben; dat wij ons niet mogen laten
verkleinen, gelijk onze tegenstrevers het willen doen, tot eene pastoorspartij of tot
een sakristijbond.
Onze partij moet openstaan voor alle menschen van goeden wil, zelfs
niet-katholieken, als zij ons maar volle godsdienstvrijheid toekennen en mannen
zijn van orde en recht. Feitelijk is het te Brussel en te Antwerpen meer dan eens
gebeurd dat vrijdenkers op onze lijst stonden en, evenals de beste geloovigen, door
de geestelijken ondersteund werden. Immers het program der Antwerpsche Meeting
en, later, dat der Brusselsche Onafhankelijken bedoelde alleen vrijheid, orde en
stoffelijke welvaart tegenover de dwingelandij en de hatelijkheden der liberalen.

Miskenning van die waarheden.
Catholiques tout court?
Eenige katholieken nochtans zouden, indien zij de overhand hadden, in de kaarten
onzer tegenstrevers spelen met onze gezindheid te maken tot eene geslotene
godsdienstige partij. ‘Catholiques tout court; Katholieken zonder meer’ is hunne
leus; beteekenende dat er in de kiezing geene spraak moet zijn van democraten,
flaminganten, anti-militaristen of iets dergelijks.
Heel vriendelijk zijn zulke heeren; want hun gezegde komt hierop neer: ‘Geeft mij
maar uwe stem; over hetgeen ik in de Kamer zal doen, moet gij niet bekommerd
zijn; ik zal dat zelf wel beredderen’.
Die volkomene vrijheid tegenover het kiezerskorps eischen sommigen zelfs op
krachtens hunne persoonlijke waardigheid, die hun verbiedt, zeggen zij, een
gebiedend mandaat te aanveerden.
Van gebiedend mandaat moet er eigenlijk geene spraak zijn, want wij erkennen
gaarne dat een Kamerheer of
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Senator in elk voorkomend geval moet stemmen volgens zijn geweten en volgens
de omstandigheden; maar van hunnen kant hebben de kiezers ook geen gebiedend
mandaat om voor deze of gene te stempelen. Willen zij gewetensvol hunnen
burgerplicht vervullen, dan moeten zij den man trachten te kennen, aan wien zij de
lotsbestemmingen des vaderlands gaan toevertrouwen. Zij mogen en moeten zijne
meening vragen over de belangrijke kwesties, waarbij de voorspoed van het volk
op het spel staat. En het antwoord van den kandidaat op die vragen moet rechtzinnig
zijn, waaruit zal volgen dat hij in de uitoefening van zijn mandaat de afgelegde
verklaring zal naleven. Denkt hij in geweten verplicht te zijn van zienswijze te
vernaderen, dan mag hij niet kwalijk nemen dat de kiezers te zijnen opzichte ook
hunne houding veranderen, en hem bij eene naaste kiezing doorzenden.

Wat een Katholieke Regeering te doen heeft
Vermits de zaak van den godsdienst ons geen program tot werking op staatkundig
gebied verschaft, rijst de vraag wat de katholieken eigenlijk aan 't bestuur te doen
hebben.
Zij hebben ten eerste goed te besturen, en dat is veel.
Wanneer men in 1878 aan Malou vroeg: ‘Wat hebt gij gedaan?’ antwoordde hij:
‘Nous avons vécu. Wij hebben stillekens aangeboerd’.
Misschien was een goed bestuur toen het voornaamste wat kon en moest verricht
worden, want de tijden waren nog rustiger. Toch was reeds toen het land daarmee
niet tevreden. En heden zou dit zeker niet genoeg zijn. Immers dit zou onderstellen,
dat de inrichtingen niet meer te verbeteren, dat er geene hervormingen meer te
verrichten zijn, en daar zijn wij nog ver af.
Vóór de opkomst der maatschappelijke volksbeweging en vóór de uitbreiding van
het stemrecht, hiet de katholieke partij zich de behoudsgezinde. Thans mag zij in
haar geheel dien naam niet meer bewaren. ofschoon zij nog het eenige stevig
bolwerk is tegen roekelooze omverwerping. Maar nevens het behoud van het goede,
komt ook het streven naar iets beters, komt de uitroeiing van verouderde misbruiken
en misstanden.
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Vroeger was de eenheid van program in de katholieke partij geene zoo moeilijke
zaak, vermits dit program in geen geval zeer groot kon zijn. En zoo was het
‘catholique tout court’ toen veelal eene wezenlijkheid. Toch zien wij ook voorbeelden
van het tegenovergestelde. Zoo is b.v. Antwerpen de andere arrondissementen
vooruitgetreden met het opstellen van een echt staatkundig werkbord: ‘Vrijheid voor
allen (begrijpende ook vrijhandel), antimilitarism en Vlaamsche taalrechten’. Wij
onderzoeken hier niet de redelijkheid van dit program, maar bestatigen alleen zijn
burgerlijk karakter in tegenstelling met het ‘katholiek zonder meer’.
Ook gaf dit program aan de Antwerpsche Meeting eene bijzondere kracht en
leven. Toch bleef het een bijna alleenstaand feit in de Belgische politiek, tot dat in
de jaren '80 een gansche ommekeer plaats greep.

Verschil der huidige Noodwendigheden tegen de vroegere
Toen immers bleek het dat de valsche volkshuishoudkundige vrijheid de
maatschappelijke toestanden tot wanverhoudingen misschapen en heel de
maatschappij ondermijnd had. De grond onder onze voeten was niet meer vast en
de zoolang neergedrukte volkskracht donderde met woest geweld van onder op.
Toen werd ook de oude inrichting der partijen geschokt.

Bij onze Tegenstrevers
Het meest ondervond dit de liberale gezindheid. Deze, reeds in de laatste tijden
verdeeld in doctrinairen en progressisten, werd nu nog van achter in den rug geduwd
door het opkomend socialism en er gansch door omvergeloopen. Daaraan hebben
de katholieken grootendeels de langdurigheid van hun meesterschap te danken.
Maar sedert ettelijke jaren hebben onze tegenstrevers dat gaan inzien; en, hoezeer
ook op volkhuishoudkundig gebied hunne princiepen elkander uitsloten, toch hebben
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zij het middel gevonden om water en vuur in bond te klinken.
(1)
Zelfs, wij moeten het tot onze schande bekennen, is hunne eendracht heden
grooter dan de onze, juist misschien omdat zij minder eenheid bedoelen.
Hoe leggen zij het aan?
Beide partijen, de liberale en de socialistische, zijn zelfstandig ingericht; op
sommige plaatsen komt er nog eene derde tusschen: de vooruitstrevende.
Die partijen, onderling onafhankelijk, kunnen ofwel met ofwel naast elkander
strijden; want van tegen elkander zich dood te worstelen zijn zij teruggekomen.
Maar het met of naast elkander weten zij goed te onderscheiden, al volgens hun
kiesbelang.
In de groote kiesomschrijvingen komen beide partijen afzonderlijk op: immers in
een zeer talrijk kiezerskorps zijn veel verschillende goestingen en zienswijzen. Het
zou al moeilijk zijn de bankiers en groote kooplieden der steden te doen stemmen
voor socialistische onteigeningsgezinden, en wederzijds de socialisten voor de
dikgemeste geldbazen. Zij zouden dus, met allen op ééne lijst te willen bijeenslaan,
van boven en van onder misnoegden verwekken en aldus meer stemmen verliezen,
dan het nutteloos overschot zal bedragen, dat zij krijgen met beiden afzonderlijk op
te komen.
Toch zullen zij, ofschoon als mededingers tegen elkander staande, elkander niet
te veel afbreken, maar beiden met razernij op den gemeenen vijand, de katholieke
partij, vallen.
In de kleine arrondissementen, waar een dubbel afval van nuttelooze stemmen
het verlies van een zetel zou veroorzaken, strijden liberalen en socialisten met
dezelfde lijst: daar immers zijn de uiterst-hevigen en onverzoenbaren min talrijk dan
in de groote steden.
Zoo zijn onze tegenstrevers er toe gekomen aan hunne kieskrachten hunne volle
waarde te geven en zelfs hunne

(1)

Wel te verstaan wat de verhoudingen tusschen de verschillende partijen betreft: tusschen
socialisten en liberalen; maar in den schoot van elke partij afzonderlijk zit het dikwijls ook niet
pluis.
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verdeeldheid te gebruiken als eene drijfveer tot wedijvering en grooter
krachtinspanning.
Of die samenwerking, ook na hunnen zegepraal, aan het bewind zou blijven duren,
dat is wat anders! Twee vijandige broeders samen aan den opbouw van een huis
laten werken, dat kan, bij richtige werkverdeeling, nog al schikken, maar ze er samen
doen in huishouden, dat is moeilijker.

Hoe staat het bij ons?
Hoe is het intusschen gegaan met de eendracht onder katholieken?
De uitbreiding van 't stemrecht heeft natuurlijk in het katholieke kiezersleger eene
massa volks aangebracht, dat niet met de strekkingen der vroegere behoudsgezinden
meegaat: juist de maatschappelijke ongelijkheden hadden aanleiding gegeven tot
de nieuwe beweging, en die ongelijkheden bestaan ook onder katholieken. Zelfs
klassenstrijd is daar niet onbekend. Want de belangen van werkgevers en werklieden
botsen meer dan eens tegen elkander; ook in de werkhuizen van katholieken tierden
truck- en sweatingsystem, vermoorsching van kinderkrachten en andere misbruiken.
Nog heden zijn zij niet alle uitgeroeid.
Onoverkomelijk verschil van grondbeginsels was er tusschen katholieken niet,
vermits allen godsdienst, huisgezin en eigendom als grondsteenen der maatschappij
huldigen. Toch waren vele katholieke grooten in gedachten en feiten aanklevers
van de zoogezegde economische vrijheid, die niets anders was dan de vrijheid tot
verdrukking der minderen. De Encycliek Rerum Novarum heeft veler gedachten in
dit opzicht gewijzigd en aldus de grondslagen der katholieke eendracht gelegd; toch
blijven sommige katholieken, b.v. een de Smet-de Nayer, nog grootendeels liberaal
in volkshuishoudkunde.
Dan, erger nog dan de oneenigheid in de gedachten, was de verwijdering der
harten. Vele katholieken van aanzien, zelfs zij die als liefdadig en menschlievend
willen bekend staan, zijn inderdaad hooghartig. Zij willen wel op den werkman en
kleinen burger met welwillendheid, en vooral met medelijden neerblikken, zelfs tot
hem gaan, hem met goedheid aanspreken en hem de hand drukken.
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Maar in den grond beschouwen zij hem als hun mindere; hun mindere is hij ja in
stand; maar in zedelijke waarde, in verstandelijken aanleg en trouw plichtbesef
dikwijls hun meerdere, en in politiek door het stemrecht hun gelijke, althans in dien
zin dat hij even vrij als de rijke over zijn stembriefje beschikt. Dit laatste nu wilde er
bij vele katholieke leiders, of liever meesterspelers, niet in. Zij waren het baas-zijn
zoo gewoon dat zij nu nog, met het nieuw kiezerskorps, alles wilden beredderen en
zich heel edelmoedig waanden als zij aan de bijgekomenen zegden: ‘Weest maar
heel braaf, mijne vrienden, wij zien u toch zoo geerne en zullen voor u beter zorgen
dan gij zelven het zoudt kunnen doen’.
Ja, maar zoo verstonden het de nieuwe kiezers, althans velen van hen, niet. Zij
hadden hun stemrecht, zij wilden ook hunne mannen. En de oude katholieken,
waarvan sommigen hun zelfs het stemrecht hadden ontzegd en halsstarrig de
economische vrijheid en niet-tusschenkomst van den Staat verdedigden, konden
nu eenmaal niet meer als hunne mannen doorgaan.
Hadde op dit oogenblik een vrijzinnig en vooruitstrevend man als Beernaert aan
het hoofd der Katholieke Kringen gestaan, misschien ware er middel geweest om
al de katholieke kiezers onder het vaandel dier vereenigingen te scharen; toch hadde
het zelfs dan veel last geleden en ware het met vele bezwaren gepaard gegaan.
Doch nu Woeste, de taaiste bevechter der grondwetherziening en der
Staatstusschenkomst, daar den bevelstaf voerde, kon dit niet. Woeste is de
Parlementsman bij uitstek, de vinnigste bekamper der tegenpartijen en als dusdanig
een man van groote verdiensten, grooter nog door zijne weergalooze zelfopoffering
en onbesproken onbaatzuchtigheid; maar algemeen aanvoerder der katholieke
troepen, neen dat niet. En toch was hij het vooral die gedurig ‘eenheid’ blies en
daardoor zelfs de eendracht en verstandhouding bijna onmogelijk maakte.

Autonomie
Tegen Woeste's zin werd de autonomie, de politieke zelfstandigheid der
werkliedenkringen ingevoerd, in dezen
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zin dat de werklieden hunne eigene kandidaten op de katholieke lijst mochten
brengen. Doch eer dit princiep erkend was, had het heel wat tijd gekost.
Als wij daar nu op terugdenken, dan moeten wij het bespottelijk vinden dat de
katholieke werkliebonden zoo lang hebben willen strijden voor iets dat zij dan toch
maar voor het nemen hadden.

Gebrekkige toepassing van dit stelsel
En eens dat het princiep er door was, was het met de toepassing nog ellendig
gesteld. Op vele plaatsen wisten de conservatieve hoofden de zaken zóo te
overleggen dat er van de katholieke werkliekandidaten niets thuis kwam.
Te Antwerpen stichtte men een democratisch verbond hetwelk zoo zeer in 't gareel
der conservatieven draafde dat een Van den Broeck, die wel vele goede
hoedanigheden bezat maar van alle democratie openlijk den brui gaf, er jaren lang
naar de Kamer toog als vertegenwoordiger der werklieden.
Te Mechelen heeft de kandidaat der katholieke volkskringen het eens zoo ver
gebracht dat hij suppleant was; maar toen die suppleant kans kreeg bij eenig
sterfgeval ook eens in de Kamer te geraken, deed men de kiezing liever zonder
suppleanten. En als er een plaatsken bij overlijden open viel, wist een conservatieve
candidaat er binnen te springen door eene gedeeltelijke kiezing, gansch niet eervol
voor de katholieke partij.
Te Gent wist men ook eens Huyshauwer buiten te houden met hem op het
waggelplaatsje te zetten; het was zooveel als aan de werklieden gezegd: ‘Stemt
allen als brave kinderen voor de katholieke lijst, dan komt uw kandidaat er misschien
door en de onzen zeker.’ Is de kunst der politieke taartsnijderij niet ver gebracht?
Te Turnhout, te Leuven, te Kortrijk, te Brugge, overal was 't hetzelfde: de
volksfractie kreeg niets, of men trachtte ze te paaien met eene doode musch.
En de democraten, goede jongens, gaven toe, dikwijls met krimpend harte, dikwijls
nadat een volksgezinde geestelijke, die in zijn gemoed ook om het onrecht leed, ze
had
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moeten overhalen, om beters wil, om toch de eendracht te bewaren en de
scheurmakerij te vermijden.

Missing der Democraten
Welnu, hunne inzichten kunnen nog zoo loffelijk geweest zijn, die democraten
hadden ongelijk: niet omdat zij hunne eigene belangen geslachtofferd hebben (want
een man van eer en plicht moet verheven staan boven de glorie- en plaatskenszucht)
maar omdat zij ten slotte het werkvolk mee-opgeofferd hebben en gansch de
katholieke partij verzwakt. Want wat was het gevolg? - Dat de werklieden geen
vertrouwen genoeg stelden in de katholieke volksleiders en onze rangen meer en
meer ontliepen voor die der socialisten,
Waar de katholieke democraten kop gehouden hebben, is 't er niet slechter
omgegaan: te Brussel b.v. wist men wel dat de mannen der Justice Sociale niet
zinnens waren zich als onnoozele kinderen te laten onder de voeten leggen. Dank
daaraan zetelen sedert lang in de Kamers Renkin en Carton de Wiart, die, de eerste
vooral, eene kracht zijn voor de katholieke partij.
Ons dunkens hadde overal de democratische groep zóó zelfstandig op politiek
terrein moeten ingericht worden dat zij tot de oude partij kon spreken:
‘Laten wij rechtzinnig naar eene voor beiden eervolle overeenkomst zoeken.
Vinden wij die niet, dan blijven wij van weerskanten vrij, en strijden afzonderlijk,
zonder daarom elkander te bestrijden als vijanden.’
Mededingers wierden zij in dit geval wel, doch waarom vijanden? Zij konden
beiden hun program verdedigen op maatschappelijk en staatkundig gebied, maar
in datgene, wat hun als katholieken het nauwste aan het hert lag, namelijk de vrijheid
van den godsdienst, daarin waren en bleven zij het eens: daarin hadden zij geene
vijanden dan de socialisten en de liberalen.
Evenals socialisten en liberalen, zelfs dan wanneer zij afzonderlijk opkomen, toch
de katholieke partij tot mikpunt van hunne aanvallen nemen, zoo ook moesten
katholieke behoudsgezinden en volksmannen, zelfs wanneer zij niet
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tot versmelting hunner lijsten kwamen, het eerst en vooral op de anti-klerikalen
gemunt hebben en slechts daarna op hun gedachtenverschil met hunne katholieke
broeders drukken.
Wat bij de tegenstrevers gebeurt onder den drang van den godsdiensthaat, zou
dat bij ons niet kunnen plaats hebben uit liefde tot den godsdienst?
Waren de gemoederen der katholieke democraten alzoo gesteld geweest, dan
zou men allicht overal tot eene treffelijke overeenkomst gekomen zijn; want die was
zoo moeilijk niet te vinden, als men van weerskanten overtuigd was dat men wat
moest toegeven. Maar, als de sterkste groep (hier de behoudsgezinde) op voorhand
weet dat de zwakste toch zal toestemmen en nooit zelfstandig zal optreden, dan
natuurlijk! geeft zij niets toe of zoo weinig mogelijk, en het weinige, dat zij toewerpt,
aanziet zij nog als eene aalmoes, die men schenkt aan eenen bedelaar. Want, ja,
als bedelaars werden de volksgezinden dikwijls door de behoudsgezinden behandeld,
ofschoon zij van huis uit broeders waren met dezelfde rechten als hunne ouderen.
Maar wat wilt ge? Als men zijn erfenis- en eigendomsrecht laat vervallen, dan is
men in zijn eigen huis een schooier.

Daensisten
Er zijn er, ja, die het anders hebben willen doen, namelijk de Daensisten, maar die
juist hebben het spel verbrod. Niet door hun program, want dit was goed of althans
met de katholieke beginselen vereenigbaar. Maar het ongeluk wilde, dat Daens een
priester was. Als priester was hij, in zijn openbaar leven, gebonden aan de
voorschriften zijner overheid; en wanneer zijn bisschop hem verbood meetingen te
gaan geven (iets waar hij gegronde redenen kon toe hebben), dan hadde Daens
moeten gehoorzamen; want een bisschop heeft de tucht over zijne geestelijken,
gelijk een generaal over zijne soldaten. Daens weigerde gehoorzaamheid en hem
werd het mislezen ontzegd. Met een priester die openbaar in opstand tegen zijne
overheid en daarom gesuspendeerd was, konden echte katholieken op politiek
gebied niet samengaan, en zeker konden de hoofden der katholieke gezindheid
met
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zulken man geene overeenkomsten sluiten. Van dit oogenblik werd het Daensism
eene partij van tegenwringers, van afbrekers der katholieke regeering, en dus door
de katholieken als vijanden te duchten.
Dit heeft heel de christene democratie in ons land verzwakt en bedorven; want
indien de democraten van den Belgischen volksbond dikwijls te gedwee en te zwak
jegens de conservatieve partij geweest zijn, dan is dit misschien grootendeels
hieraan te wijten, dat zij niet voor Daensisten wilden doorgaan. Hadden te Gent of
elders de katholieke werklieden afzonderlijk gestreden, hunne lijst zou een reuk van
Daensism gehad hebben en ware mee verafschuwd geworden. Om dit te vermijden,
dachten zij maar goedzakkig te moeten toegeven.

Gevolgen dier missingen
Zoo hadden wij dan in het Vlaamsche land twee fracties van christene volksmannen,
maar geene enkele, die gansch was wat zij zijn moest: de eene die zich zelve
gedoemd had om altijd tegen te wringen, de andere die zich op voorhand verplicht
achtte altijd mee te gaan.
Eene sterke, waarlijk zelfstandige volkspartij, die de hand zou gereikt hebben aan
de oude katholieke partij, maar op voorwaarde dat hare rechten en belangen ten
volle erkend werden, zulke onafhankelijke groep, die de volkszaak in de Kamer en
elders krachtig hadde doorgedreven, bestond er ongelukkiglijk niet of bestaat nog
niet.
Bij gemis daaraan, is de volksklas in ons land al te zeer tot socialism verloopen.

Welke geneesmiddelen?
En hier staan we nu voor de vraag: hoe de katholieke volksmannen den kiesstrijd
moeten aangaan, zoowel in 't belang van onzen godsdienst als van de ware
democratie.

Geene valsche eendracht!
Op alle tonen heeft men gezongen: ‘Eendracht, eensgezindheid! Zonder dat geen
zegepraal!’
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Heel goed; maar wij vreezen dat, indien de eendracht onderhouden wordt gelijk die
eendrachtapostelen ze voor hebben, wij dan in de kiezingen van Mei 1910 den berg
afrollen; dat onze meerderheid, indien zij geene minderheid wordt, zoo klein zal
geworden zijn dat er niet mee te regeeren valt.
En inderdaad, wat zouden die eendrachtpreêkers zoo al willen?
Dat het wetsontwerp Segers-Franck ofwel eenvoudig in den doofpot kon gestoken,
ofwel door de Kamer van Volksvertegenwoordigers afgestemd of ten minste door
den Senaat begraven worden. De vredevrienden wenschen natuurlijk dat de
Vlamingen dit alles laten gebeuren en uit dankbaarheid in de kiezing ijverig de
Regeering steunen, die hun de pert zou gebakken hebben.
Wat de wet op den arbeid in de mijnen betreft, daar mochten de katholieke
democraten zich ook niet warm voor maken, hetzij ze door de lagere kamer gestemd
wierd gelijk zij verminkt uit den Senaat kwam, hetzij ze, juist om die verminking, in
de scheurmand geworpen werd of in de kartons bleef slapen. Gelukkiglijk is nu die
wagen van de baan.
Dan, vooral bij het opmaken der lijsten mogen de verschillende bijkwesties (?)
(werklie- en landbouwersbelangen, gelijkstelling der scholen, Vlaamsche taalrechten,
legerwerving, enz.) niet op den voorgrond komen, althans niet zóó dat de oude
partijbeheerders daardoor in het bezit hunner zetels zouden gestoord worden.
Het beste ware, dat men de uittredende Kamerleden maar terug opname, of
desnoods ze vervinge door anderen naar den zin van de Kleine Kapel, van den staf
der partij. Een gruwel zou het zijn eene katholieke lijst te stellen benevens de hunne;
een groot geluk, integendeel, indien zelfs de Daensisten in den kiesstrijd niet meer
van zich deden spreken.
Indien dit alles zoo kan bestoken worden, dan zullen de hoofden der partij juichen,
en het zal heeten, dat wij in de volmaakste orde en met de meeste hoop op
welgelukken ten strijde trekken.
En welk zou dan de uitslag zijn?
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Wij denken: een algemeene achteruitgang der katholieke macht, en een wankelen,
zooniet een omkantelen der katholieke Regeering.
En de oorzaken daarvan? - De vele misnoegdheden, de lusteloosheid, of de afval
van een groot deel der manschappen, die van het katholiek bewind wat anders
verwachtten dan het catholique tout court of die de overheersching van eenige oude
pruiken en potentaten moede zijn.

Les uit de Kiezing van 1908
Wat onze sombere vooruitzichten billijkt, zijn de uitslagen van de laatste kiezing,
die van 1908. Vooral komen hierbij in aanmerking de kiezingen in Oost-Vlaanderen,
omdat de gemoedsgesteltenissen aldaar ongetwijfeld samenhangen met die van
Antwerpen, Vlaamsch-Brabant en West-Vlaanderen, welke in 1910 in den kiesstrijd
treden.
Welnu Oost-Vlaanderen is ons in 1908 tegengevallen, niettegenstaande de zaken
er opperbest stonden, althans naar het inzien der bovenbedoelde
eendrachtsvrienden.
Te Gent. - Te Gent was ééne katholieke lijst, en waarlijk eene schoone lijst, die,
ditmaal zelfs voor volksgezinde en vooruitstrevende katholieken gansch aannemelijk
was, vooral nadat De Smet de Naeyer er uit geweerd was geworden. Gent heeft
zeker de flinkste deputatie van heel het land. Daarbij waren plaatselijke
aangelegenheden den katholieken zeer gunstig. Zij hoopten dus terecht op een
zetel meer, dien zij de vorige maal bijna veroverd hadden; want de Daensisten, wier
hoofdman Planquaert met socialisten en liberalen gebroken had, kwamen ditmaal
niet op. Kon het beter?
En toch behaalden zij geenen zetel bij; want het bleek na de kiezing dat van de
Daensisten meer dan 2/3 voor de socialisten gekozen en aan dezen een nieuwen
zetel bezorgd hadden.
Men moest dus besluiten dat het voor de katholieken een geluk geweest ware,
indien Planquaert of een ander Daensist afzonderlijk gestreden had. Ofwel ware hij
gekozen geweest ofwel ware hij beneden het quorum gebleven; en dan hadden de
katholieken, niet de socialisten, eenen man meer.
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Dit bewijst dat eenheid van lijst niet altijd grooter sterkte beteekent.
Te Dendermonde. - In 't arrondissement Dendermonde waren de katholieken niet
zonder hoop eenen zetel op de liberalen te heroveren. Planquaert, schandelijk door
de liberalen afgevangen, stond op eene afzonderlijke lijst, maar hij weerde zich niet
en ontweek, om zoo te zeggen, het strijdperk. Het gevolg was dat de christene
democraten hunne stemmen bij die der liberalen sloegen, en Van Damme kwam
zegevierend uit den strijd.
Te Aalst alleen heeft het Daensism zich als zelfstandige partij recht gehouden en
zelfs 6000 stemmen gewonnen. Dat is vervaarlijk, als men bedenkt dat, gelijk het
te Gent en te Dendermonde bleek, het Daensism rijp is voor socialism en liberalism.
Wij zouden moeten wenschen dat Pier Daens nog lang zou leven; want, kwame hij
te vallen en waren zijne troepen zonder hoofdman, zij liepen grootendeels over naar
het leger der vrijmetselarij.
Zou die man, die in den grond toch christen gebleven is, niet eens gaan denken
wat groote verantwoordelijkheid op hem drukt? Wat wij hem verwijten is niet zijne
democratie, al slaat zij al eens een valschen en vooral een zagenden toon aan.
Doch wat hem meest misstaat, is zijne stelselmatige tegenwringerij tegen de
Regeering, bij de stemming van begrootingen, dagorden enz., waar de democratie
niets in te zien heeft. In zulke zaken moest hij toonen dat hij een katholiek hart heeft
en dat zijne taak niet is eene katholieke Regeering om te wroeten of onmogelijk te
maken. Dede hij dit, met andere woorden, ware hij niet van de oppositie, dan kon
zijne partij als een uiterste vleugel van het katholiek leger dienst doen, en zou hij
zelfs de ware christene democratie machtig kunnen vooruithelpen, daar hij nu niets
anders zal geweest zijn dan een afbreker van den christelijken geest in Vlaanderen,
zelf machteloos om iets op te bouwen. Moge hij, vooraleer te sterven, zijn leger tot
het samenleven met de katholieken terugvoeren, dan zal misschien eens zijne
nagedachtenis zelfs door katholieken, ten minste door de democraten, nog gezegend
worden!
Te St. Nikolaas en Oudenaarde. - In de arrondissementen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

53
St. Nikolaas en Oudenaarde is er niet veel bijzonders in de kiezing opgemerkt, dan
dat daar toch de katholieken eer achteruit dan vooruit gingen. Het is onontkennelijk
dat, heel Oostvlaanderen door, de geest van het Daensism voortvonkt, tegen de
katholieke partij.
Te Luik. - Volledigheidshalve zouden wij nu een woord moeten zeggen over de
kiezing van Luik, waar de christene democraten afzonderlijk opgekomen en door
de mand gevallen zijn. Alzoo is een zetel voor de katholieken verloren gegaan, niet
alleen echter door dit afzonderlijk opkomen, maar vooral door de hardnekkigheid,
waarmee zij elkander bekampt hebben. Daardoor hebben zij hunne krachten verspild
en intusschen den vijand laten vooruitdringen, zoodanig dat zij niet alleen eenen
zetel kwijt geraakten, maar ook, de stemmen van beide fracties samengeteld, in
verhouding met het aangegroeide kiezerskorps merkelijk in getalsterkte achteruit
gegaan zijn. Dit laatste ware zeker niet gebeurd. hadden zij, elkander niet kunnende
verstaan, beiden afzonderlijk gestreden zonder elkander te verketteren of te
verguizen.
Tongeren, waar de katholieken voor het eerst een liberaal zagen zegevieren toont
ons dat verdeeldheid of scheuring tusschen partijgenooten vooral schadelijk is in
kleine arrondissementen, vermits het overschot, dat van elke lijst verloren gaat, in
verhouding een grooter verlies meebrengt in een gering kiezerskorps dan in een
groot. Socialisten en liberalen hebben dit begrepen, en daarom maken zij kartel in
al de kleine kiesomschrijvingen. Het was dus eene spijtige zaak dat te Tongeren
Gielen niet met de andere katholieken opkwam; wie daar schuld aan droeg, hebben
wij hier niet te onderzoeken.
Te Hasselt ging het wel zoo dwaas niet, maar veel wijsheid of grootmoedigheid
hebben de groote katholieke heeren toch ook niet getoond; want het schijnt dat zij
maar met tegenzin eenen volksman als Bellefroid op de katholieke lijst duldden.
Doch zij konden er niet goed buiten, en daarom mocht Bellefroid wel op de laatste,
op de strijdplaats staan, met last de kiezers te gaan omhalen, maar zonder dat hij
persoonlijk er zou voordeel uit trekken.
Het is zóó dat in ons verwrongen stelsel van E.V. de
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gemakzuchtigen, die bovenaan staan, als op voorhand gekozen zijn, terwijl de
werkers op het slagveld sneuvelen. De wet heeft aldus eene ware aftruggelarij
ingesteld. Immers de kiezer, die voor de volle lijst stemt, zegt daardoor: ‘Ik heb geen
voorkeur voor een der kandidaten; zij zijn mij allen gelijk’; maar dan komt de wet en
zegt: ‘Zulke stemming zal tellen als een voorkeurstem voor de bovenste kandidaten.’
Dat verwekt in zekere arrondissementen felle ruzie tusschen de kandidaten, om
toch maar de eersten te staan. En dan moeten de achterstaanstaanden zich nog
verbinden om geen voorkeurstemmen te zoeken. De socialisten, hierin ons weer te
slim, stellen zooveel kandidaten als zij mogen, dus gewoonlijk 2/3 meer dan zij
kunnen doen kiezen, om elke streek en soort van kiezers op hunne lijst te
vertegenwoordigen, en zij laten aan elken kandidaat zijne vrije werking. Zoo komen
zij tot een summum van krachtinspanning, dus ook tot hun summum van stemmen.
Het is zeker wel niet heel ernstig, zooveel namen op de lijst alleen als lokvogels te
doen prijken; maar onze wet is in dit opzicht ook niet ernstig. Waarom niet eenvoudig
gezegd: ‘Al de lijststemmen zullen gelijkelijk aan al de kandidaten der lijst ten goede
komen, en alleen de voorkeurstemmen zullen eene voorkeur geven.’ Dan zouden
de kandidaten elkander de goede plaatsen niet meer betwisten; elk kandidaat zou
persoonlijk moeten werken, en men zou geen overtolligheid van kandidaten, van
nulliteiten op de lijst brengen. Er zouden ook geene volkskandidaten meer op de
lijst staan, die enkel als wildopjagers voor de groote heeren moeten dienen.

Vooruitzichten voor 1910
Gaan wij nu over tot het kiesgebied van 1910, vooral tot de provincies Brabant,
Antwerpen en West-Vlaanderen: die drie gewesten grenzen aan Oost-Vlaanderen
en de geestesgesteltenissen zullen er al niet zeer verschillend zijn.
Brussel. - Vooreerst het arrondissement Brussel, dat als eene provincie op zijn
eigen is.
In geen enkele kiesomschrijving is zoo ernstig gewerkt om tot eene degelijke
kiesinrichting te geraken, en in geen
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enkele was daarover meer harrewar. Elke fractie der partij, ook de democratische,
is er tot haar recht gekomen; maar, dit arrondissement is te groot: er zijn daar, ook
onder katholieken, zooveel uiteenloopende strevingen dat men moeilijk ze allen met
dezelfde lijst kan bevredigen. In de tegenwoordige omstandigheden is het wellicht
niet wenschelijk, dit te willen bewerken. Onderstel eens dat alle katholiekan er maar
eene lijst op nahouden, en dat zelfs de Daensisten niet meer strijden; zou dat gunstig
zijn voor de katholieke partij?
Wij weten dat de Daensisten er vroeger sterk genoeg waren om priester Daens
in de Kamer te brengen; ook nog in de laatste kiezing gelukte hun dat bijna. Men
mag dus zeggen dat hunne getalsterkte nagenoeg één kadidaat vertegenwoordigt.
Welnu, in de onderstelling dat er geene Daensistische lijst is, waar zal die sterkte
heengaan! Waarschijnlijk, gelijk te Gent gebeurde, naar de socialisten of de liberalen.
Beter ware het dus voor de katholieken dat de Daensisten streden. Komen zij
alleen op, dan zullen zij bijna zeker onder het quorum blijven steken, en aldus hunne
macht doodleggen.
Doch er is spraak dat zij zouden aanspannen met een deel der independenten,
misschien zelfs met een deel der vlaamschschgezinden, indien dezen door het
stemmen van Coremans'wet geene voldoening ontvangen. In dit geval zou die lijst
er zeker éénen man door krijgen, ten minste indien de Daensisten een anderen
kandidaat vooruitzetten dan priester Fonteyne; want een gesuspendeerde priester
zou de gansche lijst bederven, te meer daar de aanhangers van Parmentier, met
wie het bondgenootschap zou gesloten worden, katholieken menschen zijn, evenals
de katholieke Vlamingen, die misschien zich uit misnoegdheid zouden mee
afscheuren.
Wat wij voor Brussel moeten wenschen, is dat de groote katholieke lijst er zoo
volksgezind mogelijk samengesteld zij en dat, zoo er scheurlingen zijn, hunne
gekozenen in de Kamer geene onhandelbare tegenwringers, maar rechtzinnige
katholieke volksvrienden zouden zijn.
Overigens moeten wij ons hier ook herinneren dat in het arrondissement Brussel
de groote ruziestookster de
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kieswet zelve is, die op elke lijst bevoorrechte plaatsen instelt, waar dan natuurlijk
reeds vóór de keus voor gevochten wordt.

Antwerpen. - Van de Staats-hoofdstad gaan we naar onze handels-hoofdstad. Hier
staat het ook maar slim.
De Meeting bestaat uit de Commissie van krijgsdienstbaarheden als opperraad,
uit Nederduitschen Bond, Conservatieve Vereeniging, Democratisch Verbond en
verder de buitenkantons. De grondslagen dier samenspanning zijn: vrijheid voor
den godsdienst, antimilitarism, Vlaamsche taalrechten, werklie- en
landbouwersbelangen. Die princiepen, de drie eerste vooral, zijn niet alleen elk door
bijzondere kandidaten op de lijst vertegenwoordigd, maar moeten ook door al de
gekozenen der Meeting verdedigd worden.
Nu zijn er, wat het antimilitarism betreft, nog al vinnige klachten opgerezen over
de zoogezegde ongetrouwheid sommiger gekozenen aan het program der Meeting.
Hopen wij dat de oneenigheden dienaangaande zullen vergeten worden.
Coremans' wet werd door de Meeting-afgevaardigden, buiten Coremans en
Henderickx, niet gestemd. Dat was zeker een krook in het program, dat tot kiesbord
had gediend. Wij zien zelfs niet hoe de Nederduitsche Bond nog met de andere
fracties der Meeting zou kunnen samengaan, indien de gekozenen, vóór de kiezing,
niet in gelegenheid gesteld worden om hun vergrijp te herstellen. Hopen wij nogmaals
dat de zaak zal bijgelegd worden.
Blijft nog: het democratisch bestanddeel der Meeting. Daaraan werd zeker het
meest afbreuk gedaan. In opzicht van democratische strevingen is, vooral gedurende
de twee laatste jaren, de Antwerpsche bank eene der achterlijkste gebleken van
het gansche Parlement. In de stemming van de wet op den mijnarbeid, hebben de
katholieke volksvertegenwoordigers van Antwerpen, Coremans en Henderickx
nogmaals uitgezonderd, meer achteruitgeremd dan Woeste zelf: met Versteylen
kwamen zij aan het uiterste staartje der katholieke partij.
En gelukkig nog dat sedert de laatste kiezing Henderickx Van den Broeck
vervangen heeft, want deze, ofschoon
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vertegenwoordiger van het Democratisch Verbond, hadde waarschijnlijk gestemd
gelijk de verstoktste behoudsgezinde. Dit toont hoe slecht de democratie in
Antwerpen ingericht is: instee van één democratischen bond, die al de werklieden
van tijd tot tijd zou bijeenbrengen om hunne belangen te bespreken, en waaruit
eene werking zou uitgaan over heel de onderste volkslagen, heeft men in Antwerpen
een verbond van werkliekringen, die elkander nooit zien, die vreemd en zelfs vijandig
zijn aan elkander. De leden van de meeste dier kringen komen alleen naar hun
lokaal om te betalen voor den Onderlingen Bijstand, om eenig feest bij te wonen of
een fooiken te krijgen van eenen eere-voorzitter, die zoo goed geweest is hun een
vaandel te koopen of zich gewaardigt hen met een bezoek te vereeren. Sommige
kringen loopen als bewusteloos mee aan den leiband van een bestuur dat, om alle
moeilijkheden te vermijden, zich zelven vernieuwt of herkiest en in naam van de
leden de gewichtigste besluiten neemt, zonder vergadering te beleggen. Een dier
besturen vroeg alzoo het ontslag van Mr. Henderickx als volksvertegenwoordiger,
omdat hij... gestemd had voor de beperking van den arbeidsduur in de mijnen. Met
zulke inrichting is het geen wonder dat de katholieken hunnen invloed op het werkvolk
zagen verzwakken en dat het socialism meer en meer meester werd van de haven.
En met de buitenwerklieden gaat het al niet beter: in de laatste kiezing hebben
de katholieken eenen zetel verloren, grootendeels ter oorzake van de zwenking in
het kanton Boom. Dit kanton, met zijne duizenden steenbakkerswerklieden, die de
slachtoffers zijn van vele misbruiken op maatschappelijk gebied, is vroeger fel
bewerkt geweest door de Daensisten. De katholieke partij is er vertegenwoordigd
door den heer Van Reeth, die zich voor de partij heel verdienstelijk maakte in de
gemeentepolitiek, maar die, als steenbakkersbaas, het vertrouwen der werklieden
zijner streek niet bezit.
Wij denken dat geen klaarziend man zal betwisten dat de Antwerpsche deputatie
behoefte heeft aan jonge, krachtige en meer vooruitstrevende mannen. Niet dat
men daarom de ouden brutaal moet van kant zetten. Eene partij
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mag niet ondankbaar zijn; maar moet met voorzichtigheid zich zelve genoegzaam
vernieuwen om nieuwe noodwendigheden het hoofd te bieden.
Met spijt zouden wij afscheid nemen van den grijzen en eerbiedwaardigen
Coremans, minder dan anderen versleten naar het hart, maar versleten, dacht men,
naar het lichaam. Zijn optreden in de militaire wet heeft iedereen verbaasd, en
misschien is er hoop dat hij zijne rol nog kan vervullen.
De toestand der katholieke partij laat niet meer toe eenen zetel toe te kennen aan
wie hem niet meer kan gaan innemen. Feitelijk zou dan de Nederduitsche Bond
zonder vertegenwoordiger zijn; de Vlaamsche en volksgezinde zaak zou een
kampioen minder tellen, en zij heeft er al zoo weinig!
En moest Coremans na de kiezing toch zijn mandaat laten varen, dan zou dit
vervallen aan eene der andere fracties en misschien in een heel anderen geest
vervuld worden.
Toch hopen wij dat de verjonging daarbij niet zal blijven, en dat nieuwe mannen
aan de Antwerpsche Meeting nieuwe levenskracht zullen instorten en hare
afveerdiging, die vroeger zoo schitterend was, zullen waardig maken van die van
andere groote steden. En dan zal iedere katholiek zich gaarne rond het oude vaan
der Meeting scharen. De Meeting toch is wellicht zoo ziek niet als zij schijnt: hare
inrichting immers was voorheen en is nu nog eene der stevigste van het heel land.
Dank zij heur kloek gestel, overwint zij vele vlagen en verkoudheden. Maar zij is
soms verlamd door rhumatismen: de ergste daarvan zijn het wantrouwen en de
gedurige wrijvingen tusschen hare verschillende fracties. Vooral de conservatieve
vleugel zou moeten weten dat de democratische groep werkt voor heel de partij,
wanneer zij de kristelijk-democratische gedachten onder het volk verspreidt, maar
dat zij geen genoegzamen invloed op de volksklassen kan krijgen, indien zij niet vrij
en ongehinderd als democratisch kan optreden.
Mechelen. - Het zal wel niet noodig zijn nadruk te leggen op de grove missingen
die daar van conservatieve zijde begaan werden. Eenige groote katholieke families
van
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die stad schijnen in zake staatkunde geene andere vragen op te lossen te hebben
dan deze: ‘Wie van ons is nu aan de beurt om op te stijgen?’
Dat er ook landbouw-, en werklie- en burgersbelangen en zelfs dat er
partijbelangen bestaan, schijnt maar op de tweede plaats in aanmerking te komen.
Zal in aanstaande kiezing het democratisch bestanddeel der partij (en dit is
gewichtig in eene werkliedenstad als Mechelen) zich zonder breuk kunnen doen
gelden of zal de overmoed der grooten het opnieuw zoeken te versmachten en
aldus de eendracht onmogelijk maken? Wij zullen zien.
Turnhout. - Spreken wij nu over Turnhout. Hadde men in dit arrondissement, bij
uitstek eene landbouw-streek, al de krachten der katholieke partij willen
vertegenwoordigen en aaneensnoeren, dan hadde men Seraf Lambrechts, den man
der boerenbonden, gretig op de lijst moeten opnemen. Doch hier ook is het belang
der partij niet de hoofdgedachte, die de leiders der kiesinrichtingen geleid heeft:
een nestje maken voor eenige kleinsteedsche heeren, en dat zoo stil mogelijk onder
elkander flikken, zonder veel beslag van poll of kiesmeetings, dat dacht hun veruit
het beste. En zoo... ja zoo zijn ze gekomen tot verdeeldheid, waarin dan Lambrechts
natuurlijk de zondebok was. Wat zal men nu doen bij de naaste kiezing? Wil men
heel de afvaardiging katholiek houden, dan zou men de aanhangers van Lambrechts
moeten voldoening schenken. Waarschijnlijk echter zal men weer, in naam der
eendracht, een deel der katholieke kiezers laten op zij liggen (dus eendracht maken,
maar niet allen vereenigen). In dit geval weten wij al niet of het beter is voor de
katholieke partij, dat Lambrechts (of een zijner geestverwanten) opkome, dan wel
niet. Komt hij op, dan zullen de stemmen die hij krijgt, misschien verloren stemmen
zijn (in een klein arrondissement is daar meer voor te vreezen dan in een groot).
Doet hij het niet, dan zullen een deel zijner vroegere kiezers naar de anti-katholieke
partij oversteken; want hierin ligt de misrekening van vele katholieken: zij meenen
dat het genoeg is, dat er geene katholieke nevenlijst is, om seffens al de katholieke
stemmen bijeen te hebben. Maar zij vergeten dat, als de lijst al te zeer sommige
bestanddeelen of strek-
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kingen van het kiezerskorps verwaarloost, er gemakkelijk afvalligen of overloopers
gevonden worden.
Leuven. - Een der rustigste kiesomschrijvingen tot hiertoe was die van Leuven:
De Hoogeschoolstad was altijd vertegenwoordigd door voorname mannen, dikwijls
door ministers. Toch is de streek onderduims nog al fel bewerkt geweest door de
socialisten, terwijl ook de liberalen, vooral rond Thienen, hunne macht niet kwijt zijn.
Volksmannen, die in de taal van 't volk tot de menigte eens opwekkend konden
spreken en daarbij zich de belangen van boer en werkman aantrokken, die waren
er te weinig onder de katholieke kandidaten of leiders. Dit is zeker eene leemte, die
in de kiezing op eenige honderden stemmen kan komen te staan. Hier ook dus is
het kwestie, jeugdige, vooruitwillende krachten bij te winnen.
Kortrijk. - Steken wij nu naar West-Vlaanderen over, dan bestatigen wij daar
hetzelfde droevig feit: de katholieke leiders, in Kleine Kapel vereenigd, veel te weinig
rekening houdend met den nieuwen geest, met de verzuchtingen der volksklassen.
Natuurlijk dat de socialisten er gebruik van maken om in te dringen. Zoo hadde b.v.
te Kortrijk nooit De Bunne mogen gekozen worden; want hij werd het deels door
katholieke stemmen. Zal men in 1910 beter uit de oogen zien en zorgen dat er een
volksman op de lijst sta, die de twijfelachtigen terug kunne omhalen? Is er van
katholieken kant een oprecht democratische candidatuur, hetzij op de oude lijst,
hetzij afzonderlijk, dan ten minste zullen katholieke kiezers niet in verzoeking
gebracht worden voor socialisten te stemmen; zóó alleen is er hoop den socialist
buiten te krijgen.
Brugge. - Iets dergelijks mogen wij zeggen over Brugge, waar het Daensism ook
gebroeid heeft en nu nog niet uitgestorven is, al is het als partij van weinig
bediedenis. Hier ook zou een flink democratische kandidaat ongetwijfeld de
verstrooide en zoekende elementen tot de katholieke partij terugbrengen.

Besluit
Sluiten wij dit overzicht.
Wat wij hebben willen betoogen is dat er een adem
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van vernieuwing over onze partij hoeft te waaien: meer vrijheid, meer jonge,
vooruitstrevende kracht tegen den pruikerigen geest van sommige leiders in, en
vooral tegen hunne gewoonte van meesterspelen, stilleggen en onder den duim
houden.

Opwerping
Men zal ons verwijten dat wij vrede en eendracht storen.
Wij antwoorden met eene vraag:
Bestaat er vrede en eendracht?
Er bestaat, ja, een schijnvrede, gevestigd op de albeslisserij der eenen en de
morrende, misnoegde lijdzaamheid der anderen; eene eendracht, waarin men
elkander mistrouwt en geenen stap vooruitwaagt uit vrees voor elkander.
Zulke vrede en zulke eendracht verknagen en verteren inwendig de krachten der
partij, instee van ze te versterken.
Die vermolmde vrede en eendracht willen wij vervangen door eene machtige,
vooruitstrevende samenwerking.

Ons Oordeel over de Kamer
De Kamer is in haar geheel niet on-volksgezind. Door verscheidene stemmingen
(Mr Hubert weet er van) heeft zij zelfs de ministers verder gedreven dan zij van zin
waren te gaan. 't Is waar dat in zulke gevallen de sterkste stoot niet kwam van de
katholieke vertegenwoordigers, maar toch hebben mannen als Verhaegen, Levie
en anderen zich dapper geweerd in democratischen zin en verscheidene hunner
partijgenooten in die richting meegetrokken. Over 't algemeen mogen wij zeggen
dat de katholieke volksvertegenwoordigers en senators, schoon nog te weinig
vooruitstrevend, toch ook niet koppig meer zijn in de oude gedachten der liberale
volkshuishoudkunde en in de versleten politiek.

De groote oorzaak van verlamming
ligt, ons dunkens, in de arrondissementen zelven, namelijk in de kleine kapelletjes,
die daar alles willen onder hun
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bedwang houden, de volksgezinde werking stremmen en de katholieke partij
vervreemden van het lagere volk.
Welnu de potentaten, die daar den staf zwaaien, zal men vruchreloos bepreêken
met schoone volzinnen over naastenliefde, edelmoedigheid, opoffering enz.; zij zijn
immers overtuigd dat hun baasschap alleen de partij kan rechthouden of redden;
in hunne oogen zijn zij de partij: er is daar niets tegen te doen, dan te toonen... dat
zij het niet zijn; dat een groot, en misschien het beste deel der partij leeft en roert
buiten hen.
Men bemerke wel, dat wij aan die leiders alle verdiensten niet ontzeggen, verre
van daar! velen hunner hebben met hun geld, met hun tijd, met hun invloed de
goede zaak machtig gesteund en vooruitgeholpen; zij zijn dikwijls de ziel van al de
politieke en liefdadige, soms ook van maatschappelijke werken, die zonder hen
bijna niet voortkunnen. En indien zij gewoon zijn aan de overheersching, 't is dat
deze als van zelf tot hen gekomen is, uit oorzaak vooral van de onverschilligheid of
het tijdgebrek van velen. Maar dit alles belet niet dat het alleen-meesterspelen niet
meer is van onzen tijd, en vooral dat het de dood is der katholieke partij. Verre van
alle gezag te willen tot zich trekken, zouden de leiders moeten blij zijn zooveel
mogelijk verstandige, zelfdenkende en zelfwillende medewerkers te hebben; trouwens
zóó alléén kan de katholieke werking langs alle kanten uitstralen en de menigte
doordringen; maar daartoe zal men nooit komen, indien men niet aan alle billijke
strekkingen laat recht wedervaren, al de persoonlijke krachten erkent en aanmoedigt,
en die niet meer aan banden legt noch mistrouwig bewaakt.

Fils a papa
Vooral mag men niet de plaats der ware werkers laten innemen door de welgekamde
en fijn afgeborstelde fils à papa, die, na hunne vooze jeugd in plezieren en niets-doen
verspild te hebben, zich eindelijk ook eens gewaardigen hun geurig persoontje in
het politiek strijdperk af te laten om daar hunne voetjes in de pantoffels van vader
te steken en de vruchten van het werk der volksjongens in te zamelen. Genoeg is
er op die genieters gekapt, maar veelal zonder
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hen te treffen, want wat kan hun al die strafpredikatie wel schelen, als zij ten slotte
toch de groote mannen blijven of worden? Het eenigste raak argument zal wel zijn
hen te doen voelen dat zij niets zullen worden indien zij niet verdienen iets te zijn.
Het eenigste overtuigingsmiddel dat vat op hen heeft, maar nog niet gebruikt werd,
is een ferme schop van achter, die hen met al hunne mamzelkens, peerden,
speeltafels enz. voorgoed naar den bliksem zendt. En indien zij zich niet vernederen,
de taal van 't volk te leeren, dan moet het volk hen met gelijke munt betalen en ze
heensturen met de woorden ‘Ik kan nie verstoïn.’
Want van zulke nobilions willen wij de partij niet zijn; wel van die edelen, die zich
hunnen rijkdom doen vergeven of liever er het maatschappelijk nut en de billijkheid
van bewijzen met hun geld en goed, en vooral hunnen persoon, waarover zij door
dien rijkdom vrijlijk beschikken, toe te wijden aan de opheffing der lagere standen
en aan de ware belangen van het volk.

Oordeel van baron de Béthune
Dat wij niet alleen staan om de heerschappij van sommige albeslissers te laken,
bewijzen de woorden van Baron de Béthune in zijn verslag over Kiesvereenigingen,
e

op het Mechelsch Congres; volgens XX Siècle sprak hij:
‘Onze politieke inrichting is sterk, maar zij is niet volmaakt, en vergt verbeteringen.
Er zijn geene Kiesvereenigingen genoeg. In te veel arrondissementen berust alles
op éénen persoon; en komt deze te verdwijnen, alles valt. De bestaande
vereenigingen dienen versterkt te worden en nieuwe ingericht, waar er geene
bestaan. Zij zouden van tijd tot tijd moeten bijeenkomen. Zij moeten in betrekking
blijven met het kiezerskorps, hunne verlangens in acht nemen, hunne belangen
verdedigen, de gedachten vormen. De tijd is voorbij, waarop een kiesstrijd van
eenige dagen, met wat meetingen, voldoende was om den zegepraal te bewerken.
De inrichting alleen kan ons doen zegevieren. De afgevaardigden moeten aangeduid
worden door de katholieke kiezers en niet, zooals het gebeurt, door de kleine kapel.
Alle katholieken, armen en rijken, burgers, werklieden en boeren moeten hun woord
te zeggen hebben in de kiesver-
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eenigingen en deze moeten, in alle omstandigheden, de wenschen hunner leden
steunen. De afgevaardigden moeten ook regelmatig bijeenkomen.
Laat ons katholieke kiesvereenigingen stichten op breede en volksgezinde
grondvesten.’
De heer Freulien steunt de voorstellen van baron de Béthune:
‘De katholieke kiezers moeten het recht hebben te zeggen wat zij denken over
al de besprokene vraagstukken... Men vreest te dikwijls de afgevaardigden samen
te roepen onder voorwendsel dat zij verschillende denkbeelden hebben over zulk
of zulk vraagstuk. Hoe dwaas! 't Is juist daarom dat zij zouden moeten bijeenkomen.’
Wij hebben niet gehoord dat die gedachten ernstig weersproken werden; het zijn
gansch de onze.

Onze oplossing
De vraag is alleen: Wat hoeft er gedaan, indien de kleine kapellen voortgaan met
hun alleenmeesterspelen? Wij weten niet wat baron de Béthune daarop zou
antwoorden; misschien zou hij, en vele goedzakkige katholieken met hem, al
zuchtend spreken: ‘Wat is er daaraan te doen, dan weeral maar te volgen, liever
dan scheuring te verwekken?’
Ja, maar zóó hebben die vermaningen geene bekrachtiging, en zoo zullen zij
weinig uithalen. Die kleine kapellen zullen voortgaan alle andere werkers weg te
duwen, overtuigd dat niemand de zaken beter kan doen dan zij zelven.
Daarom zetten wij een stap verder en zeggen: ‘Niet meer volgen! willen zij vooruit
zonder naar hunne troepen om te zien, laat ze dan alleen gaan.’
Indien er in elk arrondissement eenige vastberaden volksmannen gevonden
worden om dit door te drijven, dan zullen de kleine kapellen gauw gedaan hebben.
Maar dit is nu de moeilijkheid: Wie moet beginnen met die weigering of met dien
tegenstand? Wie moet, indien het noodig is, de afgescheiden katholieke lijst
samenstellen?

Geene Kandidaturen op bijzondere belangen
Vooreerst kan er, onzes erachtens, geene spraak zijn van afgescheiden kandidaturen
op bijzondere kwesties, b.v.
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op het antimilitarism, op de Vlaamsche taalrechten, op de klein-burgersbelangen
enz. Trouwens, men gaat naar de Kamer niet om er ééne kwestie, maar om alle
kwesties van ons staatkundig leven te behandelen.
Aan iemand, die mij zou zeggen: ‘Stem voor mij, want ik ben flamingant’, zou ik
natuurlijk moeten antwoorden: ‘Goed, maar wat zult gij doen als er over
godsdienstige, maatschappelijke, krijgskundige vraagstukken enz. zal te spreken
en te stemmen vallen?’
Hoe dwaas is het niet b.v. stemmen te vragen voor een lijst van ‘neringdoeners’?
Het is onderstellen dat de kiezers onverschillig zouden zijn voor alle andere belangen
dan de bijzondere belangen der neringdoeners. Vooral wanneer op zulke lijst liberalen
en katholieken ondereen staan, heeft zulke stemming geene andere beteekenis
dan die van een wit briefje. Want hoeveel kiezers in ons land kunnen het ‘liberaal’
of ‘katholiek’ van kant zetten om enkel eenige stoffelijke belangen in 't oog te houden?
Ook komt de samenstelling van zulke lijst neer op eene onderlinge fopperij. Wij
denken niet dat zelfs al de ‘peters’ er voor stemmen: zij hadden dikwijls geen ander
doel dan aan de tegenpartij eenige stemmen te ontnemen.

Maar Democratische Kandidaturen?
De eenige nevenlijsten, in de katholieke partij mogelijk, zijn, dunkt ons, de
democratische in tegenstelling met de behoudsgezinde. Want de katholieke
democraten hebben een volledig program: zij zijn het genoegzaam eens (voor het
minst zoo goed als de behoudsgezinden onder elkander) niet alleen over
economische vraagstukken, maar ook over die van onderwijs, stemrecht,
legeraanwerving, Vlaamsche belangen enz. Ook de belangen der kleine burgers
zijn de hunne.

Wie moet opkomen?
Maar welke democraten moeten desnoods vooruitkomen met eene afzonderlijke
lijst?
Het schijnt dat zulke strijd zou moeten uitgaan van de democratische kringen,
b.v. de plaatselijke afdeelingen van den Belgischen Volksbond.
Maar hier staan we vóór het feit dat de geest van den
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Belgischen Volksbond niet is, afzonderlijk op politiek gebied den kiesstrijd aan te
gaan. Op vele plaatsen zijn de democratische kringen geringeloord of door
behoudsgezinde eerevoorzitters en ‘weldoeners’ fijntjes in de doeken gedaan.
Daarbij, moest zulke kring als kring in het strijdperk treden, aanstonds zou hij den
steun verliezen van vele invloedrijke katholieken, en zelfs de geestelijken zouden
het er moeilijk bij uithouden.
Daarom moeten wij besluiten dat zulke afzonderlijke democratische kandidaturen
niet kunnen ontstaan dan door de samenspanning der goede katholieke
volksmannen, onaangezien of zij bij eene vereeniging aangesloten zijn of niet.

Geen roekeloos Breekspel
Doch hier valt veel in acht te nemen opdat zulke onderneming niet roekeloos
aangegaan en geen nutteloos breekspel worde.
Vooreerst mag zoo iets niet aangestoken worden dan bij klaarblijkende en
openbare miskenning der volksgezinde strekking, zoodanig dat alle volksgezinden
daardoor gekrenkt zijn en dan ook gemakkelijk één zeel zullen trekken. Zulke
gevallen zijn, gelijk wij zegden, vroeger voorgekomen te Antwerpen, te Mechelen,
zelfs te Gent en zij kunnen nog terugkeeren. Wanneer ten gevolge van gedeeltelijke
toegevingen de toestand twijfelachtig is en dat men daarom niet kan rekenen op
eene eendrachtige werking der goede, nietslaafsche democraten, dan is het beter
den strijd niet aan te gaan; want dan kan hij slechts op eene schandige nederlaag
uitloopen.
Om niet tot zulken ellendigen uitslag te komen, is het noodig dat de volksmannen,
die door hun talent en stand, zouden kunnen optreden als banierdragers der
democratie en als kandidaten van het volk, niet geleid zijn door persoonlijke eerzucht
noch jacht naar grootdoen. Juist de zucht naar meesterschap verwijten wij terecht
aan sommige der oude leiders; de jongeren moeten toezien dat zij niet in dezelfde
kwaal vervallen. Daarom moeten zij niet tegen heug en meug zichzelven willen
optillen.
Onze Kardinaal zegde op het Congres te Mechelen dat de jongeren niet driest
moeten vooruitdringen, maar aan-
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schuiven en nederig wachten tot hun gezegd wordt: ‘kom hooger op.’ Dat is heel
waar; de kwestie is alleen, wie hun moet zeggen, hooger op te komen. Indien zij
moeten wachten totdat de oude pruiken hun dat zeggen, dan zullen zij waarschijnlijk
moeten wachten tot dat zij zelven verouderd en pruikachtig zullen geworden zijn,
of misschien tot zij een dier almogende heeren tot kruiwagen of... tot schoonvader
gekregen hebben.
Neen, zóó niet, maar het volk, en de klaarziende, vooruitstrevende mannen, die
zich met 's volks belangen bezig houden, die moeten zeggen: ‘Treedt vooruit’.
Dus geene afzonderlijke kandidatuur, of zij moet ten eerste door eene ware
noodwendigheid, en ten tweede door eene echte volksbeweging gedragen zijn.
En, zijn er in die omstandigheden verschillende personen, die evengoed, of bijna,
de volkszaak zouden kunnen dienen, dan moeten zij niet vechten om den voorrang,
maar eer genegen zijn om de anderen te laten voorgaan. Zóó zullen zij het volk
dienen en niet zich zelf.

Noodige vastberadenheid
Vooral moeten zelf beheersching en koele voorzichtigheid hunne daden richten,
zelfs in de warmte van den strijd.
Misschien zullen zij door sommige kortziende katholieken verketterd en als
tweedrachtstokers, verwaande zotten en wat weet ik al gescholden worden. Dat
mag hen niet beletten, vastberaden en koelbloedig vooruit te gaan, en zelfs geene
reden zijn om van hunnen kant ook op katholieken te schelden of te tieren; zij moeten
daar boven staan en aan iedereen bewijzen dat het hun alleen om de katholieke
en om de volkszaak te doen is.

Slot. - Daarmee eindigen wij:
Is nu dit schrift eene opstoking tot tweedracht? Wij zijn overtuigd dat het een
oproep is tot ware eendracht: levende, vooruitstrevende, en daarom sterke eendracht.
Wij hopen dat in geen enkel arrondissement de noodwendigheid zal voorkomen,
afzonderlijke katholieke kandidaten te stellen; maar, indien die noodzakelijkheid in
den
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aanstaanden kiesstrijd niet meer bestaat (zelfs daar waar zij vroeger bestond) dan
zullen de gedachten, die wij pogen te verspreiden, daar wel iets toe bijgebracht
hebben. En indien die noodwendigheid wél bestaat, omdat men koppig volhardt in
de oude misbruiken, welnu dan zal eene rechtzinnige splitsing ons meer dienstig
zijn dan eene valsche en verlammende eendracht.
Met één woord: wij willen vernieuwing, verjonging, geene afbreking noch
ondermijning.
Misschien zullen sommigen het ons ook euvel opnemen dat wij ons huishouden
op straat brengen en het blootstellen aan de spotternijen onzer vijanden.
Wij antwoorden: al wilden liberalen en socialisten zich daar nu krom om lachen,
wat kan ons dat schelen? Intusschen zullen zij hunne huishoudelijke ellenden, die
veel erger zijn dan de onze, wat vergeten, en dat gunnen wij hun van harte.
Wat wij over onze partij gezegd hebben, zijn geen zoo schrikkelijke dingen.
Bij de liberalen van Antwerpen b.v. staat het Vlaamsche volk veel meer achter
den bezem dan bij ons. Een majoor Aelbrecht zou in de Antwerpsche Meeting gauw
zijn erwten uit hebben, daar hij integendeel bij de liberale fiskens der Burgerwacht
nog als een held gevierd wordt. Wij kennen in onze partij geenen knoetdrager gelijk
Delvaux, en 't is genoeg bekend dat eenige Waalsche heerschappen zelfs in het
Vlaamsche Antwerpen over de volksjongens willen meester spelen.
Wat de socialistische werklieden betreft, die zullen van de vrijheid, die zij vanwege
hunne kopstukken genieten, te Gent, te Antwerpen en elders, ook geene liekens
dichten.
Zeggen wij het vlakaf: in al de partijen zijn mannen, die op den rug der anderen
wìllen opklefferen en baas zijn als zij het gedaan krijgen. Dat ieder dus beginne met
zijn eigene stallen te kuischen; wij hebben het gedaan zooveel in onze macht is;
willen socialisten en liberalen de hunne laten vuil liggen, en zelfs er nog op roemen,
dit staat hun vrij.
GOEVAART.
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Drie verhalende fragmenten
Door Karel van de Woestyne
I
Uit ‘Adonis’
Adonis:
... Want, Attis, luister: ik ben een kind geweest van menschen.
Haast vijftien jaren zag 'k ontbotten en verslensen
ten witte' en bronzen boom-gaard waar, in 't priester-kleed,
mijn vader bloezem won en 't vleesch der zware peren,
't verlangen en verzaên van Aphrodita te eere.
Zijn glim-lach bloeide in zijnen baard, aldaar hij zag
hoe 'k, rijzend in verwonderingen, iedren dag
ontwaakte met een vrage, en 's avonds neêrzeeg, vroeder
aan wijsheid uit uw mond en liefde uit dien van moeder.
- Mijn moeder! Hoe ze aan 't kloppen van heur borst me drong!
Hoe 't zwijgen van heur lip, die zwoel van zoenen hong,
mijn luistrend weiflen als een duister lot voorspelde,
toen ze aarzelde, óf ze in kus aan kus de dagen telde
van 't samen-wezen, naar 't halsstarrig afscheid toe...
Maar wist ik? 'k Was een kind; en waar ik, zalig-moe,
aan 't blanker glanzen van haar oog de nacht zag naken,
ging 'k zorgeloos ter ruste om zorgloos weêr te ontwaken...
Zóo lag de kreits van mijne dage' in 't kringend gaan
gesloten van de sluimer-trage boome - schaâuwen.
Geen horizon dan 't ronde deinen der landouwen,
steeds zelfder verwe en licht op 't éender uur bevaên.
Geen zorg, dan vaders blik in mij te voelen zinken;
geen angst, dan waar 'k in zwarter oog een trane pinken,
een koorts ten sombren mond van moeder marren zag;
en geene vrees, dan 't wachten naar heur glimme-lach...
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Zoo wies 'k, zoo wies in mij naar rede en vroom ervaren
het rijzig ranken van 't gepeins, haast vijftien jaren.
- Tot op de stonde, dat me de eerste wonde sloeg
der liefde om eene vrouwe. en 't wonder móest gebeuren...
- Ik had te druilen mij geleid in 't droeve geuren
der rozen-wiege, die mijn nieuwe droomen droeg
sinds ik der doornen pijn en pijn om liefde minde;
en 'k had gevoeld hoe, lengerhand gezonken in de
licht-ademende vreê des slaaps, wegend een zoen
mijn ruste wijdde. En 'k sliep...
- Ach, hadde ik níet geslapen!...
Want toen ik, Attis, 't naêdren hoorde eens ochtends, toen
't ontwaken koel mijn oog berees, en aan mijn slapen
de dauw ronde, - o mijn vriend, toen was het ál gedaan...
Waár lag ik? Om me heen zag 'k vréemd de boomen staan.
Geen rozen: kroozig mos. Het wieglen van een varen
dat schaduwde aan mijn wang. En in mijne ooge, 't staren,
benieuwd en hoedend, van een klaren nymphen-blik.
Waár was 'k? Eén somberheid. - En 'k heb niet eens den schrik
gekend, dat ik, en hoe? den vader-tuin ontweken,
rond mij den dageraad door zwartre blaén zag bleeken;
en geen verbazen, om dien nymphen-mond, die zweeg;
om 't wankend schaâuwe-gaan dat vreemd ter wang me zeeg;
om 't woud dat toe me trad om, wijkend, te verwijden;
vriend, - en geen spijt, en zelfs geen schromelijk verblijden...
En sedert dien...

Attis:
En sedert dien zijt ge ónze zon;
van úwe zilvren spraak zingt blankend bron aan bron;
nauw rust uw blik, of blinkt in blijde-ontloken bloemen;
gij hebt ons vreugd geleerd, als, bij hun zinder-zoemen
het koopren kolder van de hommels is een vuur
dat blindend wielt en priemen drilt in 't middag-uur
zóo, dat, doorboord, 't beloomde loover gaat verpaarsen
rond al de zonne-wiel'ge stippen, die 't bespaarsen;
gij zijt het, die het avond-goud in staven klinkt
aan iedren stam, aldaar te heeter blaakt en blinkt
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hun laaie, naar het hoofd des dagesluiters kimme
verlamt, en die ze recht, tot waar de mane, aan 't klimmen,
het lange druipen van haar stralen dalen laat,
en weêr bemaalt van licht ons avond-vaal gelaat;
gij zijt - en hoe en weet ge, Adonis, het te wezen? gij zijt ons dorsten als een blozende aarde-bezie,
al blíjft aan onzen mond den nooit gedrenkten dorst;...
- en menig meisje weent in heur gebeurde borst,
waar, reikend, ze u bekroont met dagelijksche rozen,
Adonis, zoo ze 't elk bij beurte doen, en blozen...
.....

Persephonē:
... Wie, vaardig, volle rijpheid gaat bereiken,
hij staat ter poortal mijner rijke donkerheid.
Wie weel'ge vrachten voert bereist mijn wijde rijken,
de trage wagen zijner wagglende oogsten rijdt
de wegen van mijn wil, naar 't gapend goud der schuren
waar 'k eeuwigheden uit zijn loomen last bereid.
Ik ben de deur-stijl zijner rust. Ook wien úw vuren,
Aphroditè, van zon door-gloe'n en rooder bloed,
ben 'k de eeuw'ge zate waar zijn zaal'ge zatheid dure.
Ik ben de zolder, hol en geuren-vol, die hoedt
elk ooft voor alle vlage, elke' oogst voor alle zonne.
En wien 'k tot nieuw gekiem onder mijn zorge broed,
bloeit uit voor de eindloosheid in de eenig-eeuw'ge wonne...

II
Uit ‘Afscheid’
Vaarwel. - Dit is de tijd, en 't ademen, en 't geuren
dat nauw nog 't oog van de' ouden Zomer loom ontsluit,
dat noode 't lamme hoofd zijn lood-gelaai zal beuren
en 't beursche lijf, getast, gaat slapen op zijn buit.
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Het is 't getijde, 'et is de wijl, dat te aller schure
de diepe en duistre Herfst de klare schoven beidt...
Vaarwel, o paarsende aarde in blakende avond-ure,
o blanke Leie, o blakkre landen: 't is de tijd...
- Als 't weeke vloeien van omwiekend vleugel-zoeven
wiegt moede een zoete wind verwijlend om mijn haar;
de geur der grassen komt me streelen en bedroeven,
en 'k zie 't gestraal van mijne tranen, waar ik staar.
En, van mijn blik gekleed in trane-stralend gloren,
waart traag de schare van uw weelden om me heen,
o Leie en land, voor 't laatst gewonnen en verloren,
en droef van mijne liefde, en schoon van mijn geween.
o Lage Leie; - en 'k zie, bij 't zilver-zingend rechten
der riemen, 't donker beeld op fonklende' avond gaan
der maagden, onbewogen-pal ten platten plechte,
en 't monklen om haar blankbebronsde kone staan.
Zij varen. Om haar neigend haar zwijgt trage 't gonzen,
dat tallemt op haar mond, van 't schrompel avond-lied,
zij zien me. en 'k zie de lijn der kone keerend donzen,
waar, grooter dan haar oog, m' haar bleeke blik bespiedt.
Tot waar ze, op schemerende scheen aan wal gestegen,
een hoogren einder van haar rijzend beeld bevaên,
en, schuin de kruiken die ter kromme heupe wegen,
al wiegend naar de late rij der maaiers gaan.
En dezen, 't nijvre lijf den donkrende' oogst ontrezen,
geweldig en den dubbel-welv'gen romp getoond,
al wisschend 't gouden zweet dat glimmert op hun wezen,
staan wijlend om den zilvren dronk die 't werken loont.
Daar glijdt een lange zilvren geul naar gloeiend dorsten.
De maagden wachte'; en waar, gelaafd, een kele hijgt,
gaat zwellen in haar long en deinen door haar borsten
een eender hijgen, dat ten zwoelen mond haar stijgt.
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Haar treden dralen. Maar, de rij alreê gebogen,
staan ijzig, schar aan schoof, de nijd'ge zeisen weêr.
Dán gaan ze, trage, en om haar schale-sluitende oogen
daalt dubbel de avond-trans in blankend-glanzen neêr...

III
Uit ‘Genezing’
o Vroomheid, dat het weêr mocht zijn;
dat weder als weleer het was,
gelijk een geule gouden wijn
in 't brooze en donkre glas;
- dat weèr dit rijzen is geschied;
en, als ten poele een water-bel,
uit zwoele ziekte, uit zwart verdriet,
mijn hoop, van nieuwe glanzen hel,
heur-zelve welven ziet...
- Nog op de sponde 't holle hoofd
van alle veerend leven leêg;
het oog van genster-glans beroofd;
de droge lippe veeg:
zoo ligge ik, trage ontwakend, waar
me een trouwe ziekte waakt, in 't bed
van bleeken morgen aarzel-klaar,
daar 'k de ooge-schalen, licht-gebet,
ontsluite, en druilend, staar.
En alle leed, en elke pijn
die gulden door het droomen priemt,
uit broei'gen slaap tot nieuw geschrijn
ten nieuwen dage ontkiemd
daar veegt me weêr, en lijze ligt,
opbleekend uit doorzwoelden nacht,
effen en rechte in 't rijzend licht,
mijn schoon Geduld, dat hooploos wacht
om 't valer aangezicht;
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terwijl, ontwaakt, opnieuw de tijd
gaat haemren aan de wijzer-plaat,
gelijk de worm, in arren nijd,
de houten sponde slaat,
en - waar 'k den donker-schoonen schoot
ontrees van dezen vromen slaap
die 't heil me van zijn zwijgen bood, weêr timmert aan gelaten staap
de wrok van leve' en dood...
Zoo lig 'k, in nauw ontloken dag,
van al mijn lijde' onaangedaan,
en lache van den glimme-lach
die kranke' alleen verstaan;
- als, plots geschoten voor het eerst
na lange tijde', een zonne-straal
de lauwe, grauwe kamer dweerscht,
en, als een jonge zegepraal,
mijn wezen over-speerst.
Plots, door het dralend licht-gedruil,
van jammrende ure egaal doorkreund:
een straal, gelijk een schuine zuil
waar heel de dag aan leunt;
- een spake van het naarstig wiel
waarop de zonne een gouden voet
gereed houdt, tot 't den dag geviel
te draaien, en hem draaien doet
met daverenden hiel;
- een spille lichts die ruste en houdt
noch duur; die waar ze in 't wachten drilt
met priemen paars-doorpulverd goud,
van gulden scheuten rilt;
- een speer van drift-doorreden staal
in ijver-beev'ge vuist gereed;
- en speerzlend: peerlen, kraal aan kraal
ten danse ontsnoert op 't bedde-kleed:
- o spetterende straal...
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En zie: nog vóor 'k bevroede, hoe
dit zoet geweld mijn ziel bezocht,
daar kéert mijn moeheid, en 'k ben moe
'lijk van een blijden tocht.
Een frissche zoelte klopt, aldaar
de harde wrok aan 't haemren was;
en wijd wordt ooge en oore, als 't waar'
dat zong aan 't zonnig venster-glas
een zinder-zieke snaar.
En 't vooze brein, dat gemelijk
in zwachtlen zwoelde, slapen zwaar,
gaat zoet me aan 't glanzen nu, gelijk
een halle, stil en klaar.
'k Bewege; en - o, door pees aan pees
daar pijnt me een blijde stijfte en vliemt
door elke spier die roerde en rees;
en 'k voel, hoe léven door me priemt,
en dat ik nú genees.
En 'k zitte recht, de nek doorwrocht
van wriemlen, 't voor-hoofd klokke-hol,
maar 't oog, dat de oude verten zocht,
mijn oog van verte vol...
- o Luie dag, die toe me kruipt
uit hoek aan hoek naar 't lamme bed;
sluik licht, dat slink me tegen-gluipt,
en ziet ge?: 'k zitte recht-gezet,
waar héel de zon me omdruipt...
KAREL VAN DE WOESTYNE.
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‘Adam in ballingschap’ te Antwerpen. 2 januari 1910
Onvergetelijke stonden! hoe ze toch weergeven? Kan de kunst hooger stijgen? Hier een onderwerp dat den oorsprong zelf van 't menschelijk bestaan aanroert, de
goddelijkste geheimen behandelt, de duisterste raadsels voor den geest opwekt!
En dit alles moet aanschouwelijk worden bij middel van zoo banaalgeworden
theater-trukken! - Ik moet bekennen dat ik met vrees naar den Katholieken Kring
toog. - Hoe werd deze vrees verijdeld, en mijne stoutste verwachting overtroffen!
Uit welke liefde voor de kunst moet zulke verzorgde voorstelling, zulke, tot in het
fijnste toe bereikte volmaaktheid, zijn ontsproten! Wij mochten Willem Royaards zelf
niet zien optreden, maar alles in die opvoering sprak van zijn gloeiende geestdrift
voor de zelf-opgelegde zending - het meest de ideale Eva: Mevr.
Royaards-Sandberg. Zou Vondel, in zijne lachendste droomen, zich ooit zulke
vertolkster afgebeeld hebben, die in hare verschijning zoo kon belichamen de
frisch-reine, oorspronkelijk-verheven opvatting van een jong-gebleven grijzen dichter?
Men verwacht toch van mijne zwakke krachten niet dat ik de schoonheid van
‘Adam in Ballingschap’ bezinge. Al wat Dante aan stoute vlucht, aan verhevene
bespiegeling, aan diep-doordrongen-zijn van theologische wetenschap bezit, dat
vinden wij hier in 't werk van den in armoe levenden Nederlander, die zoo deemoedig
het geniale hoofd bukte onder de wateren van 't katholieke doopsel. En nevens de
bovennatuurlijke wijding der gedachten, de diepe kennis van 't menschelijk hart, tot
in de innigste roerselen toe, met den weemoedigen klank eens diepbeproefden:
Dus sleept de wellust van één oogenblik, eene uur,
Een lange keten na van rampen en verdrieten....
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Maar vooral de atmosfeer van uitstekende reinheid, die gansch die tragedie der
tragediën omzweeft, is verbazend. Al de dauw der eerste levenslente tintelt op die
liefdebloeiende verzen. Wanneer werd de ongeschonden maagdelijkheid van 't
eerste geluk in de liefde op verrukkelijker wijze bezongen? Een ruiker van poëzie
en schoonheid biedt ons het werk van dezen bijna tachtig-jarige. Dit alles werd ons
in Eva vertoond. 't Zij in de ongeëvenaarde tooneelen met Adam, haar trouwen
weergâ, of met de bekoorlijke engelen-reien - een droom van 't paradijs! een
belichaming van Botticelli's Lente - 't zij in het bekoringstafereel met den genialen
Belial, altijd was hare kunst zoo hoog, zoo edel, zoo puur, als het kunstwerk zelf
dat zij vertolkte. Kan hooger lof uitgedacht worden? Door allen werd zij op
echt-meesterlijke wijze bijgestaan. De Aartsengelen, de helsche geesten, met Lucifer
aan het hoofd, wedijverden van grootschheid en eerbied voor hunne taak. Schermen,
muziek, alles was op ééne hoogte, en bracht een kunstindruk te weeg die
overweldigend was, - te sterk bijna voor de mee-trillende ziel.
En wat ons, Vlamingen, nog daarbij diep ontroerde en verheugde, was de
aanwezigheid van onzen eersten Kerkvoogd op deze echt-Vlaamsche, hoog-edele
kunstgebeurtenis. Wat al hoog en innig genot moet zijn schrandere geest, gevoed
met de diepste bespiegelingen van wijsbegeerte en godgeleerdheid gevonden
hebben in die adelaarsvluchten, die gedachten-afgronden van onzen prins onder
de poëten. Wij zeggen hem oprechten dank omdat hij door zijne tegenwoordigheid
de beteekenis verhoogd heeft van deze voor ons onvergetelijke kunstviering.
M.E. BELPAIRE.
Antwerpen, 3 Januari 1910.
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Over letterkunde

Een maand na Swinburne stierf Meredith. De dood aarzelde niet: Ze kwam om den
grootsten naam in de Engelsche letterkunde van thans, en ze moest beide nemen.
Evengroot inderdaad is beider genie, maar in aard zoo verschillend als een pauw
en een egel. Want zooveel kleuroogen als Swinburne had, zooveel stekels had
Meredith. Daarom juist was deze veel meer een mensch van 't werkelijk leven; een
die de wereld kende, en er wel uitging met een welverdiende rustgeld, maar zich
een halve eeuw lang midden er in schrap heeft gehouden.
Van moederszijde was Meredith Ier, van vaderszijde Gal. ‘Misschien daarom,
schertste hij, hebben de hooggeleerden den mond vol van mijn Angelsaksischen
stijl’. Hij was dus een Kelt, en hij was er fier op, deze humorist die met alles zoo
lekker lachen kon.
Zijn eerste jaren bracht hij door te Hampshire thuis; maar in zijn beste jeugdjaren
verbleef hij, evenals Carlyle, in Duitschland. Als twintigjarige kwam hij naar zijn
vaderland weer. Zijn beurs was leeg; hij moest een beroep kiezen, en met het
weinige dat beschikbaar bleef thuis wilde hij in de rechten studeeren.
Dat ging hem toch maar half. En het werkelijk leven stelde hij ten andere zeer
dom in: Hij gaf een bundel verzen uit en hij huwde. Zijn verzen brachten hem niets
op en zijn huwelijk kostte hem 't weinige dat hij nog had. Hij at maar voor een halve
mensch, hij werkte voor twee; en hij had gezworen er met schrijven bovenop te
geraken. Hij werd aanvaard in de groep van Chelsea, rondom Daniel Gabriele
Rossetti. De meester en Swinburne en Meredith woonden zelfs enkele maanden
in 't zelfde huis. Maar Swinburne was rijk en had rijkemansgrillen die den armen
Meredith, met zijn huisgezin op den hals, noodzakelijk van zijn schitterenden
kunstbroeder vervreemdden. Zijn laatste pond gaf hij uit - naar 't London News bij
zijn dood vertelde - aan een zak havermeel. Daarvan leefde hij tot de roem hem
verrassen kwam. Stilzwijgend was de menigte voorbij zijn eersten roman ‘Farina’
(1857) gegaan. Maar nu verscheen (1859) zijn ‘Ordeal of Richard Feverel’, hetzelfde
jaar als ‘Adam Bede’

(1)

Zooveel doenlijk zal deze rubriek voortaan elke maand verschijnen.
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‘the Virginians’ en ‘the Tale of two Cities’. En er waren lezers, onder de beste, wier
voorkeur ging naar Meredith's werk.
Wel was ook dit een liefde-roman, maar een ontleding zoo uitgerafeld had men
nog nooit gezien, en geen ander Engelschman was in staat om hoofdstukken te
schrijven als XV: Ferdinand and Miranda, XIX: ‘een Fluitje van vijf cent’ en XLII,
waarin het onweer als een slot op Richard's jeugd-crisis, waar 't begint: Nature...
Men zag het wel dadelijk; de groote schare zocht hij niet; die zou dus ook hem
niet zoeken. Men had hier te doen met een kernigen kerel, die geen twee woorden
gebruikte als hij 't met een gedaan kreeg, en die zijn werk volstak met al de
oorspronkelijkheid waarover zijn eigenaardige en eigenzinnige natuur beschikte.
Wel kon hij ook doodgewoon doen, maar dat was om wille van den broode, als hij
artikelen schreef in the Morning Post, of werkte, onder John Morley, in de redactie
van de Fortnightly Review.
Twee jaar nadien sloeg hij in bij 't eigenlijke publiek met ‘Evan Harrington’, wel
even koppig-steil als al zijn kunstwerk, maar met een type daarin die onmiddellijk
pakte: die kostelijkonnavolgbare gravin van Sandar. Voortaan bleef de menigte den
naam van den nieuwen romanschrijver onthouden. En Meredith, die kon willen,
kwam klaar met zijn eed... En hij won groot geld er bij. Maar als dichter ging het nog
niet: In 1862 beproefde hij het met ‘Modern Love and other poems’. Geen koopers.
Toen kwam Swinburne met een klinkenden protestbrief aan de redactie van the
Spectator, tegen de openbare doof- en blindheid. Want een der schoonste kanten
van beider karakter bleef hun onderlinge waardeering, steunend nochtans op zoo
zeer verschillende levensinzichten.
Maar bij voorkeur werkte Meredith in 't proza In 1864 gaf hij Sandra Belloni,
waarvan de Revue des deux Mondes datzelfde jaar een vertaling gaf, stellig toebereid
zoo dat de Fransche lezer, aan gladheid gewend. zich niet al te zeer verbauwereerde,
maar toch nog Meredithsch genoeg om veel oogen te doen sperren en veel monden
te doen gapen. Dat was nu immers een romanschrijver die niet eens wist wat een
roman was, die geen benul had van Fransche regels en regelmaat. Geen verhaal,
geen knoop, geen komen en gaan, geen zich kruisen van karakters, geen afwisseling
van toestanden, geen galerij van portretten. Een reusachtig tooneel, waarop
menschen verschenen, die den mond vol hadden met opmerkingen, beschouwingen,
redeneeringen, en die nu en dan een gebaar maakten om traag
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en lastig voorwaarts te geraken door een ondoordringbaar struikgewas van
bijzonderheden. Dat was nu iemand met wien Napoleon 't zou gaan: les mots sont
faits pour cacher la pensée. Een geniaal diplomaat misschien die zich in zijn roeping
vergist had.
Dat was zoo in ‘Sandra Belloni’ en dat was zoo in al wat voorafging en dat bleef
zoo in al wat volgen zou. Nergens de voorzorg van een uiteenzetting, nergens de
beleefdheid van een kennismaking, nergens de gezelligheid van een aangenaam
praatje. Altijd nadenken om te achterhalen wat de schrijver bedoelt, altijd zich
herinneren en samengaren om zijn personages te doordringen, altijd een
onverpoosde opjaging tot het scherpen van uw aandacht. Het is een daad van moed
zoo 'n schrijver te lezen. Maar hebt ge dien, dan staat ge eindelijk waar elk waarachtig
schrijver u brengen moet: te midden in het leven met al zijn stroomend gewentel,
te midden in een ziel, met al haar krachten en driften; en in eens dringt er, ge weet
niet van waar, een radium-straal door al de geheimen van 't menschelijk bestaan.
Totdaar wou Meredith u brengen, en dan is 't uit met den roman.
Plaag u dan ook niet met de vraag: is deze man dichter, is hij niet vóor alles
wijsgeer? Hij is beide, en dat is het hoogste, nietwaar? Een dichter-kunstenaar als
Swinburne wordt hij nooit; maar voor éen rvthmenkitteling van uw gehoor, spuit hij
u tien ideeën in: Zeg nu wat ge voor u zelven verkiest... Maar, maak nooit Meredith's
boeken tot uw dagelijkschen kost, als ge zelf niet uitgerust zijt met hersenen lijk die
man - en 'k mag best veronderstellen dat hier niemand loopt lijk hij - want een
kamergymnastiek als de lezing van Meredith heeft haar gevaren.
In 't laatste groot werk dat hij schreef: ‘Comedy and the uses of the comic Spirit’
geeft hij ons den sleutel van zijn kunst:
‘De komische geest, licht en waakzaam, streeft de menschen niet voorbij, maar
blijft ook nooit achter. Der menschen bestemming op aarde lokt hem niet aan. Hij
stelt belang in hun huidige eerlijkheid en schoonheid; en telkens als zij treden buiten
de maat, als ze zwellen, als ze kronkelen, als ze opstijven, als ze schijnheilig worden,
of betweterig of kleinzeerig; telkens als hij ziet dat ze zichzelf om den tuin leiden,
dat ze hun eigen verstand benevelen, dat ze zich verloopen in afgoderijen, dat ze
overhoop vallen in ijde! heden, dat ze zichzelf hijschen op gebergten van
ongerijmdheden, dat ze zichzelf werpen in allerhanden zot-geheimen aanleg; telkens
als ze zich in tegenspraak met zichzelf bevinden, telkens als ze de wetten
overrompelen, die niet geschreven maar erkend zijn, die de menschen wijzen
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op onderlinge hoogschatting; telkens als ze 't gezond verstand schenden en de
onpartijdige rechtvaardigheid, als ze valsch zijn in hun nederigheid of opgevreten
van ijdelheid, afzonderlijk of als groep, - dan zal de geest van boven daar zijn, en
hij zal met menschenslimheid te werk gaan, en hij zal zenden op hen een
zijdelingsche verlichting, gevolgd door salvo's van zilveren gelach. Dat is de komische
geest.’
Hij noemt zichzelf dus een komieker, en dat is waar in zoover ook hetheele
menschenbedrijf een komedie mag heeten. Maar al zijn boeken, zoowel Richard
Feverel als deze die nu volgen, bewijzen dat hij wel vatte hoe die komedie in den
tijd berust op een tragiek in de eeuwigheid, en dat dit hoog besef van 't lot der zielen
de eigenlijke spil was van Meredith's kunstenaarsschap. ‘De goden onthouden lang,
en de zonden der vaderen wreken ze op 't hoofd van de kinderen’. Dit vers uit zijn
‘Modern Love’ mocht hij zetten als motto boven al zijn romans. ‘Zorg voor goede
daden in uw leven, want van de andere is de hel het logisch gevolg’, roept u deze
komieker gedurig toe. En al de menschen, ooit uit zijn brein gekomen, staan geplaatst
voor de groote vraagstukken van 't leven; de geest der omwenteling in ‘Vittoria’
(1866), de geest der Engelsche casten-aris-tocratie in ‘Harry Richmond’ (1871), het
Engelsch radicalism in ‘Beauchamps Career’ (1875), de zelfzucht in ‘The Egoïst’
(1879), het socialisme in ‘The tragic Comedians’ (1880), de maatschappelijke
onafhankelijkheid van de vrouw in ‘Diana of the Crossways’ (1885). Maar tragische
comedianten blijven toch allen. Δαϰρυεινγελασασα: had Homeros ooit zoo 'n
schrikkelijke interpretatie van zijn goddelijk ingegeven woord gedroomd? Als de
‘Egoïst’ is gerijpt tot een monster in zijn eigen oogen, tot een gedrocht van verfijning
zooals enkel het Engelsch lordschap er leveren kan, dan wordt hij een godlieverd
voor Laetitia Dales... En wat er is van Sigismond Alvan en Clotilde dat weet de
geschiedenis: Ferdinand Lassalle wil Helene von Dönniges aan haren verloofde
ontfutselen, en 't komt uit op een duel waarin de nieuwe apostel der volkeren zijn
leven laat.
En zoo ernst is het Meredith met zijn gelach om het menschdom, dat hij een
genezing heeft gepreekt: De mensch, heeft de psychologische schei- en
ontleedkunde hem geleerd, bestaat uit blood, brain en spirit. Die moeten samen en
onderling zich ontwikkelen, in de schoonst mogelijke verhouding, dus, elk in zijn rol,
de eene ondergeschikt aan de andere. De dierlijke kracht moet worden gevoed,
maar ze moet zich onderwerpen aan de gedachte, en deze moet zich laten leiden
door den geest. Want de geest is het hoogste in den mensch. 't Is hij die's menschen
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verstand verwarmt en doorgloeit, 't is hij die begrip en drift samensnoert tot de
edelste aandoeningen en ze opwekt tot alle daden die de eer zijn en de glorie van
der menschen geschiedenis. In Meredith's opvatting is plaats voor de ruimste
beteekenis van Terentius' vers: ‘homo sum et humani nihil a me alienum puto’. De
zoetheid van 't sober genoten zinnelijk leven, maar vooral de weelde van volbrachten
plicht en de zaligheid van het offer. De liefde in al haar beteekenissen, de goede,
de betere en de beste.
Trevelyan, dezelfde die dat prachtige leven van Macaulay schreef, noemde eens
Meredith: ‘The prophet of sanity’. En zuiver menschelijk gesproken had hij gelijk.
Meredith is geen christen, geen overtuigd geloovige althans, maar gave God dat
alle christenen den ernst van het leven inzagen en predikten zooals hij. Hij had een
rein geweten; en de dood bleef iets schoons voor hem. ‘Men moet het sterven voor
niets ergers nemen dan voor den overgang van de eene kamer in de andere’.
Op twee treffende eigenaardigheden, die eens te meer voor Meredith's grootheid
getuigen, mag hier nog wel gewezen worden: Deze echt-rassige Engelschman was
minder dan eenig andere van zijn slag - minder zelfs dan Browning - een eilander.
Zijn geest vermeide zich op 't vasteland, en veel van zijn sympathieën ging naar de
Latijnsche rassen: naar de landen van veel zon, van veel schoone verbeelding en
van groote geschiedenis.
Al zijn romans spelen in de hoogere kringen; zijn hoofd zit vol aristocraten. En in
de politiek was Meredith een gloeiende democraat. Deze gedurige wrijving tusschen
zijn scheppenden geest en zijn zeer werkzame levensovertuiging droeg er zeker
niet weinig toe bij om Meredith te maken tot den grootsten tragikomieker wellicht
onder alle moderne romanschrijvers.
Als burger leidde hij, in zijn reusachtige inspanning om de fortuin onder den knie
te krijgen, toch een zeer stil leven; een leven van veel nadenken en veel studie. Hij
zocht altijd de eenzaamheid en leefde bij voorkeur te Boxhill in Surrey. In
bezoekersgezelschap dat hem beviel was hij een schitterend prater; maar nooit kon
men hem er toe brengen te spreken over zichzelf. Vóor twintig jaar werd hij met
lamheid in de beenen geslagen. Van zijn mooie natuur kon hij verder niets meer
zien dan deze die lachte, blij-groen, soms ook grijs-weemoedig, maar altijd
liefelijk-stil, van de heuvelen rondom zijn cotage.
In 1892 werd hij gekozen als opvolger van Lord Tennyson tot voorzitter van de
Society of Authors. Maar alle hulde liet hem koel.
Stil zooals hij leefde hebben hem zijn dierbaren begraven
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dicht-bij zijn buitenverblijf. De bewonderaars van den romanmeester poogden zijn
lijk te bezorgen de plaats die hem toekwam in de abdij der onsterfelijken, maar de
(1)
aartsbisschop van Westminster weigerde de bijzetting.
Nog veel meer dan in deze vluchtige schets kan vóor Meredith's kunst worden
gezegd. En namens om 't even welk vast omlijnd aesthetisch stelsel kan er even
veel tegen ingebracht worden. Ook was er hier eigenlijk geen sprake van Meredith
te beoordeelen in zoover het een zuiver kunstenaar is. Men kan 't, in den uitsluitenden
cultus voor 't schoone, jammer achten dat hij zooveel meer denker dan dichter was.
Maar zij die zoeken naar onvermengd schoonheidsgenot kunnen 't ook bij Dante
niet vinden, en voor mij was 't een onvergetelijk feest, onder veel nulligheden met
uitdrukkelijke schoonheidsbedoeling, ditmaal een kerel aan te treffen die boven al
wat er schreef in de laatste tientallen jaren een persoonlijkheid is; éen persoonlijkheid
in dat groote kopieermagazijn van de hedendaagsche letterkunde, is dat niet om er
lang mee gelukkig te zijn?
*

**

Voor wie oogen heeft om te zien is er in de allerlaatste jaren in onze letterkunde
iets aan't gebeuren dat ons beduidt hoe allengs de begrippen die eventjes na '80
werden verkondigd

(1)

Volledige lijst van Meredith's werken:
Poems (1851).
The Shaving of Shagpat (1856).
Farina (1857).
The Ordeal of Richard Feverel (1859).
Evan Harrington (1861).
Modern Love and other Poems (1862).
Sandra Belloni (1864).
Rhoda Fleming (1865).
Vittoria (1866).
The Adventures of Harry Richmond (1871).
Beauchamp's Career (1875).
The Egoïst (1879).
The Tragic Comedians (1880).
Poems and Lyrics of the Joy of Earth (1885).
Diana of the Crossways (1885).
Ballads and Poems of Tragic Life (1887).
A Reading of Earth (1888).
One of our Conquerors (1891).
Empty Pourse and other Poems (1892).
The Tale of Chloe and other Stories (1892).
Lord Ormont and his Aminta (1894).
The Amazing Marriage (1895).
An Essay on Comedy (1897).
Selected Poems (1900).
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en uitgevochten hun tijd hebben gehad en 't lot ondergaan van al wat we ooit op
aesthetisch gebied een ‘school’ mochten heeten. Bartels, de geschiedschrijver der
Duitsche Letteren, heeft dat jaren geleden eens heel fijn onderzocht en hij kwam
tot het besluit dat een letterkundige strooming zoowat een vijf-en-twintig, dertig jaren
haar loop kan volgen en dan uit eigen armoe verdort of in de weelde van jonger
wateren verloren loopt. Dat is waar overal, ook bij ons, bij onze broeders van 't
Noorden althans, want bij een ras als dat der Vlamingen, dat nog niet onder de
overzenuwde cultuurvolken telt, is dit anders om redenen die we weleens zullen
nagaan. De Nieuwe Gidsers leuzen ontsnappen evenmin als alle wetten van tijdelijke
schoonheid, door menschenhersens bedacht, aan 't noodlot der slijtage. De dertig
jaren zijn om, en fatidisch is de ure daar.... 't Nieuwe is weer eens oud. En boven
de dofheid der klokken die uitluiden de kunst die zich onsterfelijk waande klinkt 't
blijde gebengel der klokken inluidend een nieuwe toekomst die eeuwig heet, maar
die ook haar jarenmaatje zal toegemeten worden.
De ouderen leven nog immer. Ze kunnen protesteeren, ze kunnen nog roepen
met klem in de stem dat ze staan in de kracht der jaren. Ze zouden 't misschien nog
kunnen uit-vloeken als voorheen. Maar daartoe zijn ze te wijs en te mak geworden.
Met de jaren is 't verstand gekomen... en veel van de kunst is heengegaan. Dat ze
kunst gaven nu en dan, die onsterfelijk is, doet hier niets ter zake. Ze hebben hun
tijd gehad, en geen dier vijftigers is in staat nu te geven wat hij als vijf en twintiger
gaf. 'k Spreek hier natuurlijk niet van al dezen die, in volle oprechtheid, werkten en
nog werken buiten de school-begrippen om. Een mensch, een moderne voorval,
bloeit geen tweede maal in zijn leven. En voor den bloeitijd van nieuwe jongeren is
de tijd weer vol.
Dat deze nieuwste kunst vierkant zou staan tegenover de vroegere, dat beweert
Verwey die weer jong wil worden met zijn jongens van zijn eigen tijdschrift. Nu, zoo
'n vaart neemt het niet. Het nieuwe komt ditmaal niet lijk in '80 met
boemansdreigingen om alles morsdood te slaan. Het nieuwe van heden komt heel
geleidelijk uit het oude van gister. Zonder dit ware dat er niet, al dekt hier het verband
van oorzaak tot gevolg volstrekt niet alles. Maar familietrekken zijn er vele. Tot een
krakeeltje komt het wel - zie Beweging contra Nieuwe Gids, om van Scheltema's
kwajongenstreek niet meer te gewagen - doch dit is alles maar een luwtje in
vergelijking met den storm van vóor dertig jaar.
Zooveel is nu zeker: Dat de poëzie van Boutens een andere
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moet heeten dan die van Kloos. En dat van Oordt, van Suchtelen en vooral van
Schendel in 't proza brachten op hun beurt ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’
Een naam blijft maar een naam. Maar is hij goed gekozen dan spaart hij veel tijd,
die anders aan omschrijvingen moet worden besteed. En de nieuwe naam voor de
nieuwe kunst is goed gekozen: het neo-romantisme.
We blijven ditmaal bij 't proza staan, bij 't Noord-Nederlandsch proza. ‘Incipit nova
vita’ schreef Nico van Suchtelen boven een hoofdstuk van zijn ‘Quia Absurdum’. En
laat ons eens kijken. Het nieuwste proza dat bij de fijnsten het meest wordt gegeerd
is niet meer de beschrijving der werkelijkheid berustend op de Fransche dogma's
van realisme en naturalisme, niet meer de ontleding op een prikje van alles wat er
ligt en beweegt in en buiten ons, niet meer de wetenschappelijk juiste weergave
van ‘impressies’ en ‘sensaties’, niet meer het onderzoeken, voor en na, alle deelen,
in de machteloosheid om een geheel te synthetiseeren, niet meer het verzaken in
positivistischen geleerdheidswaan, van alles wat er bestaat buiten de sfeer van ons
natuurlijk-zinnelijk kenvermogen, niet meer de verbanning van kunstelementen,
even zuiver als, en kleuriger en boeiender dan deze die men willekeurig verkoos te
gebruiken om toch niets anders te geven dan zuivere feiten waarheid, en
wetenschappelijke verhandelingen te tooien met een virtuozen-spel van woorden,
waarbij men in verrukking kwam omdat men thans onze rijke taal kon doen zeggen
wat ze nog nooit had gezegd... De detail-kunst der opmerking heeft zich dood
beschreven. Thans verrijst de eenheidskunst der verbeelding. Niet enkel meer
beschouwen en verklaren in de kunst, maar thans weer een ontvangen in blijde
gunst van 't fantaseeren op het fantastische af, thans weer een zucht, niet naar
strenge werkelijkheid, maar naar bonte avonturen... Men gaat weer aan 't vertellen
met het doel van te boeien, zonder pardon te vragen aan l'art pour l'art. En het volk
grijpt toe. Zoolang heeft het gezeten, in minachting verlaten, met zijn honger naar
blijde verbeelding boven 't ruwe bestaan. En thans komen de beste onder de
bevoorrechten weer naar 't volk toe. Dat is verblijdend.
Maar hier merkt men de pedanterij van Verwey. Hij wil de vernieuwing
monopoliseeren in zijn clubje. Toch moet hij zich wel herinneren dat niet alle
prozaïsten van '80 zwoeren op 't woord van Zola, volgens wien voortaan de
verbeelding had uitgediend in de kunst. Hij kan toch niet hebben vergeten hoe Van
Deyssel sinds lang zijn eerste kunstcredo heeft weggegooid,
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en hoe schoon in den nieuwsten trant Van Eeden zijn ‘Kleine Johannes’ Deel I heeft
geschreven. Al de anderen, ja, zakten mee met de tij. Enkel twee
verbeeldingsmenschen, Ary Prins en Van Looy, bleven stijgen, en stijgen thans nog
met de nieuweren mee. En dat zijn de bloedeigen vaders der nieuwste school.
Voor heden willen we 't houden bij dezen door wien, naar 't ons voorkomt, de
verbeelding in 't Hollandsch proza het schitterendst haar weerwraak heeft genomen:
bij Arthur Van Schendel. Boven alle andere schijnen me zijn beide
(1)
‘Zwervers’-boekjes de verwerkelijking der nieuwe leer. Ze zijn inderdaad de
zegezang der verloste fantasia.
Niets is natuurlijker dan dit: als de verbeelding haar vlucht neemt, dan is't naar
de middeleeuwen, naar de dagen waarin 't zwermt van wonderen. Te allen tijde
vond de geest der roman. tiekers daar zijn vaderland. En de zuiverste romantiek,
de Duitsche van Novalis' tijd, wiekte al dadelijk in éen vlucht uit de platte werkelijkheid
naar het droomenland van Parsifal. Maar daarover hadden wij 't elders al eens. Men
zegt niets te veel als men de romantiek verkiest te heeten de Renaissance der
Middeleeuwen. En zooals Van Oordt's Warhold ons terugvoert naar de kleurigste
tijden van 't Sticht, zoo troont Van Schendel ons mee naar Italië waar Pisa en Venetië
bloeien, in overzwalpende levensvolte, met al de verleidelijkheid van haar deugd
en haar gift. Daar is 't een glijden en een stormen elken dag, door nieuwe
genietingen, langsheen de folteringen voor 't geloof en de sluipmoorden voor de
politiek. 't Is 't geweldige leven van een der hartstochtelijkste perioden van 't
menschdom: de hooge vlucht van 't mysticisme en 't konkelend serpentengekronkel,
dat eerlang Machiavelli's broeien zal.
Deze twintigste eeuwer Van Schendel, heeft aan zichzelf ondervonden dat het
menschelijk hart een afgrond is van oneindige verlangens, altijd aan in oorlog
ondereen. En in dit kader heeft hij ze alle een vorm gegeven, en hij zelf is Tamalone.
Want al zijn verbeeldingen halen hem niet weg uit zijn eigen werkelijkheid. Ze maken
hem los er van, en ze helpen hem er boven tot waar hij heerscht over zijn stof, en
waar hij ordenen kan al wat hij voelt in zich en ziet buiten zich met de groote, schoone
vrijheid van een waarachtig scheppenden geest. O hij kent zichzelf en zijn tijd. Maar
liever heeft hij te mijmeren over de mysteriën van zijn eigen en van ieder menschenlot
dan zich te verzoenen met de platte wijsbegeerte van 't positivisme. En zie hoe dat
mij-

(1)

Een Zwerver verliefd, VERSLUYS, Amsterdam.
Een Zwerver verdwaald, VERSLUYS, Amsterdam.
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meren gaat: gisteren verrukking, heden ingetogenheid, morgen boete en overmorgen
spotternij. Door deze verbeeldingen wordt het menschelijk gevoel langs al zijn
gamma's op en neer gerukt. Door alles heen gaat zijn held Tamalone, en zijn heele
twintigsteeuwsch gemoedsleven straalt op in kleur van fantasieën met fantastisch
gepraal; want vol toomeloos verlangen is hij gedurig naar al 't stoffelijk en geestelijk
genot dat hier de wereld en daar het klooster kan geven.
Maar hij weet bij intuïtie dat het uit is met zijn geluk zoogauw hij de voldoening
van zijn verlangens beleeft. Daarom zal hij zich allerhande begeerten scheppen en
ze loslaten en opzweepen naar haar doel, maar haltla voor de vervulling, en dan
weer naar elders gehold.
En al de levensondervinding, die hier uitbloeit in beelden, wordt geschakeld tot
een boeiend, ontroerend verhaal in woor. den licht en sierlijk van golving, als in de
maat van smachtenden zang, gedempt uit orkanen, want een diep-wijsgeerige zin
bedwingt de al te groote aandoening, die 't zou uitbrieschen in de taal; en dat wil
Van Schendel niet; hij wil zachte klankharmonie als de meest verfijnde moderne,
en hij laat geen zinnetje los dat niet in mollige deining neerkrult.
Wilt ge een brokje lekkers?
‘In een klooster buiten den stadsmuur vond hij een gastvrij onthaal, dat hij ruim
vergoedde met verhalen. Ook in het huis van Lugina werd hij als een bijzonder
vriend ontvangen, want ondanks de booze geruchten was hij vooral door edelen
geëerd, en menig hunner vond in de bekoorlijkheid zijner manieren een welkome
reden voor de vriendschap ontstaan door diensten, die hij in 't geheim had bewezen.
In de steden ontbrak het Tamalone zelden aan goede maaltijden.
Den dag na zijne aankomst trad hij de groote koele domkerk binnen en knielde
neder naast een pilaar, zoo laag, dat in het wijde gebouw geen der weinige vromen
hem zou hebben gezien. Aan de andere zijde van de pilaar lag gansch in 't paarsch
gekleed Mevena gebogen. De broeder keerde behoedzaam zijn gelaat naar haar
toe en voelde zich lichtkens bewogen door de schoonheid van haar figuur in devotie;
haar hoofd lag in de handen. Tamalone aarzelde even.
“Messer Rogier laat u groeten,” fluisterde hij en keek haar dan een poosje zwijgend
aan, van den steen waar haar kleed in plooien uitlag tot het donker haar onder 't
kapje. De sluier over haar borst bewoog op en neêr.
Ik heb uw boodschap gebracht en hij heeft mij hier gezonden om u te vragen bij
hem te komen. Hij kon zelf niet komen, want uw vader en de heele stad zijn hem
vijandig, ofschoon gij
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weet dat hij niet anders misdaan heeft dan gestreden tegen den paus. Maar uw hart
is wijzer en u meer waard dan dit heele land vol dwazen. Ga naar hem toe en wees
gelukkig. Hij is gewond, hij is ziek en kan niet buiten u. Bedaar, bedaar en blijf
gebogen.’
Mevena ademde snel en diep en hield zich aan haar bankje vast.
‘Bedaar toch.... Van avond leg ik een pij achter het rozenbosch in den tuin, trek
dien aan, doe den kap goed neêr en wacht op mij. Ik zal u naar hem toe brengen.’
Hij sloeg een kruis, stond op en trad zijn snoer biddend langzaam door de zonnige
portiek naar buiten. Toen richtte hij zijn hoofd op en schreed lichtkens dwars het
wijde klare plein over naar het stadspaleis waar hij zich in de schaduw der galerij
voegde bij een groepje jongelieden, Fransche studenten, die hem met luidruchtigheid
ontvingen. Een poosje stond hij temidden van hen te praten en zijn woorden, met
glimmende, opmerkzame gelaten aangehoord, werden herhaaldelijk door luid
proesten onderbroken. Toen hij na een zotheid verteld te hebben snel verder wilde
gaan, trokken zij aan zijn mouwen en hielden hem vast om nog een geschiedenis
te hooren. En een goedig studentje ging met de muts zijn kameraden rond, die er
allen een kleine munt in wierpen.
Tamalone bedankte, stak de duiten weg en deed onder gedurig giggelen zijn
verhaal. Aan het eind klonk er onbedaarlijk schateren, dat in het groepje ruimte
deed ontstaan, waar de monnik gebruik van maakte om lachend en knikkend,
schielijk heen te gaan in het felle licht buiten de galerij. Hij liep naar het huis van
(1)
Lugina, die in zijn gestreepten mantel voor de deur stond te wachten en hem
omarmde toen hij hem zag. Zij bleven geruimen tijd binnen alleen waar geen dienaar
hen hoorde; bij 't afscheid nemen spraken zij weinig woorden, doch drukten elkander
langdurig de hand.
De zou was in wolken ondergegaan en in den avond, die dof was als floers,
waarde er gestadig mistige regen. De straten waren stil, er gingen maar weinig
(2)
flambouwen, toen Tamalone gearmd met een kleinen monnik en met de andere
hand zijn pij ophoudende wegens het slik, haastig langs de huizen schreed....’
Of hebt ge liever een ander facet, lees dan voor u zelf in een ‘Zwerver verdwaald’
e

over't Italiaansche socialisme der 14 eeuw.

(1)
(2)

Mevena's vader.
die Mevena was.
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Tamalone wilde zwerven, hij wilde zijn een zwerver die niets bezit, maar die dan
ook vrij mag dwalen en droomen, droomen dat aarde en hemel zijn eigendom zijn.
Ge weet al dat hij voor de rest geen bespiegelend wijsgeer is. Het meest mogelijk
geluk wil hij halen uit de brok leven die elken dag voor zijn voeten wordt geworpen,
liever dan in gestadige onvoldaanheid naar 't onvindbare te zoeken. Maar dit weet
gij ook: geen van zijn liefste begeerten wilde hij ooit waarlijk laten gebeuren; van al
zijn droomen mocht er nooit éen worden tastbaar geluk. Daarom kon hij altijd lachen,
stil-zacht, wanneer hij van ongeluk hoorde. En hij scheen hoegenaamd niet te
poseeren, zooals later Nietzsche dat wel deed.
Hij kan er niets aandoen dat het leven der nutsmenschen zoo heel anders is dan
het zijne, en als de leelijke werkelijkheid zooveel verschilt van zijn schoone droomen
dan is 't maar jammer voor haar. En waar anderen verkiezen te stikken in 't stof of
in den modder, waarom zou hij niet liever zichzelf laten meegaan in wonderverhalen
van planeten en edelsteenen en menschelijk lot?
Wat hij niet opzettelijk zoekt vindt hij immers toch: Zijn kunst van vertellen en
huichelen ontsluit hem de poorten en de kelders van de rijkste paleizen. En met de
geuren der achtersteegjes in zijn pij of in zijn wapenrok, die hij draagt om de beurt,
zit hij schertsend en jokkend aan bij prinsen en bisschoppen Hij zou ook wel eens
trouwen met de zuster van Monsignore, maar zich vastleggen aan iemand of iets
lag niet in zijn aard en deze die hij beminde heeft hij voor een ander minnaar
geschaakt. Ja, Mevena heeft hij bemind, maar die is nu dood!
In 't klaar besef van zijn zondig leven, weet hij nooit juist wat hij mag hebben
misdaan. Tegen alle menschelijke instellingen heeft hij gehandeld, maar is hij daarom
voor God in zijn diepste geweten een schurk?
Want voelt hij zijn hart eenmaal vol, dan weet hij dat hij goed is, en dan doet hij
niets anders dan helpen waar hij hulp kan brengen, aan vrouwen, aan kinderen, en
aan de Venitiaansche werklieden die honger lijden.
Maar een zwerver, hoe vrij, heeft altijd het gerecht nog te vreezen. Nu, komt zijn
leven in gevaar dan eerst voelt hij hoezeer hij een man is. Het hoogste genot is
immers wel zich verloren te voelen, en zeker te weten dat men door zijn eigen
sluwheid zich redden kan. Eerst als hij daar staat, geboeid voor den dood, voelt hij
't echte geluk van 't leven en van de vrijheid, die hij zich straks wel hergeven zal.
Dat is ook 't eenige hooger plezier dat hij zichzelf gunt om
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zichzelf Want op al zijn zwerftochten nam hij overal mee de liefde tot de menschen,
in den geest had hij zichzelven verloren en sedert wist hij waarvoor hij leven wilde...
en nooit heeft hij 't bidden verleerd. Tot hij weer het geluk vindt in 't weenen over
zichzelf en in de boete onder 't monnikskleed, dat hij zoolang al had opgehangen.
Nu gaat hij terug naar 't lievelingswerk van zijn jeugd: hij kan toch zoo 'n hemelsche
filigranen maken!
De hartstocht van 't bestaan heeft hem per ondervinding de waarheid geleerd,
die hij uit het kleine boekje van zijn kindsheid zoo dadelijk niet gelooven wilde. En
't einde van zijn leven werd een smachten naar het leven dat geen einde heeft...
Maar sterven wil hij nog niet. En het heerlijk toeval, dat hij altijd aanbad, zal hem
den tijd wel gunnen om nog eens de pij te ontloopen en door de wereld te
wandelen....
J. PERSYN.
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(1)

Händel's ‘Messias’

Muziekschrijvers schijnen voor stelregel aangenomen te hebben niet over Händel's
werken te schrijven zonder Bach daar bij te halen, en omgekeerd. Ligt zulks aan
den aard der werken of praten ze elkander eenvoudig na? Misschien wel 't een en
't ander. Bij vergelijking te werk gaan is altijd veel gemakkelijker dan bij enkele
deductie; doen wij het hier, dan is het niet meer mogelijk die twee reusachtige
genieën naast elkander te zetten, maar moet men Händel onvermijdelijk na Bach
noemen. Dat spruit voort, dunkt mij, uit den aard hunner godsdienstigheid. Beider
kunst is onbetwistbaar gesteund op een rotsvast christelijk geloof, doch, naar mijn
meening, gelooft Bach met het hart en Händel met den geest, deze is zekerder,
konsekwenter, maar koeler, - gene wellicht naiever, minder berekend, maar daarom
hartelijker en sympathieker. Händel lijkt bovenmenschelijk groot, - Bach weet men
niet of men hem ‘goddelijk’ of ‘rein-menschelijk’ moet noemen. Händel's genie dwingt
tot onvoorwaardelijke en bijna grenzenlooze bewondering, - Bach's kunst wekt
daarenboven innige liefde in u op.
Maar ik wilde nu eigenlijk niet ‘bij vergelijking te werk gaan’ en met weinig omhaal
zeggen, dat Händel's ‘Messias’ een bijna onovertrefbaar meesterwerk in zijn aard
is. Vooral de koren zijn wonderbaar van epische kracht en afwisselend - toch
(2)
harmonieërend - koloriet . De soms eindeloos schijnende herhalingen van den
tekst, hoewel eerder ontzenuwend dan doordringend op het gemoed werkend,
nemen niets weg van de superieure schoonheid der muziek op zich zelf beschouwd.
Die zal steeds blijven een indrukwekkend hymne der lijdens- en
verheerlijkingsgeschiedenis Christi. - De koorbegeleiding door strijkorkest met
trompetten en pauken, benevens orgel en cimbalo, die er de overwegende rollen
in vervullen, is velen

(1)

Naar aanleiding van de alleszins prijzen waardige uitvoering door de ‘Maatschappij der
n

(2)

Concerten van Gewijde Muziek’ op Zondag den 5 December 1909, in de groote zaal der
Koninklijke Harmoniemaatschappij te Antwerpen.
Dat bleek niet gezoegzaam uit voormelde uitvoering, die in dat opzicht ietwat monochromisch
was.
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onvoldoende gebleken en voor enkelen aanleiding geweest om Händel's opgaven
uit te werken. In dat opzicht mag Mozart's bewerking, hoewel tamelijk ver van het
oorspronkelijke afwijkend, geniaal genoemd worden en men hun den steen niet
werpen, die haar voor de uitvoering kiezen, hoewel Händel's partituur natuurlijk
steeds alle andere zal primeeren.
Bladzijden van onvergankelijke schoonheid vindt men zonder veel zoeken. Het
zoete recitatief ‘Tröstet mein Volk’ door een nog weekere ritornel ingeleid en
overgaande in het blijde ‘Alle Thale’ boeien de aandacht van het eerste oogenblik
af. Händel leidt ons door verschillende stemmingen en toestanden tot het heerlijke
aria ‘Wer mag den Tag seiner Zukunft erbeiden’, verder naar het hoofdthema van
het koor: ‘Denn es ist uns ein Kind geboren’. De geboorte van Christus wordt ingeleid
door de ‘Sinfonie Pastorale’, eenvoudig en in volkstoon geschreven en wier melodie,
naar men zegt, aan een Calabrische herderswijze ontleend is. De wisselzang ‘Er
weidet seine Herde’, die 't slotkoor van 't eerste deel voorafgaat, is een der
hoogtepunten in deze verheven partituur.
Het tweede deel vangt aan met de schildering der Passie; zij is eenvoudig, maar
aangrijpend (‘Ein Mann der Schmerzen und umgeben mit Qual’) en soms
krachtig-realistisch (‘Der Herde gleich’). Recitatief en Arioso ‘Die Schmach bricht
ihm sein Herz’, zijn een meesterstuk van solozang, evenals het moeielijke bas-aria:
‘Warum entbrennen die Heiden’. En van die hoogten richt Händel's genius zich nog
hooger met reusachtigen vleugelslag in het glansrijke koor ‘Hallelujah!’ Deze
juichkreet zal niet meer in schoonheid overtroffen worden, ook niet in het derde
deel, dat nochtans ook heerlijke perioden telt. Reeds de aanvang (‘Ich weiss, dass
mein Erlöser lebet’) is een der roerendste ariën. welke men denken kan. Eindelijk
het slotkoor, zoo heerlijk als geweldig, sluit dit titanenwerk op waardige wijze en
laat een indruk achter, die slechts door meesterwerken van uiterste verhevenheid
en zuiverste gehalte in de ziel des menschen kan geprent worden.
LEO VAN RIEL.
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Boekennieuws
Paul Alberdingk Thijm 1827-1904. Ein Lebensbild von Leo van Leo van
Heemstede, mit dem Bildnis Alb. Thijm. - Freiburg im Breisgau 1909.
Herdersche Verlagshandlung. 243 blz., M. 2.70.
Geloof het vrij, indien Paul Alberdingk Thijm maanden lang moest wachten op een
woord over zijn ‘leven’ in dit zijn bloedeigen tijdschrift, dan is 't niet omdat de hulde
niet zoo spontaan wou komen. Onze lezers weten beter en herinneren zich hoe in
ons Alberdingk-nummer van vóor vier jaar de grootste brok aan onzen dierbaren
leider was gewijd. - Maar dit is de waarheid: was 't present-exemplaar zoo vriendelijk
door Herder's huis ons gezonden, even gauw en even veel gerecenseerd als gelezen
geweest, dan lagen op 't oogenblik een tiental recensies gereed. 't Is gegaan door
al de handen der oud-Leuvenaars in mijn omgeving, en thans krijg ik het weer, fel
beduimeld, maar fel genoten ook. Enkel geen recensie daarbij. Welaan, dit voor
hen die Alberdingk nog niet kennen:
Dit boek geeft ons Alberdingk zooals wij hem, tot ons blijvend geluk, hebben
gekend Geen Alberdingk op een voetstuk, prijkend in marmeren onsterfelijkheid
boven de op commando lofzingende scharen, geen Alberdingk vervluchtigend in
den wierook tot een onbegrijpelijk groot Uebermensch; maar Alberdingk, na zijn
dood, levend, zoo precies, zoo kordaat als toen hij was onder ons.
Nu moet al dadelijk dit er bij: Het ontbreeki Leo van Heemstede niet aan cultus
voor zijn uitverkorene. Lang niet; maar dit is 't verschil met andere biographieën ach de meeste. De cultus hier is niet gemaakt, niet zichzelf gesuggereerd, de cultus
dringt zich op, gaat uit van 't figuur zelf, en al wie in zijn nabijheid kwam ondervond,
onderging onwillekeurig, lijdelijk, dienzelfden eerbied, diezelfde ingetogenheid, die
zeker niet in eenieder zoo vruchtbaar werken kan als in de schoonbegaafde ziel
van dezen biograaf, maar die toch in allen gelijkaardige gevoelens koesterde, tellend
onder de beste waarop dit aardsche leven ons vergasten kan. Dit zullen allen
bekennen, nietwaar, wie bij Alberdingk kwam, zag naar hem op, zag naar omhoog,
als naar iemand die iets meer had, iets meer was - men wist niet aanstonds hoe of
wat - dan een ander, om 't even wie. Ja, zooals dit boek hem ons geeft, zoo was
hij: Hij was goed en groot, in de beteekenis waarin deze beide woorden groeien
inéen, in een harmonie zoo zeldzaam, dat ik niet aarzel mijn persoonlijk gevoel te
veralgemeenen en te zeggen: wij troffen ze nooit zoo schoon geëvenredigd aan.
Zoo mocht dan Leo van Heemstede als vanzelf ontsnappen aan 't gevaar der
meeste biografen: hun held op hun sympathieën boven zijn hoogte te tillen. Men
idealiseert immers het ideale niet. En Alberdingk was een ideaal mensch. Hij was
- het woord ontsnapte aan zijn biechtvader - een heilige.
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Wat hij was voor 't geen de wereld ook in de heiligen huldigt, voor de wetenschap
en voor de kunst, niemand zou dat beter met minder woorden zeggen dan Leo van
Heemstede zelf: ‘Paul Alberdingk Thijm war ein tüchtiger Historiker der fesselnde
und gründliche, aber keine epochemachenden Geschichtswerke schrieb.
Er war ein feiner, origineller, auf allen Kunstgebieten erfahrener, doch kein
bahnbrechender Aesthetiker und Kritiker.
Er hatte eine echte Künstlernatur, eine zartbesaitete Seele und ein feines
Schönheitsgefühl, mochte er schon kein schaffender Künstler sein.
Er war in vielen Zweigen des menschlichen Wissens bewandert, er war ein Denker.
und erging sich in geistreichen Aphorismen und tiefdurchdachten Sentenzen; ein
abgeschlossenes, theoretisches Werk hat er nicht verfasst.
Ein in sich erleuchteter Mann, war er in höheren Dingen ein erstaunlich weiser
Ratgeber,... in gewöhnlichen Leben jedoch zeigte er sich öfters unbeholfen und
unpraktisch.
Er war ein Mensch von seltener moralischer Grösze, der aber in seiner
Bescheidenheit sich vollkommen bewuszt war, nicht zu den Gröszen der Menschheit
zu gehören, jedoch die Vereinigung vieler trefflichen Eigenschaften in einem
Menschen stempelte ihn zu einer merkwürdigen, eigenartigen Erscheinung. Er hegte
im Heiligtum seiner Seele eine Gottes- und Weltanschauung, wie sie nur auserlesene
Geister besitzen.....
Er war ein volkstümlicher Streiter für Wahrheit und Schönheit in Wissenschaft
und Kunst.’
Dat Alberdingk veel van huis uit had meegekregen weet al wie die bevoorrechte
familie ook maar van hooren zeggen kent. Maar ontzagwekkend blijft niettemin wat
deze man heeft gewerkt om te worden wat hij in dit ‘Lebensbild’ is.
Zijn eerste groote daad was zijn hoogeschool-studie te gelijker tijd in de
Wijsbegeerte, de Wiskunde en de Natuurwetenschap aan den eenen kant, en aan
den anderen in de Letteren en in de Philologie.
Zijn tweede was zijn huwelijk met de dochter van den grooten Duitschen
geschiedschrijver Gfrörer. De eerwaarde Alzog, die de beide uitverkorenen huwde,
mocht het wel zeggen zijn leven lang: Mein Segen war gut, nicht wahr?
Zijn derde was zijn vestiging in Vlaamsch-België. Van dezen Hollander inderdaad
mogen alle Vlamingen getuigen: transiit benefaciendo. Wat hij voor ons volk heeft
gedaan als Professor aan de Alma Mater, als bestuurlid en later als voorzitter van
‘Met Tijd en Vlijt’, als redacteur van Dietsche Warande, als oprichter van 't groot
propagandawerk het Davidsfonds en van 't klein cenakel. Dr Büter, als raadgever
van Rodenbach, als lid en als voorzitter der Koninklijke Vlaamsche Academie: dat
alles vormt een eenig Vlaamsch leiderschap. Vooral uit de verspreide stukken, die
hij door de Dietsche Warande heeft gezaaid. kan men zijn kunstinzichten opmaken,
zoo kerngezond en tevens zoo tintelend van oorspronkelijkheid: kunst voor het volk,
nationale kunst, kunst steunend op de groote traditie, kunst wars van gezochtheid,
van grootdoende theorieën, van aristocratisme zoowel als van anarchie. De
schoonheidsleer, door zijn broeder Jozef zoo welsprekend verdedigd en verklaard,
was
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ook de zijne; en waar Jozef te kort schoot. in de muziek namelijk, was Paul daar
om te voltooien. Want ondanks alles was de muziek hem de liefste en de hoogste
der kunsten. In zijn beste jaren was hij een uitmuntend zanger, en in hem vond
meester Tinel den stevigst onderlegden muziekkenner van Vlaamsch-België.
In zijn gloeiende liefde voor de oud-christelijke kunst vond Alberdingk den
onbezweken moed, door dik en dun te protesteeren tegen de dwaasheid van
benamingen als ‘Renaissance’ en ‘Middeleeuwen’. Die ‘Renaissance’ was immers
niet 't geen ze met zulk een naam beweerde te zijn en ‘Middeleeuwen’ dat bestond
eenvoudig niet...
Ziezoo, we hebben 't boek eens weer doorbladerd, weer hebben we een uurtje
met Alberdingk geleefd, een uurtje dat we leggen bij die helaas voorgoed vervlogen
uren toen we hem hoorden in 't auditorium te Leuven maar vooral in die onvergetelijke
vergaderingen van ‘Met Tijd en Vlijt’ en Dr Buter, telkens voorgezeten door hem
met een wijsheid en een schranderheid en een humor en een rijkdom van geleerde
wenken en geestige zetten, waarvoor 't woord maestria het eenige juiste is.
Weer komt de ontroering, niet enkel omdat hij heen is, de diep-beproefde maar
ook rijk-gezegende en-zegenende man, maar omdat we weer lazen van dat sterfbed,
uit het dagboek van zijn eenige dochter naverteld... Heere Jezus, de dag kome,
vroeg of laat. maar mocht ons sterfbed op dat van Alberdingk gelijken!
e

Stille avonden, door Stijn Streuvels, 2 druk. - L.J. Veen, Amsterdam,
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
Langs omduidelijker is de kunst van den West-Vlaamschen prozameester aan 't
worden, 't geen hij ze zelf heet in een bepaling die als motto dient bij een van de
stukken in dezen bundel; ‘Onze kunst is het verbeelden van ons eigen, innige voelen’.
Om hetnog korter te zeggen: Streuvel's talent of-wil men voor zijn groote gaven nog
een grooter woord - gaat op langs om liever in lyrische beschrijving of in
beschrijvende lyriek. Vooral dit laatste. Want met Stille Avonden dringen we een
goed eind door in Streuvel's binnenste. bij zoover dat men dit boek mag heeten iets vreemds voor Streuvels-subjectieve kunst In die stukken vertelt hij ons hoe zijn
werk groeit in hem. En zij die met Lessing's Laocoon in de hand zoo dikwijls mochten
beweren dat Streuvels meer schilder dan dichter was, dat hij meer in de ruimte werkt
dan in den tijd, dat hij meer lichamen. dan handelingen ziet, zullen thans wel
bekennen dat hij evengroot dichter als schilder is - of wordt. Het ‘nebeneinander’ is
nog even meesterlijk als vroeger; maar nu komt er - en voor de letterkunde in haar
nauweren zin is 't verheugend - meer ‘nacheinander’. Niet enkel waar 't hem zelven
geldt, en zijn uitverkoren zielstoestanden, maar ook waar hij zijn medeschepsels
wil beetkrijgen: ‘Ik wist er de menschen, hun wezen, hun doen in 't dagelijksche
leven en 'k kon ze in sterke duidelijkheid voor mij doen komen, ze doen handelen,
een voor een, gelijk ze gewend waren in hun simpel bestaan’. En dat kan hij
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nu: Hij boeit, maar 't pakkende bij hem ligt niet - zal zeker nooit liggen in 't verzinnen
van een ongewone handeling, met verbijsterende intrigue-vondsten; 't pakkende bij
hem ligt juist in de ongewone behandeling van zeer gewone handelingen. Menschen,
die wij alle dagen in de volste alledaagschheid doende zien, neemt hij op in zijn
kunst en het doodbanale van hun gebaren houdt hij vast met den greep van zijn
kunst die 't vergankelijk vleesch in marmer vereeuwigt.
Wel mogen velen van ons, echte kinderen van onzen haastig-stuwenden,
driftig-pulseerenden tijd, den bedaarden, stoer-vasten buitenkerel breedsprakerig
vinden, ook voor den verfijnsten smaak blijft Streuvels' trant nooit verwaterd, nooit
aangelengd, maar altijd sappig-malsch. En zijn manier herinnert u telkens de
bladzijde van Huet over Vondel, waar deze te gast gaat aan 't lekker gerecht van
zijn taal.
't Laatste stuk van dezen bundel ‘Ingoyghem’ oorspronkelijk opgedragen aan den
grooten pastoor van het dorpke - ‘den band die heel dat leven samenhoudt, en
onder zijne oogen komen en gaan de dingen door de dagen’ - is van 't zuiverste
lyrisme over natuurschoonheid ooit door een menschenhand gegeven, een volledige
verhuwlijking van een reine ziel met een reine natuur.
Maar 'k heb u gezegd dat ‘Stille Avonden’ ons een kijk geeft in Streuvels werkwijze.
En allicht wekt het bijzondere van 't geval bij dezen zeer objectieven kunstenaar,
nieuwsgierigheid op. Welnu, lees de eerste schets, ‘de lustige Begraving’ en gij zult
vernemen hoe bij 't avondlijk bespieden van Djake en Mietje ‘Minnehandel’, Streuvels'
machtigste werk, werd geboren. Lees Horieneke, de tweede schets, en onvergetelijk
zullen blijven hangen in u Streuvels' wandeluren van tien jaar geleden toen voor 't
eerst het eerste communicantje uit zijn Lenteleven als een verschijning opdoemde
voor zijn jongen dichtersblik. Horieneke II is een brok poëtische wijsbegeerte over
de herinnering, berustend op zoo stevig beredeneerden ondergrond, als ware ze
Fichte uit het hoofd gegrepen. - Lees Zomerdagen op het vlakke Land, de derde
schets, en gij zult het benijdenswaardig vinden, het dichtersleven van dien
buitenjongen, die 's winsters onder de lamp zijn boeken schrijft, en in lente en zomer
door Vlaanderen kuiert om telken jare in den herfst weer zijn rijken oogst van
schoonheid binnen te halen. In dit stuk vooral legt de kunstenaar ons bloot de plans
en 't bestek van zijn werk, en 't is als een machtig voorspel voor de weidsche
wintervertooning. Maar uit deze preludes alle drie bloeien op zich zelf weer epische
dingen op: Of is 't geen stuk epos: de Boomen en de Zee uit ‘Zomerdagen’, en vooral
die Paardenrit uit ‘Zonneblommen’. En weer in ‘Zomerdagen’ is daar een Oostersche
gloeispuiting van lyriek, die zoo begint ‘Laat de wind nu rameien door de lucht’...
Meer dan elders wellicht vraagt in dezen bundel de estheet Streuvels het woord:
Al zijn deze denkbladzijden niet de zuiverste kunstproductie, de dichter heeft wel
het recht door zijn fantasieën heen zijn gedachten te weven en wij luisteren met
verdubbelde belangstelling, want waar een kunstenaar als deze zijn grondslag
openbaart zou ook de meest geijkte professor zich wel moeten gewaardigen het
oor eens te spitsen: ‘Schil-
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deren is toch altijd de conventioneele interpretatie der werkelijkheid; 't is er zoozeer
niet om te doen een ding zijn juiste kleur te geven - alle tonen hebben hun relatieve
waarde - en 't is de tegenstelling der bekleurde onderwerpen die den indruk van het
opgenomen gevoel of stemming weergeven - verf is enkel het middel en alle
schilderkunst is maar een comedie met kleuren, aangezien de waarheid op verre
na niet te benaderen is. De kunstenaar heeft dus te zoeken en te kiezen naar eigen
middels om door de “behandeling” van zijn kleuren neer te zetten 't geen hij ziet en
al blijft hij onder visueel opzicht ver van de ware weergave van zijn onderwerp, toch
steekt zijne ziel en zijn wil in zijn werk.. indien hij maar sterk genoeg is en fijn genoeg
voelt. Daarom ook zien we bij elken artist - daar elk op zijn wijze ziet en daarnaar
zijn onderwerp behandelt - een verschillig uitwerksel van 't geen in de natuur enkel
en altijd licht en schaduw blijft. Die werkelijke zon en die werkelijke schaduw zijn
eeuwige en onveranderlijke dingen, maar worden altijd met andere oogen bezien,
met andere temperament gevoeld en met andere methode en procédés behandeld,
en die natuur is en blijft voor eenieder zoo ontzaggelijk groot en rijk dat alle eerlijk
werk een kunstwerk kan worden -: de benadering der schoonheid is langs duizend
kanten te bereiken .... en intusschen twisten de kunstenaars over hun eigen
middeltjes en vóor hun onderwerp bibberen zij in de angst van hun onmacht, omdat
zij het absolute willen bereiken met de schamele middels die zij aan de hand hebben,
de zeven kleuren van een palet...’
En verder ‘Al 't geen ik tot hiertoe van hen gezien had, al 't geen ze gedaan hadden
was werken om lijn en kleur tot een harmonieerend geheel samen te brengen, maar
het innige leven, de atmosfeer van het landelijk bestaan overzagen zij, 't ontsnapte
aan hun oogen. En nu werd het me vol bewust: die samenhang van lijn en kleur,
het uitzicht van het land, de westelijke zon en de vormen der dingen die ze opnamen,
waren hier in de natuur enkel de omlijsting van dat andere waar ze te vergeefs naar
zochten. De groei en de gang der dingen, het altijd anderende leven, de polsslag
die 't al bezielde, was nochtans overal te zien en te voelen. Die schijnbaar
alledaagsche gebeurtenis: de menschen en hun stille doen’ dàt was het groote
onderwerp. het roerende leven in de omlijsting van dat schoone versiersel van land,
lucht en licht; het straalde er in als een schitter-waaier van stillen ernst en heilig
levensgeluk!’
Dat moet Streuvels hebben geschreven met een reflectieven kijk op zijn eigen
kunst. En dat maakt me bijzonder blij: Ik zie er in de nooit voldane zucht om altijd
beter en grooter te doen, een ernstigen waarborg voor immer ruimer en rijper werk,
een vasten wil van stadigen opgang naar 't hoogste ideaal van den dichter: de
weergave van 't volle menschenleven.
J.P.

Woordkunst, leerboek tot het bijbrengen van inzicht in letterkundige
verschijnselen, door M.A.P.C. Poelhekke. - Groningen, J.B. Wolters,
1909.
Dit boek leert wat onze schooljongens moeten weten over poëzie; over haar vorm,
over haar inhoud. Wat aangaat den
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vorm, krijgen we de volgende hoofdstukken: Woordkunst, plastiek, rhythme, vers,
strofen, sonnet, proza. - Wat den inhoud betreft, komen aan de beurt: volksdichting
en kunstdichting, hoofdsoorten van dichtvoortbrengselen, epiek, lyriek, dramatiek,
didactiek.
o

Een kostelijk boekje mag dit heeten: 1 omdat schoolboeken over aesthetiek in
o

't Nederlandsch zoo schaarsch zijn; 2 omdat, onder die zeldzame, dit voorzeker
het beste is. - Nooit kwamen ons onder oogen bepalingen van kunsttermen zoo
stipt-omschrijvend, en tevens zoo oorspronkelijk bedacht en zoo duidelijk alles
zeggend, bijna op 't concrete af.
Maar wijl ons 't boekje zoo degelijk-deugdelijk schijnt, kunnen we er niet om heen,
te verzwijgen wat ons minder behaagt.
Vooreerst valt er, dunkt ons, te wijzen, op een innerlijke tweespalt in de opvatting.
De volkspoëzie wordt hier zóo in de hoogte getild, wordt zoo luid als Vilmar het deed
te zijner tijd geprezen als de beste kunst, dat men zich afvraagt: waarom dan een
leerboek)e over poëzie, zoo dat boekje preekt dat poëzie zonder leer toch de beste
blijkt. - Hier schijnt inderdaad de schrijver er ál te veel op belust volkomen een kind
van zijn tijd te wezen: Hij weet voorzeker zelf wel dat er met die zoogezegde
‘vereering voor volkspoëzie’ heel wat apekool is gemoeid; en dat dit een punt is,
waarop onze ijver om toch maar in alles democraat te wezen, de gezonde rede
overschrijdt. De ware volkspoëzie - zooals hier bedoeld - bestaat in de beschaafde
wereld enkel nog bij Finnen en Serben - althans in een toestand die mén bloeiend
mag heeten. Daar is elke boer een dichter. Welnu, zoo de vertalingen, die we uit
die poëzie te proeven krijgen, niet al te zeer ons bedotten, dan moet toch eenieder
bekennen dat de poëzie der enkelingen-uitverkorenen, in haar kunstige tucht, haar
ordelijke evenwichtigheid, haar gedachten- en gevoelsmelodieën, haar vaarten naar
de hoogste raadsels die in menschenbreinen hangen, - heel wat anders is en heel
wat beters.
Natuur zeker, maar ook school. En dat te hebben verkondigd is een der kranigste
ideeën van Horatius' Ars poetica. Als Aristoteles zelf de vraag niet beantwoorden
(1)
dierf of Homeros, de natuurdichter, bij uitmuntendheid, niet meer aan de kunst
dan aan de natuur had te danken, dan mochten al onze lofapostelen van de
volkspoëzie wel een beetje voorzichtiger worden. Dat men er Pope's zoo jammerlijk
vergeten Essay on Criticism maar weer eens op naleze. De hoogst begenadigde
individuen blijven de sterkste dragers van de kunst, en waar is de volkspoëzie die,
hoe subliem soms in haar eenvoud, niet schuchter zwijgt als Dante en Shakespeare
spreken. En - wat verkiest ge in den dichter onder alle grooten het meest op
volkskunst verliefd - zijn Faust. of zijn liedjes?
De hoogste kunst moet wortelen in de volksziel, moet voeling houden met het
volk, dat is waar, maar dat is ook heel wat anders.
Laat het ons bekennen: De aesthetieker van den dag maakt een vreemd figuur.
Hij wil de modernen niet misnoegen; zij die toch essentieel zijn en blijven verfijnde
individualisten - die zeer grof kunnen doen - haters der menigte, grootgaand op de

(1)
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nieuwe wijsbegeerte van 't egotisme en op een kunst ‘die niet sociaal is’ - en de
schoonheidsleeraar geeft hun graag een handje. Aan een anderen kant is daar de
democratie, die, al raakt ze niet altijd feitelijk grond, toch zeker alom in de lucht
hangt. En daaraan moet ook de kunst meedoen en de kunstcritiek.... en zoo wordt
de volkspoëzie het hoogste kunstgenre - en zoo krijgt ze in dit zeer ernstig boekje
een plaats zoo ruim als die waarmee de dramatiek is bedacht.
- Maar genoeg. En hiermee zal Poelhekke's ‘Woordkunst’ niet minder heilzaam
een zending vervullen. Ze ontwikkelt op een uitnemend verstandelijke wijze 't
kunstgevoel. Zooals alle handboeken wendt ze zich minder tot de geboren dichters
dan tot die beschaafden die in het waarachtig genot van een dichter besluiten het
juist beoordeelen en het zuiver-klaar inzien van de poëzie. En geen enkele der ons
bekende ‘poëtieken’ brengt zoo fijn een maatstaf aan als het theoretisch boek van
dezen ook practisch zich openbarenden kunstenaar.
J.P.

Germaansche balladen, door Omer Wattez. - Amsterdam, S.L. Van Looy,
1909, 127 blz.
Dit boekje bevat twee soorten van werk: een studie over de Germaansche ballade,
en proeven van vertalingen uit het Dietsch, het Engelsch, het Duitsch, het
Scandinaafsch
Die studie, door den schrijver in de Vlaamsche Academie voorgedragen, zal door
sommigen wel met voorhoofdrimpels zijn aangehoord: een model van afronding en
van geleidelijkheid is ze zeker niet. In iets dat goed op zijn pooten staat, verneemt
men geen twintig maal op twintig bladzijden: ‘gelijk wij hooger gezegd hebben’ of
‘zei ik hooger’ of ‘hebben wij hooger gezegd’ of ‘zeiden wij’. Ook de diepere grond
der voorstelling heeft geen vastheid; er is iets neurasthenisch in dit stuk, een gebrek
aan samenvattingskracht en een nog grooter gebrek aan dieper inzicht. Zoo hekben
we meer b.v. aan de drie bladzijden door Poelhekke in ‘Woordkunst’ aan de ‘ballade’
gewijd, dan aan deze lange doceering. Op de aesthetische stellingen van het stuk
is 't beter niet in te gaan: die zijn ál te losjes getimmerd. Maar een komische ketterij
als deze: ‘Goethe vierde de Gotische kunst’ mag ik toch wel ophalen. Of heeft de
schrijver soms gemeend dat hij de gril van Goethe om Boisserée te steunen tot een
Leitmotiv in diens leven mocht maken?
Is de dichterlijke vertaler beter geslaagd dan de wetenschappelijke verslaggever?
Dat mochten we van Wattez toch verwachten. Meesterstukken geeft hij ons niet,
maar dat weet hij zelf: ‘Ik verbeeld me volstrekt geen Goethe te zijn in 't overbrengen
of bewerken van Oudgermaansche balladen; maar ik meen toch door mijn werk niet
te veel te hebben geschaad aan de gedachte, die deze balladen heeft in 't leven
geroepen’. Dat is nogal zonderling gezegd, maar er valt uit te onthouden dat Wattez
zelf verzoekt hem geen te hooge eischen te stellen. De oudste balladen zijn meest
alle goed gemoderniseerd. Maar een andere vraag is of dat moderniseeren zelf
geen anti-aesthetisch werk is. Leg maar eens neven malkander dezen - overigens
goed bewerkten - Halewijn en den ouden. Erger wordt het bij de vertaling van
meesterstukken uit de hedendaagsche letter-
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kunde, waarin de verfijning van rythmen zoo bekoorlijk werkt. Wattez is zelf te zeer
kunstenaar dan dat hij niet dadelijk zou voelen hoe hij Heine's Loreley heeft
geradbraakt:
‘Ik weet niet wat dat zal beduiden
Dat ik zoo treurig ben!...’

Wij mogen aan Wattez goed werk vragen. Meer dan eens heeft hij er ons gegeven
Dat de gemoedelijke verteller van vroeger maar eens weer zich hooren laat; en we
zullen dadelijk deze zijn missing vergeten.
V.W.

La Hollande politique, un parti catholique en pays protestant, par Paul
o
Verschave.-Librairie académique, Perrin et C , Paris, 1910, 420 blz, fr.
3.50.
'k Ben overtuigd dat er weinigen zullen zijn, ook onder de meest beslagen
vakmannen, die dit boek, zullen lezen zonder er veel uit te leeren. 't Is inderdaad
een voorbeeldig studiewerk.
Hoe een Franschman er toe geraakte het beste vulgarisatieboek over Hollandsche
toestanden te schrijven dat vooralsnog verscheen? Wij vernemen het uit het
Vlaamsch prospectus dat in de uitgave werd geschoven: Paul Verschave is advocaat
en lid van den gemeenteraad te Warhem in Fransch-Vlaanderen. ‘Bij gelegenheid
eener reisbeurs, bekomen in een prijskamp van schoone letteren’ verkoos hij Holland
te zien, en hij zag en bezag dit wonderland niet alleen langs buiten voor zijn
schilderachtige ligging, zijn bekoorlijke landschappen, zijn eigenaardige
kleederdracht; maar ook langs binnen voor zijn gebruiken en zijn zeden.
Wat hem van den zedelijken kant het meeste sloeg was de klare en verreziende
begripsmacht, de taaie en aanhoudende wilskracht, de ruime en edelmoedige
opvatting en handeling der christen-staatkundigen in zake van bestuur in het
algemeen en van onderwijs in het bijzonder.
‘Kalvinisten en katholieken verstaan elkander en werken hand in hand om het
moederland van de omwentelaars en socialisten te bevrijden, om het huidige
Nederland op de onaanstootbare christen grondvesten te versterken, om de
landgenooten tot de ware volksgezindheid te geleiden langs den weg vooral van
het vrij onderwijs.
Die christelijke coalitie begonnen omtrent 1878, weleens in den loop dier jaren
“monsterverbond” geheeten, heeft gezegevierd in 1909, voor vast en goed’.
Hun ver vooruitziende, geduldig doorwerkende, wilskrachtig handhavende politiek
hebben de Hollanders volgens Verschave in hun strijd tegen de golven geleerd. En
uit die liefde tot den grond, dien ze zelf schiepen als 't ware, sproot hun heerlijke
vrijheidsdrang. De protestanten hebben getoond wat ze in de laatste eeuwen met
dien vrijheidsdrang vermochten. Maar in dit boek toonen het zoo goed als of nog
beter dan de geloovige Calvinisten de Hollandsche Katholieken Wat die hebben
verricht in de laatste veertig jaar, wat ze hebben gewerkt om zich te vormen tot
partij, om zich te scharen onder een program, om, als 't er op aan kwam, den
gemeenen vijand, het almachtig liberalisme samen met anti-revolutionairen te
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verslaan, om op de christen-beginselen van staat- en staathuishoudkunde heel
Holland herop te bouwen; en wat ontzaglijke werkers voor dat grootsche doel aan
den eenen kant Dr Schaepman en aan den anderen Dr Kuyper zijn geweest: dat
komt uit dit boek heerlijk te voorschijn.
Maar Verschave's werk geeft alles wat het in zijn hoofdtitel belooft: ‘La Hollande
politique’ Om al 't ingewikkelde van de Hollandsche partijen en partijtjes te ontrafelen
verdeelt hij zijn boek in twee: ‘Les Partis politiques’ en ‘Soixante années de vie
publique’. Het eerste is als 't ware statisch, het tweede dynamisch. Eerst de studie
over de staatkundige begrippen, dan het spel van 't in werking treden dier begrippen.
Zoo worden we beurtelings ingelicht over de Katholieke partij met Schaepman,
over de anti-revolutionnaire met Kuyper, over de christelijk-historische met de
Savornin Lohman, over de christelijk-liberale met Bronsveld, over de
Friesch-christelijk historische met Schokking en Wagenaar. Dan komen de liberale
partijen, met de alles overheerschende figuur Thorbecke; na hem, zelfs reeds voor
zijn dood, de splitsing, die thans uitkomt op oud-liberalen, progressistische liberalen,
met Goeman Borgesius en democraat-liberalen met Treub. Eindelijk de socialistische
partij, in 't leven geroepen door Domela Nieuwenhuis, en in de Kamer vooral door
Troelstra geleid, terwijl Domela langsom meer anarchist is geworden.
In het tweede deel, zien we de strijders hun gedachten uitvechten in botsingen
van partijen onderling, in scheuringen van partijen innerlijk, zóo dat met het
samengaan van twee verschillende partijen doorgaans in elke partij op zichzelf een
scheuring ontstaat. Dan langzaam, maar zeker, eerst bedekt dan openlijk de vorming
der christelijke coalitie, die twintig jaar haar krachten beproeft, op en neer, tweemaal
een korte overwinning beleeft in de ministeriën Mackay en Kuyper en eindelijk zich
vestigt als de leidster van Holland's lot, naar alle vooruitzichten het kondschappen,
voor een reeks van jaren die misschien wel de halve eeuw liberaal bewind, pas
voorbij, kan vergoeden. Want ministeries als dat van Heemskerk schijnen wel te
beantwoorden aan 't geen thans onze Noorderburen vóor alles kan lijken.
Opvallende flaters zijn er in dit Fransch boek over Holland niet. Enkel de
journalistische arbeid van Schaepman na zijn redacteurschap in ‘De Tijd’ - dus al
het Centrum-werk - komt niet tot zijn recht. Dat ‘de Katholieke Werkman’ verleden
jaar is verdwenen, heeft Verschave nog niet vernomen; zijn stamelen, waar 't de
geslachten der Nederlandsche woorden geldt, zal hem worden vergeven, wijl hij
zoo juist de schrijfwijze van erg ingewikkelde benamingen en van heele zinnen
soms, heeft weten te snappen. De Franschen maken ons aan zooveel stiptheid niet
gewoon.
Wat vooral dit boek overtuigend leert: 't is dat de Hollandsche politiek, hoe zij ook
heete, een politiek is van beginselen, zooniet practisch-doorproefde, dan toch altijd
stevigberedeneerde beginselen; verkondigd onder 't volk, met veel drift - jawel, hoe
kan men zich de politiek anders denken? - maar uiterst zelden gerugsteund door
oneerlijkheid, door laster of gesjacher. In de meeste gevallen worden dan ook die
begin-
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selen, zonder krenken of kreuken, in werkelijkheid doorgevoerd. Vraagt men dan
naar den grondslag, waarop de leiding der partijen in Holland, ten slotte zich steunt,
dan klinkt vooral hier Proudhon's woord als een klare waarheid: ‘Au fond de toutes
choses il y a la théologie’.
A.B.

Das Familienfideikommisz im Gebiete des Preuszischen allgemeinen
Landrechts von Hermann Ramdohr, Oberlandegerichtsrat in Posen. Berlin, Verslag von Franz Dahlen, W. 9, Linkstrasze 16, 1909, 725 bladz.,
prijs: 14 Mark.
Erfstellingen over de hand, dat wil zeggen beschikkingen waarbij aan iemand een
goed wordt gegeven met last om het gedurende zijn leven te behouden en bij zijnen
dood aan iemand anders over te laten, zijn ingevolge art. 896 van het Burgerlijk
Wetboek, (we spreken hier niet van uitzonderlijke bepalingen) ten onzent verboden.
Vroegertijd was dat niet zoo. Zulke beschikkingen waren toegelaten en zoo hadt ge
eigenaars die in werkelijkheid enkel moesten aangezien worden als vruchtgebruikers,
vermits ze het goed niet mochten vervreemden en het bij hunnen dood aan iemand
anders moest overgaan, in den staat waarin zij het ontvangen hadden.
Nu is de grondeigendom bij ons volkomen vrij: met den grond evenals met een
roerend kapitaal kan men doen wat men wil; de eigenaar kan het met lasten
bezwaren, kan het verkoopen, verdeelen, met andere woorden hij is vrij.
In Duitschland is dit niet altijd zoo. Op het einde van het jaar 1900 waren er in
Pruisen 2.177.148.4 hectaren of 6.24% van de geheele oppervlakte van den Staat
gebonden, waren er met andere woorden, al die hectaren fideicommisgoed, zoodanig
dat dus de eigenaars daarvan enkel het gebruik hadden en bij hunnen dood dat
goed overging aan een hunner erfgenamen.
Veel werd er over getwist, ook in Duitschland, om te weten of het voordeelig is
fideikommislanden te behouden. Niet alleen werd er tegen geijverd, na de
omwenteling van het jaar 1848 en besliste de nationale verzameling in Franckfort
den 21 December 1848 dat de familie fideicommisgoederen moeten verdwijnen,
maar ook nog in den jongsten tijd, namelijk bij 't behandelen van het Duitsch Burgerlijk
wetboek, dat in gebruik gekomen is in 1900, werd het afschaffen van de
fideicommissen voorgesteld. Maar dit zonder gevolg, want in het burgerlijk wetboek
is van het fideicommisrecht geen spraak en art. 59 van de wet waardoor het burgerlijk
wetboek ingevoerd wordt bepaalt dat de voorschriften van de landswetten betrekkelijk
de familiefideicommissen onberoerd bleven bestaan. Er is wel spraak in Duitschland
eene nieuwe wetgeving te maken over de fideicommissen en zoo werd in het jaar
1903 een ‘voorloopig ontwerp van wet over de familiefideicommissen’ neergelegd,
maar dat ontwerp is nog geen wet geworden en 't is zelfs niet te voorzien wanneer
het wet worden zal. Alleszins blijven de fideicommissen ook met het ontwerp bestaan
en worden alleen enkele bepalingen daaromtrent gewijzigd. Wonder is het wel dat
ook in de laatste jaren veel fideicommisgoederen tot stand kwamen. Zoo bestonden
er in Pruisen, tot op het einde van 1900, 1119 en van dit getal waren er 599
bijgekomen in de laatste 50 jaar.
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De grootste meerderheid van de fideicommissen in Pruisen zijn in handen van
edellieden. Het groot grondbezit en voornamelijk de bosschen worden alzoo
behouden. In de eene streek van Pruisen zijn de fideicommissen toch veel meer
verspreid dan in de andere, zoo, op het einde van 1904 besloegen ze 16.3% van
de heele oppervlakte van Hohenzollern, 15.5% van de oppervlakte van Schlesien;
7.7% van de oppervlakte van Westfalen en maar 2,8% van de oppervlakte van
Rijnland en 2% van de oppervlakte van Hannover.
Alleman is het eens om te zeggen dat fideicommissen, anders gezeid dus,
gebonden grondeigendom, uitzondering moeten blijven dat de economische
toestanden in den tijd waarin we leven te rap veranderen en dat de grond moet
kunnen in handen komen van hem die hem meest zal doen opbrengen.
Het werk dat we hier aankondigen is in wettelijk opzicht wellicht het volledigste
dat over fideicommissen in Duitschland verscheen.
Het is verdeeld in drie deelen: In het eerste komen de wetten, alsmede het ontwerp
van 1903, waarover we daar zooeven een woordeken zegden. Het tweede deel is
veruit het voornaamste voor ons. Het behelst eene systematische voorstelling van
de fideicommissen; de redenen voor en tegen en het recht dat ze beheert. Dat deel
alleen beslaat meer dan 500 bladzijden. Het derde deel bevat formulen een ontwerp
van stichtingsoorkonde, een besluit van bekrachtiging, enz. Aan al wie in
fideicommissen, zooals die in Duitschland bestaan, belangstelt, wordt het werk
aanbevolen.
E.VL.

De nieuwe kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland,
1895-1907, door Dr Gerard Brom. Voor het Dr. Ariens-fonds. - Van
Moorsel & Van Boogaart, Helmond, 1909, 204 bladzijden.
Gaarne bevelen wij dit boek ter lezing aan, eerst en vooral omdat in België, veel
meer nog dan in Noord-Nederland, het noodig is propaganda te maken tegen het
drankmisbruik. In België wordt immers tegen het drankmisbruik veel minder gedaan
dan bij onze Noorderburen en geloof me vrij, het is niet omdat het bij ons minder
noodig ware. Meevoelen en geestdrift zou opgewekt worden door het vernemen
van wat er in Noord-Nederland door katholieken gedaan wordt. Maar dan ook zouden
we willen dat dit boekske gelezen werd omdat het zoo pittig geschreven is. Dat wil
nu wel niet zeggen dat alles wat hierin staat als klinkende munt moet aanvaard
worden: het boekske komt meer uit het hart dan uit den geest en daarbij uit een
jong hart dat niet altijd met de noodige kalmte wikken en wegen kan. Ge vindt er de
geschiedenis van wat er in de laatste jaren door de katholieken in Holland gedaan
werd tegen drankmisbruik met de portretten van een goed twintig voormannen en
voorvrouwen van de beweging.
J.L.

Emmanuël of God met ons in het H. Sacrament, door G.P. Bom, pastoor.
- L.C.G. Malmberg, Nijmegen, 590 blz., fl. 1.00.
Dit uitstekend gebedenboek bestaat uit twee deelen. Een eerste dat een verzameling
bezoeken geeft aan het H. Sacrament,
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hoofdzakelijk met het oog op de ‘broederschappen ter vereering van het
Allerheiligste’, die zich thans op aansporing van Z.H. Pius X, zoo vermenigvuldigen;
het tweede is een gewoon kerkboek: Morgen- en Avondgebed, Biecht- en
Communieoefening, h. Mis, de voornaamste Litanieën en gebeden voor verschillende
gelegenheden.
Wij houden er aan de aandacht der Vlamingen te trekken op dit boek, want de
kansen zijn schaarsch om iets machtig te worden van dit slag, dat in zuiverheid van
taal en sierlijkheid van stijl zijn zending waardig is.
A.V.

Scheikundige oefeningen, door Dr G.H. Coops, leeraar aan de
rijkslandbouwschool te Wageningen.
Onder dien naam verscheen bij P. Noordhoff, 1910, Groningen, prijs f 0.90, een
boekje van quantatieve analysen, hoofdzakelijk ten behoeve der Rijkslandbouwschool
en andere inrichtingen van middelbaar en hooger onderwijs.
Het werkje is methodisch, substantiëel en bondig, en geroepen om ook aan onze
Zuidnederlandsche studenten, van hooger en middelbaar landbouwonderwijs vooral,
ernstige diensten te bewijzen.
In het algemeen gedeelte dezer ‘scheikundige oefeningen’ verdienen de belangrijke
hoofdstukken over maatanalyse, alkalimetrie en acidimetrie (loog- en zuurmeten)
alsook deze over de oxydatie-analysen bijzondere melding om hun eenvoudige en
klare voorstelling.
In het toegepast gedeelte vindt men de ontleding der voornaamste hulpmeststoffen
der suikerhoudende stoffen, der melk, der boter, alsook van kaas en lijnkoeken.
Zooals men uit deze korte titelopsomming kan opmaken, is het werkje uiterst wel
geschikt voor alwie, met wat goede begrippen over algemeene scheikunde, eene
plaats begeert in een laboratorium, melkerij of suikerfabriek. Daarom verdient het
als handboek in onze Vlaamsche scholen voor middelbaar landbouwonderwijs
warme aanbeveling, des te meer daar het naar mijn weten, het eenige Nederlandsche
werk is in dien aard. Als schoolboek is het heel geschikt, daar witte bladen tot
aanteekeningen met de gedrukte afwisselen.
E.C.

Natuurkundige lessen voor hoogere burgerscholen en gymnasiën, door
r
e
e
D J.J. Le Roy, 1 d., 4 dr., met 126 fig., 208 blz. fl. I.60. - J.B. Wolters,
Groningen.
Dit is 't eerste deel van een werk, waarvan de andere twee ook wel eerlang een
nieuwen druk zullen beleven.
r

D Leroy's boek is geboren uit zijn lessen: ontegensprekelijk voor een schoolboek
een beste aanbeveling. Ik geloof niet dat er in 't Nederlandsch een werk bestaat
waarin de Natuurkunde aan onze jongens wordt geleerd in zoo'n rijken omvang,
met zooveel practischen zin en in een taal zoo juist en zoo klaar.
V.L.
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1. Deutsches Lesebuch fur die unteren Klassen, S. Boorsma und S.Th.
Goetze. 163 blz.
e

2. Uit onzen taalschat, II. Het Admissie-examen, M.J. Koenen, 1909, 4
druk, 88 blz., f 0,50.

3. Preparatory English Prose. an introductory reader to Easy English
e
Prose, M.G. Van Nec, 1909, 9 dr. 144 blz., f 0,90. J.B. Wolters, Groningen.
I. De schrijvers van dit werk zeggen, en te recht, dat de meeste andere leesboeken
aan de eischen van het christelijk onderwijs niet voldoen. Men treft er wel stukken
aan die eene christelijke strekking bevatten, doch in geen enkel treedt het
godsdienstig karakter op den voorgrond. Zij hebben er naar gestreefd die leemte
aan te vullen, en men mag zeggen dat ze er in geslaagd zijn. Verder zijn andere
leesboeken dikwijls kinderachtig van inhoud, daar de leesstukken ontleend zijn aan
‘eerste’ Duitsche leesboeken zonder in acht te nemen dat deze voor jeugdiger lezers
bestemd zijn dan de Hollandsche jongens, die het Duitsch aanleeren.
De stukken zijn goed gekozen en zullen voorzeker veel belang in boezemen bij
de leerlingen.
2. De werken van Koenen over het taalonderwijs van het Nederlandsch zijn
voldoende bekend, opdat het volsta ze aan te kondigen. Dit werkje bevat eene reeks
taal- en stijloefeningen ter voorbereiding van ‘aanstaande’ leerlingen van Gymnasia,
enz. Voor ons kunnen ze uitstekende diensten bewijzen in de lagere klassen van
het middelbaar onderwijs, daar de leerlingen het in ons land gewoonlijk nog niet
zoo verre gebracht hebben in het lager onderwijs.
3. Zeer aantrekkelijk en tevens leerrijk is deze inleiding tot Easy English Prose
van denzelfden schrijver. Zij bevat een heele reeks oefeningen over de uitspraak
van het Engelsch, verdeeld in 27 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint met de regels
van uitspraak voor een paar klanken en dan komt de toepassing in gemakkelijke
volzinnen Wat deze regels betreft, heeft de schrijver ‘eenvoud en duidelijkheid niet
willen opofferen aan eene juistheid die onoverkomelijke moeilijkheden aanbiedt voor
den beginner’. De leesstukken, alle van verhalenden trant, ziju gemakkelijk en
verbreeden langzamerhand een kring van kundigheden bij den leerling. Aan het
slot van ieder stuk vindt de leeraar vragen over het leesstuk of andere oefeningen
die goed opgesteld zijn. De idiomatische uitdrukkingen, die er in voorkomen, worden
insgelijks opgegeven met de Nederlandsche vertaling er bij.
J.K.

r

Reken boek voor de Hoogere Burgerschool door P. Wydenes en D D.
e
De Lange, leeraren aan de H.B.S. te Rotterdam 1 stukje. Prijs f. 0.80. P. Noordhoff, Groningen.
Het is er de H.H. Wydenes en De Lange blijkbaar om te doen geweest de
Rekenkunde tastbaar klaar en aantrekkelijk te maken, maar hun werkje wordt er
soms langdradig en te zeer vertellend door als handboek. Of het mogelijk is een
dorre wetenschap als de Rekenkunde aanschouwelijk voor te stellen, of het
wenschelijk is een wetenschap, die, juist door hare
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abstracties en het louter-verstandswerk dat ze van den leerling vraagt, bijdraagt tot
de geestesontwikkeling zoo voor te stellen zou ik niet durven beamen. De overdreven
neiging om alles aanschouwelijk te maken, wat te zeer de gemakzucht bevoordeeligt
blijft hier m.i. best buiten.
Dit boekje verdient toch ten volle aanbeveling voor K.B.S. en zelfs, omdat het zoo
weinig voorafgaande kennis vraagt voor hen die zonder leeraar zijn Het algemeen
maken der begrippen, 't gebruik van letters reeds bij de Optelling is een beste
voorbereiding tot de Algebra. De opgaven en goed-gekozen vraagstukken, die het
werkje volledigen, munten uit door afwisseling en practischen zin. Daarbij komen
nog nuttige aanteekeningen ever tijdrekening, metriek-en muntstelsel, post en
telegraaf. Met een woord een goed en aan te bevelen werkje.
P.M.

Ingekomen boeken ter bespreking:

Boekhandel J.B. Wolters, Groningen:
G. KALFF, Geschiedenis der Nederlandsche Letter kunde, deel V, 600 blz., fl.
6.50.
BEEKMAN en VAN GOOR, Oefeningen in het spreken en schrijven der Duitsche
taal, 1. 116 blz. fl. 1 00
o

BARONESS ORCZY, The Scarlet Pimpernel n I van de Revised Editions. Second
edition - illustrated, 239 blz., fl. 1.50.
DE NEDERL. ONDERWIJZERSPROPAGANDA-CLUB (voor drankbestrijding), Vriend
e

of Vijand? Een leesboek voor de lagere school, uitgegeven door - 3 druk, 136
blz., fl. 0.25.
J. HEIDEMA, Bestrijding van Onkruiden, 29 blz. in linnen fl. 0.35.
e
e
J.Z. TEN RODENGATE MARISSEN, Leerboek der Grondverbetering, 1 deel, 2
druk, 144 blz. in linnen fl. 0.90.
J. KOK, Plantkunde Handleiding bij het onderwijs aan land- en
e
tuinbouwwinterkursussen, 4 herziene druk, 86 blz. in linnen fl. 0.50.
ID., Dierkunde. Handleiding bij het onderwijs aan land- en
e
tuinbouwwinterkursussen, 2 herziene dr., 75 blz. in linnen fl. 0.50.
J. TERWEY, Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, Dicht- en prozawerken
e
e
o
der voornaamste schrijvers van de 17 tot de 19 eeuw, n 10. P.C. Hooft's
Baeto, oft oorsprong der Hollanderen treurspel. 9: blz., fl. 0.60.
e
JOH. A. LEOPOLD, Kleine Deutsche Sprachschule, Practische handleiding, 7
druk, 204 blz., fl. 1.25.
e
F. DE GROOT, Beginselen van Handelsrekenen, 4 dr., 112 blz. f. 0.75.
e
P.H. HEYNEN, Beknopt leerboek der Natuurkunde, 2 druk, 328 blz., fl 2.90.
r
e
e
D EVERH. BOUWMAN, Leerboek der Natuurkunde, II. 2 dr., 2 deel, 280 blz.,
geb. fl. 2.25.
H. ZONDERVAN, Het Wereldverkeer in Woord en Beeld, Handleiding bij zes
schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs, 111 blz. fl. 0.60.
*

**
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J. SALSMANS, S.J. Vierde uitgaaf van Vondel's Jozef in Dothan, taal- en
letterkundig verklaard door A.M. Verstraeten, S.J. - Gent, A. Siffer, 1910, 156
blz. fl. 1.00.
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Omroeper
DE EERSTE BUNDEL, WINTERTIJD, bevattende 21 liederen, van den ‘Jaarkrans
van geestelijke liederen rond den Heerd’, gedicht door AUGUST CUPPENS en
getoondicht door LODEWIJK DE VOCHT, is nu verschenen. Door een misverstand
werd er in de Dietsche Warande geen prospectus van deze uitgave gestoken. Wij
berichten aan onze abonnenten dat zij den eersten bundel van ‘Jaarkrans’ nog
kunnen bekomen aan 7.50 fr. tot einde Februari, mits hunne inschrijving te berichten
aan E.H.A. Cuppens, pastoor te Loxbergen (Halen). - Na einde Februari is de bundel
niet meer te verkrijgen dan tegen 10 fr.
OVER onzen overleden dichter OM. K. DE LAEY verschijnt een artikel in 't
aanstaande Warande nummer.
DE ‘INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN’ moet, om wille van de boventallige
r

bladzijden, naar 't volgende n worden verschoven.

Allerlei
Te Athene bouwde men indertijd een tempel aan den onbekenden God. Te
Boedapest heeft men op mindere schaal een dergelijke hulde gebracht aan een
onbekenden schrijver: Iemand wiens leven men niet kent, wiens naam men niet
vond, kreeg een standbeeld. Toch heeft die eer haar groote reden: De onbekende
is de Boendale en Melis Stoke van zijn volk geweest. Hij was de schrijver van Koning
Bela (III of IV) en zijn kroniek is een zekere basis voor al de geschiedvorschers van
Hongarië.
Dien grooten onbekende vereert de Hollandsche-Hongaarsche A.S.C. Wallis,
beroemd om haar Nederlandsch tooneelen romanwerk, prachtige verzen in Onze
Eeuw:
‘.... Ook 't hof was slechts een ster geweest.
Zoolang 't hem nog van ver had toegeschitterd;
Nu hij er toefde, was de glans gedoofd,
En bleef de koningsgaarde al even rijk
Aan onkruid als eens dorpers schamel tuintje.
Ook daar vloog slechts wat vleugels had er boven.
En ook daar kroop wat worm slechts was in 't stof.
Maar dwerg of reus valt elk terstond in 't oog,
En hij was beiden, was een dwerg in alles
Wat uitmaakt 't daagsche zijn, en dorst de ziel
Toch tevens vol van reuzeneerzucht dragen,
Zoo hechtte ook hier de glimlach van den spot
Zijn Nessushemd zich foltrend aan hem vast.
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Maar toch hoe nietig was dit alles, had hij
Zijn arbeid niet om wiekslag hem te zijn....
Voortbrengingsweelde stroomde uit ieder blad
Dat dichtbeschreven werd ter zij gelegd.
En de oogen van een tijd, die nog niet was,
Zag hij daaruit bewondrend op zich rusten....’
*

**

De fijne Engelsche romanschrijver Maurice Hewlett voelde zich gedreven om, naar
aanleiding van den verkiezingsstrijd, te spreken tot het Engelsche werkvolk. In zijn
langen brief schrijft hij o a. 't volgende: ‘Al wat de overrijken met hun schatten doen
is, naar ik geloof, slecht voor hen zelf en voor ons (de werkers). Het is om hen en
om hen alleen, dat de monsterachtige uitgaven voor vloot en leger tegenwoordig
worden gehandhaafd. Want alleen van hun zijde kan er eenig oorlogsgevaar rijzen.
Zonder hen zou - hier en elders in Europa - de oorlog ophouden, een onmogelijke
zaak blijken. Oorlogen worden ontworpen en uitgelokt door financiers, door de kleine
opdat zij groot, door de groote opdat zij nog grooter mogen worden. Behalve in het
onderstelde voordeel van den godsdienst is er in de geschiedenis geen voorbeeld
van een oorlog, die niet als beweegreden had, dat het eene volk land, macht en
geld van een ander wilde hebben. En nu hebben de arbeiders persoonlijk belang
bij deze zaak, want in een oorlog zijn zij 't die worden gekeeld en neergeschoten.’
*

**

Den 23 December stierf Mr Nicol. Pierson. Hij was geboren te Amsterdam in 1839.
Na een reis in Amerika vestigde hij zich als koopman te Amsterdam. In 1864 werd
hij aldaar directeur der Surinaamsche Bank. Hij schreef ‘De Toekomst der
Nederlandsche Bank’ en in '68 werd hij benoemd tot bestuurder van die Bank. Van
1885 tot '91 was hij president er van en sinds 1904 commissaris.
Intusschen was hij een man van drukke studie in de staathuishoudkunde. Door
zijn groot en klein handboek daarover verwierf hij zich een befaamden naam. De
Leidsche Hoogeschool vereerde hem in 1875 het doctoraat honoris causa. In '77
werd hij hoogleeraar aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, en in '83 Lid
der Koninklijke Academie van Wetenschappen.
In 1891 werd Pierson minister van Financiën in het kabinet van Tienhoven. Door
zijn belastingshervormingen verlichtte hij den toestand van 't lagere volk. Het
ministerie trad af met de Kamerontbinding van 1894. Drie jaar nadien werd hij
premier, en nam voor zich weer het ministerie van Financiën.
Pierson was een der uitstekendste mannen van de Hollandsche liberale partij. 't
Was een broeder van den grooten letterkundige Allard Pierson.
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Het leven van Jan van Ruysbroeck door Pomerius en Surius
Deze opstellen willen eene bijdrage zijn tot de kennis van het leven en de werken
van Jan van RUYSBROECK, en een nederig huldebewijs in de algemeene vereering,
die dit jaar den grooten mysticus te beurt zal vallen.
r

Na het artikel, door Prof. D W. DE VREESE vóór een paar maanden in de
Biographie nationale uitgegeven is het mij niet gebleken, dat ik overbodig werk
verricht. Ik meen zelfs het een en 't ander te kunnen verbeteren en aan te vullen.
Want onze kennis aangaande Jan van RUYSBROECK is al niet veel verder gevorderd,
(1)
dan waar de te vroeg overleden kanunnik AUGER haar in 1892 had gebracht. En
ik kan niet zeggen, dat, op die plaatsen, waar Prof. DE VREESE, hetzij in de uitdrukking
hetzij in de algemeene voorstelling, van AUGER is afgeweken, zijn wijzigingen tevens
verbeteringen zijn geweest.
Indien ik nu de taak op mij genomen heb een leven van RUYSBROECK, in verband
met zijn leer, voor de lezers van Dietsche Warande te schrijven, dan was het eerst
en vooral mijn bedoeling, den huidigen toestand onzer kennis over hem samen te
vatten. Brengen deze opstellen daarbij, op meer dan eene plaats, naar ik hoop,
enkele nieuwe uitkomsten, zoo zijn deze toch immer bijzaak gebleven: wat hier
geleverd wordt, is als een vluchtige schets voor een uitgebreider leven van onzen
Gelukzalige, dat wel binnen enkele jaren tot stand mocht komen.
Maar daartoe is het mij noodzakelijk gebleken in een eerste artikel de bronnen
voor onze kennis van zijn leven

(1)

In zijn Etudes sur les Mystiques des Pays-Bas au Moyen-Age. Mémoire couronné de l'Acad.
royale de Belgique 1892; en zijn doctors-thesis: De Doctrina et meritis Johannis van
Ruysbroeck. Lovanii 1892.
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te proeven, om daarna met des te vaster zekerheid op dezen hechten grondslag te
kunnen voortbouwen.
*

**

De twee voornaamste bronnen voor de kennis van het leven en de werken van Jan
(1)
van RUYSBROECK zijn het werk van Henricus POMERIUS : De Origine Monasterii
(2)
Viridisvallis et de Gestis Patrum et Fratrum in primordiali fervore ibidem degentium
en de biographie door Laurens SURIUS aan het begin zijner vertaling van
RUYSBROECK's werken geplaatst.
Het werk van POMERIUS bestaat uit drie deelen: in het eerste wordt de stichting
van het klooster van Groenendael verhaald; het tweede bevat het leven van Jan
van RUYSBROECK; het derde dat van Jan van LEEUWEN.
Algemeen wordt aangenomen, sedert de uitgave der Bollandisten, dat deze
(3)
geschiedenis nog vóór 1420 is ontstaan. W. DE VREESE zegt: encore avant 1420;
hierin neemt hij over wat kan. AUGER reeds had beweerd: Pomerius doit avoir êcrit
(4)
avant 1420. Slechts één argument

(1)

(2)

Zijn naam wordt op verscheidene wijzen geschreven: de Pomerio, ex Pomerio, Pomerius;
het gebruik der voorzetsels maakt het waarschijnlijk dat het de vertaling is van den Vlaamschen
naam: Van den Bogaerde, niet Bogaerts.
Het werd uitgegeven door de Bollandisten inde Analecta Bollandiana, tom. IV, 1885. Ik citeer
volgens den overdruk, dien ik kortheidshalve met de letters OVV zal beteekenen. De
Bollandisten gebruikten als grondlaag hs. 2926-28 ter koninklijke Bibliotheek van Brussel.
Nog in andere hss. terzelfde bibliotheek komt dit leven voor: in 4380-84, waarvan de
r

Bollandisten eenige varianten hebben meegedeeld, en in n 13525. Ook ter bibliotheek van
r

(3)
(4)

de Universiteit van Utrecht komt het voor in n 331 (335 van den ouden catalogus) van de
verzameling: Aevi medii scriptores ecclesiastici. KIST en ROYAARDS, Archief voor kerkelijke
Geschiedenis, Leiden 1837, VIII, bl. 360, hebben dit hs. beschreven en eenige hoofdstukken
(VIII-X) ervan uitgegeven. Dit hs. Werd geschreven in 1466: Scriptum per Johannem
Gherardijn, anno Domini MCCCCLXVI. Het werk bestaat ook in een Middelned. vertaling.
Art. RUYSBROECK in Biographie nationale. Ik citeer volgens den overdruk.
AUGER, Etudes sur les Mystiques des Pays-Bas. Bruxelles 1892, blz. 157. - AUGER zegt echter
verkeerdelijk: puisqu'elle est adressèe à Jean de Hoelaere, prieur des chanoines réguliers
de Bethleem, dont l'office cessa en 1420. Niet aan den prior, maar aan de kanunniken zelf
werd dit leven gezonden.
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voor deze stelling hadden de Bollandisten ontwikkeld: POMERIUS zond zijn werk aan
de kanunniken van Bethleem, toen Jan HOYLAERTS daar prior was, zooals blijkt uit
de opdracht: hoc amplius vestram moveat credulitatem, quod ea quae scribo relatione
didici tam credibilium personarum, fratris Johannis videlicet de Holare, VESTRI PRIORIS
VENERABILIS, et fratris Johannis de Scoenhovia, confratrum nostri monasterii, qui
haec eadem se vidisse vel relatione veridica audivisse palam et publice
(1)
protestantur.
Nu was Jan HOYLAERTS prior van Bethleem van omtrent 1414 tot 1421. Uit het
Necrologium Viridis Vallis vernemen wij, dat hij reeds zeven jaar prior van Bethleem
was geweest, toen hij te Groenendaal fr. Wilhelmus VAN AMSTERDAM opvolgde. Maar
deze werd daar tot prior verkozen den derden September 1420 en bleef dit omtrent
(2)
één jaar, dus tot in 1421 . Pater IMPENS nochtans beweert, in zijn Chronicon
Bethlehemiticon, dat Jan HOYLAERTS zijn ambt reeds in Januari 1420 had
(3)
neergelegd . Maar dit jaartal werd hoogst waarschijnlijk aangegeven volgens den
stijl der curia van Kamerrijk, zoodat eigenlijk Januari 1421 te lezen is. Vóór dit jaar
dus schreef POMERIUS.
Ik moet bekennen dat dit argument alleen mij geenszins bevredigt. De plaats
waarop het steunt is niet klaar; de woorden: vestri prioris venerabilis, moeten niet
noodzakelijk beteekenen dat Jan HOYLAERTS toen werkelijk prior van Bethleem was.
Men zou even goed kunnen beweren, dat, volgens de woorden: confratrum nostri
monasterii, HOYLAERTS te dien tijde te Groenendaal verbleef. En mocht het zelfs
niet bevreemden, dat POMERIUS zooveel bijzonderheden mededeelt over personen,
die in 1421 algemeen bekend waren? dat hij nergens, met één enkel woord, de
kanunniken naar het gezag van hun prior verwijst? dat POMERIUS zelf dezen nooit
aanspreekt? Ook de overlevering is tegen deze veronderstelling. Immers, toen in
(4)
1623 de Spanjaard THOMAS A JESU , voor den Paus Gregorius XV, zijn

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

OVV, blz. 2.
OVV, blz. IV.
Cf. AUGER o.c. blz. 158.
Beatissimo Domino Nostro Gregorio XV, summo Ecclesiae Pastori, pro obtinenda servi Dei
Joannis Rusbrochii... beatificatione relatio fide digna. Antverpiae 1623.
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relatio fide digna opstelde, om de zaligverklaring van RUYSBROECK te verkrijgen,
noemde hij, als zijn voornaamste bron, het werk van POMERIUS, dat, naar hij zegde,
in 1440 geschreven werd. Is dit een fout, waarover wij ons niet verder hoeven te
storen? A priori mag men, alleen op het gezag van de twijfelachtige plaats der
inleiding, deze bewering niet afwijzen. Wilde men zelfs, uit de interne kritiek van
POMERIUS' werk, moeilijkheden ophoopen, dit zou, naar mijn meening, niet zoo lastig
vallen. Om er slechts een paar te vermelden: Op blz. 8 verhaalt POMERIUS, hoe de
kluizenaar LAMBRECHT te Groenendaal, op de plaats waar, na hem, het klooster
werd gebouwd, een eenzaam en heilig leven voerde; en hij verontschuldigt zich,
niets meer over hem te kunnen mededeelen, daar zijn bronnen hem in den steek
(1)
lieten . Nu schijnt toch ten minste Jan van SCHOONHOVE te dien tijde nog met
POMERIUS te Groenendaal te hebben verbleven.
Blz. 34 wordt vermeld hoe een beroemd theoloog uit de Orde der Dominikanen,
met name CANCLAER, den brabantschen mysticus kwam bezoeken. Prof. W. DE
VREESE heeft nu als zeker willen bewijzen, dat deze naam CANCLAER een verkeerde
(2)
lezing voor TAUELAER, den bekenden Duitschen mysticus, moet zijn. Maar deze
fout komt in alle hss. van het werk van POMERIUS voor: ze schijnt dus van POMERIUS'
(3)
eigen hand te zijn. Welnu, indien POMERIUS verkeerd gelezen heeft, en indien deze
fout niet verbeterd werd, dan is dit alleen daardoor te verklaren, dat Jan van
SCHOONHOVE en Jan HOYLAERTS niet meer leefden; want men kan onmogelijk
veronderstellen dat geen van beiden het werk van POMERIUS zou hebben gelezen,
nadat zij hem de noodige documenten hadden bezorgd.
Uit het leven van POMERIUS zelf mocht men een bewijs halen, dat zijn werk moeilijk
vóor 1421 kon zijn ontstaan.

(1)

(2)
(3)

De hoc... devoto Dei famulo... nihil singulariter ad praesens asserui, praecipue cum Patres
nostri venerabiles, quorum scribendo praesens opusculum appodio [i.e. innitor, sequor]
dumtaxat, et non meis, relationibus, nihil singularis eminentiae mihi retulerint de eodem.
o.c. blz. 6.
Hierover echter later meer. Men kan aannemen dat onze hss. afstammen van één zelfde
afschrift dat de fout reeds had.
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Immers POMERIUS is eerst op gevorderden ouderdom in het klooster te Groenendaal
getreden. Hij was vroeger rector geweest van de Latijnsche scholen te Brussel en
(1)
(2)
te Leuven, en daarna nog eenige jaren schepenklerk in deze laatste stad.
(3)
Hij was geboren in 1382: vermits hij in 1469 stierf en 87 jaar oud was. Vóor
1412-1415 zal hij dus wel niet kanunnik zijn geworden. Overigens, toen hij in 1422
prior van Zevenborren werd, had hij nog maar enkele jaren kloosterleven achter
(4)
zich: P. IMPENS merkt immers op: dat ‘zoo een licht niet lang verborgen kon blijven’ .
Maar vóor zijn intrede is het waarschijnlijk dat hij weinig op de hoogte met de
geschiedenis van Groenendaal is geweest. Naar men vermoeden mocht, heeft hij
te Leuven kennis met Jan HOYLAERTS aangeknoopt, die hem misschien wel tot het
kloosterleven zal bewogen hebben. Verder zegt POMERIUS, dat hij zijn geschiedenis
(5)
heeft vervaardigd op bevel van zijn overste. Nu is het wel vreemd, dat de
kanunniken van Groenendaal een onlangs ingetreden man zouden bevolen hebben
de geschiedenis te schrijven van eene beweging, waarvan nog twee ooggetuigen
die ten minste even ervaren waren in de Latijnsche letteren, en bovendien door
kloeke geesteskracht en gezond oordeel uitmuntten, Jan van SCHOONHOVE en Jan
HOYLAERTS, in hun midden verbleven.
De woorden vestri prioris venerabilis zijn dus, naar mijn bescheiden meening,
onvoldoende, om zoo zeker eene gevolgtrekking, dat POMERIUS nog vóor 1421 moet
geschreven hebben, ten volle te waarborgen.

(1)

Magister Henricus de Pomerio, de Bruxella, magister in artibus, rector scholarum primo
Bruxellae, post Lovanii; demum secretarius juratus opidi Lovanii praedicti. - Necrologium
r

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

Viridisvallis, fol. 16 cf. OVV, III.
Aldus P. IMPENS: ... deinde dominorum scabinorum Lovaniensium aliquot annis secretarius.
Chron. Bethl. cf. AUGER o.c. 158.
P. IMPENS echter zegt 92.
Nec potuit multo tempore lucerna... delitescere, sed a fratribus conventus septem fontium
electus in quartum ejusdem monasterii priorem annis decem illis praefuit.
Idipsum (quippe non motu proprio, sed superioris mei jubentis arbitrio) sum aggressus.
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Gelukkiglijk komt er bij POMERIUS nog een andere plaats voor, die allen twijfel moet
wegnemen. Op blz. 34-35 wordt verhaald, hoe RUYSBROECK eene barones bekeerde,
wier zoon Ingelbertus nog leefde: mater illustris et Deo devoti sui superstitis adhuc
filii, Domini Ingelberti de Marka confratris nostri monasterii. Nu deelt ons P. IMPENS
(1)
mee, dat deze Engelbert in 1427 overleed. In die jaren echter, nl. van 1422-1431,
was POMERIUS prior van Zevenborren: toen kon van hem moeilijk gezegd worden
dat hij op bevel van zijn overste schreef. Overigens zond hij zijn werk op uit
Groenendaal: Et ego, minimus frater Viridis Vallis. Dus heeft hij geschreven vóor
zijn prioraat; dus beteekenen de woorden: vestri prioris venerabilis wel dat HOYLAERTS
(2)
toen werkelijk prior van Bethleem was.
*

**

De lange omweg, dien wij hebben gemaakt, heeft ten minste het nut, boven allen
twijfel te verheffen, dat POMERIUS zijn werk nog geen veertig jaren na RUYSBROECK's
dood heeft vervaardigd; ook zal voorgaande uiteenzetting ons helpen om de
verhouding van POMERIUS tot zijn bronnen nader te bepalen.
In 't kort zij eerst zijn leven geschetst:
Hij bleef prior van Zevenborren in de jaren 1422-1431: nog één jaar dus had hij
met HOYLAERTS te zamen geleefd. Daarna verving hij dezen als prior te Groenendaal,
(3)
terwijl HOYLAERTS zelf zijn ambt in Zevenborren overnam . Doch na enkele maanden
(4)
moest HOYLAERTS, uitgeput van krachten, naar Groenendaal terug keeren . In het
ééne

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

o

r

Chron. Beth., f 158 AUGER o.c. blz. 168.
Zie verder deze tijdsbepaling nog nader omschreven.
Decimus praelatus, septimus prior: frater Henricus ex Pomerio, artium magister. Praefuit anno
uno et modico amplius, et absolutus est anno 1432. Necr. VV. fol. 8.
Nonus Praelatus. Sextus Prior: frater Joannes Pistoris, alias de Holaer. Hic praefuit circiter
annos decem in domo propria; sed prius prior electus est in Bethleem et permansit circiter
annis septem. Deinde electus est in domo propria. Post absolutionem autem ejus factus est
prior et electus, in septemfontibus; sed infra annum propter senium absolutus est. Necr. VV.
fol. 8.
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jaar van zijn prioraat in dit klooster, sloot POMERIUS de oogen zijner twee beste
vrienden, die op enkele weken afstands een beter leven te gemoet gingen. Jan van
SCHOONHOVE overleed ‘den elfden der Kalenden van Februari 1431’, dat wil zeggen
den

den 22 Januari 1432; en Jan HOYLAERTS, den 17
den

der Kalenden van April, d.w.z.

(1)

den 16 Maart van hetzelfde jaar .
In 1432 ging POMERIUS naar het klooster van St. Barbaradaal, bij Thienen, waar
hij als geestelijk bestuurder der nonnen arbeidzaam was en hun onder andere eene
kerk bouwde. Dit duurde omtrent 15 jaar. Daarna keerde hij terug naar Groenendaal,
of misschien reeds onmiddellijk, naar Zevenborren, waar het slot (de clausura)
strenger onderhouden werd. Hier schijnt hij in 1454 nog eens prior te zijn geweest.
Of hij te Zevenborren, dan wel te Groenendaal overleed is niet uit te maken. In alle
en

geval wordt zijn doodsdag vermeld in het Necrologium Viridisvallis, op den 4

der

den

Nonen van Juni, i.e. den 2 Juni 1369.
Uit het weinige, dat ons de overlevering over hem heeft bewaard, mogen wij nu
trachten zijne psychologie te ontleden, zijn beeld te ontwerpen en daardoor de
waarde van zijn verhaal te bepalen.
POMERIUS was een man, wiens roem als geleerde en als humanist hem reeds in
het klooster was voorafgegaan: pas had hij zich bij de kanunniken laten inlijven, of
hem werd de groote en eervolle taak opgedragen, de geschiedenis der geestelijke
beweging van Groenendaal voor het nageslacht te vereeuwigen. Hij was te gelijk
man van de daad en van

(1)

OVV. blz. 2 en 3. De jaartallen worden in het Necr. VV., waaruit deze berichten ontnomen
zijn, gegeven secundum stilum curiae Cameracensis, volgens denwelken het jaar met Paschen
begint. ‘Anno Domini 1469 obiit venerabilis pater frater Henricus ex Pomerio, magister in
artibus, qui fuit quondam prior domus nostrae, atque confessor Domus Vallis sanctae Barbarae
in Thenis; et demum prior in Septemfontibus, ibique a domo nostra se transtulit (dus schijnt
hij uit Thienen eerst naar Groenendaal te zijn gegaan) propter inclusionem, sicut dixit, ibidem
ante nos factam. Hic fuit magnus devotarius et multum speculativus. Unde scripsit plura
opuscula, scilicet Promptuarium spiritualium meditationum, Exercitium super Pater Noster,
Vitam Ruysbroeck.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

116
de beschouwing. Aldra werd hij tot prior verkoren; en zoo hij dit ambt te Groenendaal
slechts één jaar uitoefende, dan was het omdat hem gelegenheid geboden werd
zijn talent van organisatie nog breeder te ontplooien: het klooster van St. Barbaradaal
schijnt hij geheel ingericht te hebben. Op gevorderden ouderdom moest hij de
priorwaardigheid nogmaals aanvaarden. Daarbij bleef hij steeds en vooral: een zeer
nederig en vroom kloosterling, van strengen levenswandel, magnus devotarius et
multum speculativus. Zijn geschiedenis zal onvermijdelijk de sporen zijner
gemoedsstemming dragen. Wijst reeds de titel zelf: in primordiali fervore ibidem
degentium niet duidelijk op zijn doel om te stichten en te vermanen? Ook, waar het
(1)
pas geeft, laat hij niet na insluipende gebreken te recht te wijzen. Wij moeten dus
verwachten dat hij het innerlijke leven van R. met voorliefde heeft behandeld, ja in
de vormen zijner eigene vroomheid gekleed; dat hij allicht aan een bovennatuurlijke
werking van God zal toeschrijven wat alleszins menschelijk was, en gereedelijk als
wonder zal aannemen en voorstellen wat niet het minst van den gewonen levensgang
afweek. Overdrijvingen zelfs laten zich, bij zulk eene psychologie, licht begrijpen.
Met deze gemoedsstemming zal de geschiedschrijver rekening moeten houden,
om het subjectieve en legendarische uit het werk van POMERIUS te schiften.
POMERIUS schreef zijn leven veertig jaren na den dood van RUYSBROECK. Hij zag
zijn gevierden vader nog slechts in de verte van 't verleden, met het blanke aureool
der Godsbeschouwing, met het witte gewaad der heiligheid, waarvan de vrome
eerbied zijner medebroeders de minste stofjes had afgeschud. Hij was een man
van zijn tijd; en kon zich natuurlijk zoo maar niet in eens ontdoen van de heerschende
opvatting der geschiedenis, waar het wonderbare zoo sterk op den voorgrond trad.
Nochtans moet deze neiging naar het bovennatuurlijke weer niet overdreven
worden. POMERIUS had ook gezond verstand en klaar oordeel genoeg. Hij verkeerde
daarbij in de beste gelegenheid om objectief te kunnen zijn: hij leefde

(1)

Attendant, quaeso, hoc ipsum moderni, talia faciliter practitantes, luidt het dan b.v. blz. 39.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

117
op dezelfde plaatsen, die nog omgeurd waren met de deugden van RUYSBROECK.
Waar hij zijne stappen richtte, trof hij in de gangen, in de kerk, op het veld de
gezichten aan van hen, die nog vlamden met de ontroerde herinnering aan hun
‘heiligen’ prior. Volgens het woord van dezen, die nog het gelaat van den Schouwer
hadden gezien, mocht hij de lijnen teekenen van het beeld, zooals de Liefde, die
alleen den mensch aan den mensch veropenbaart, dit met onverdelgbare trekken
in het hart van elk hunner had gemaald.
Wanneer de werkelijkheid op zich zelf al heerlijk genoeg is, wordt ook de zucht
naar overdrijving onderdrukt.
Met heiligen schroom heeft POMERIUS zich dan ook aan den arbeid gezet. Hij
vreesde door één enkel woord van eigen vinding, de zuiverheid der lijnen te kreuken:
niet MIJNE berichten, maar ENKEL EN ALLEEN de berichten van die eerwaardige Paters,
volg ik steeds in dit werkje; verklaart hij met nadruk. Het was er hem weinig om te
doen schoonronkende zinnen op te bouwen: waarheid alleen kon redden, en
daarnaar streefde hij met al den drang zijner minnende ziel.
Geen enkel feit, we mogen het hem gelooven, heeft POMERIUS te boek gesteld,
wat niet door het algemeene getuigenis van nog levende medebroeders gewaarborgd
werd. Voortdurend komt hij hierop terug; hij noemt telkens zijn bronnen, wel is waar
zonder altijd de personen met hun eigen naam te beduiden; ze waren ook iedereen
bekend. Waar de berichten eenigszins van elkander afweken, deelt hij ook dit mede;
een typisch voorbeeld levert hij ons in hoofdst. IX. Daar wordt verhaald hoe Geeraard
de GROOTE eens den prior vroeg, hoe hij tot zoo koene beschouwingen kon stijgen.
RUYSBROECK antwoordde hem: Magister Gerardus, weet voorwaar dat ik nooit één
woord in mijn boeken heb gezet, dan aangedreven door den heiligen Geest. Of
beter, voegt POMERIUS er aan toe, ‘zooals ik van een ander pater heb gehoord, zou
hij aldus geantwoord hebben: Nooit heb ik in mijn boeken iets gezet, dan in
tegenwoordigheid der heilige Drievuldigheid.’ Uit deze zorg om aanstonds een
eenigszins wonderbaar gezegde te verbeteren, moge men afleiden hoe weinig
POMERIUS het bovennatuurlijke nastreefde. Verder zelfs stipt hij aan, of
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(1)

hij iets onmiddellijk dan wel middellijk slechts vernomen heeft.
Twee tijdgenooten van RUYSBROECK heeft hij bijzonder geraadpleegd: Jan van
SCHOONHOVEN en Jan HOYLAERTS: geheel zijn werk, zoo verklaart hij, steunt op
hunne mededeelingen; niets heeft hij er bij gevoegd, wat hij niet van hen had
vernomen, of, en dan zegt hij het telkens uitdrukkelijk, hij moet het van even
geloofswaardige ooggetuigen hebben gehoord. Van het grootste belang is het dus
zijne verhouding tot deze twee bronnen zoo goed mogelijk te onderzoeken.
Van welken aard waren deze mededeelingen? Schriftelijke of mondelinge?
Van de hand van Jan van SCHOONHOVEN schijnt een leven van RUYSBROECK
den

bestaan te hebben. In diens doodsbericht althans, op 2

December, gewaagt het
o

Necrologium Viridis Vallis er uitdrukkelijk van: Anno Domini MCCCLXXXI obiit
venerabilis frater Dominus Johannes de Rusbroeck, primus prior ac fundamentum
hujus monasterii. Hujus sancti patris vitam gloriosam frater Johannes Theodrici de
Scoenhovia veraci atque egregio stilo, utpote qui eundem novit, vidit, subque ac
(2)
cum ipso hic vixit, fideliter conscripsit . Op nog twee andere plaatsen wordt naar
hetzelfde verwezen. Van Reynerus de VALLE, op vierden Januari, heet het: ad
quantam perfectionem iste pervenerit qualiterve vixerit quidque in quibus profecerit,
(3)
si scire volueris, perlege vitam Domini Johannis de Rusbroeck... En van Walterus,
dictus NEVE: Quantae scrupulositatis iste fuerit conscientiaeque suae sollicitus
(4)
explorator, scire volenti, detur recursus ad gesta Domini Johannis de Rusbroec...
Hier kan slechts van het werk van Jan van SCHOONHOVEN spraak zijn, dat de schrijver
dezer aanteekeningen alleen heeft gekend. Want deze aanteekeningen zijn van de
hand van Saymanus VAN WYC, die in 1416 schreef: immers de vroegste aanteekening
den
(5)
van de tweede hand in dit Necrologium is van den 3 Sept. 1416 . Nu kende Say-

(1)

Praemissa autem veraciter didici; persona tamen interposita, ab ore ejusdem magistri Johannis
(OVV, blz. 28).

(2)

l.c. fol. 118 v cf. OVV. 1.

(3)

l.c. fol. 35 r

(4)

Ibid. fol. 52 r cf. OVV blz. 72.
Zie het bewijs hiervoor OVV, blz. 72.

(5)

o

o
o
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manus VAN WYC een leven door van SCHOONHOVEN, vermits hij daarnaar uitdrukkelijk
en

verwijst op den 2 December. Wilde hij, bij de andere aanteekeningen, naar een
ander leven verwijzen, zoo zou hij dit natuurlijk gezegd hebben: zijne aanteekeningen
(1)
veronderstellen dat, toen hij schreef, er maar één leven van RUYSBROECK bestond .
Maar verder vernemen wij over dit leven door Jan van SCHOONHOVEN niets meer.
Jan JONCKHEERE († 1509), in zijn Virologium Viridis Vallis, zegt dat het reeds in zijn
tijd was verloren gegaan. Ook het Virologium van JONCKHEERE is verdwenen; maar
A. MIRAEUS, in een brief van 16 Dec. 1622 aan P.H. ROSWEYDE, deelt ons zijn
getuigenis mede. Hij drukt daarbij zijne vrees uit dat men dit werk van van
SCHOONHOVEN in Brabant niet meer zal ontdekken, en dat men daarom in Holland
(2)
navorschingen zal moeten doen. Waar elders dit leven door Jan van SCHOONHOVEN
wordt vermeld, blijkt het niet dat men hiervoor een ander bewijs heeft gehad dan
de aanteekening van het Necrologium. Daarom heeft men zich afgevraagd of het
wel ooit bestaan heeft. En niet zonder reden, naar ik meen. Slechts een paar
bezwaren wil ik aanstippen. In hetzelfde Necrologium wordt, bij het doodsbericht
van Jan van SCHOONHOVEN, behalve plura devota opuscula, alleen zijn brief aan
GERSON vermeld: qui inter plura devota opuscula etiam scripsit excellentem epistolam
de unione animae: deze brief werd dus voor zijn hoofdwerk gehouden; van een
leven van RUYSBROECK geen spoor. Ook geen spoor ervan in het groote handschrift
r

n 15129 ter Brusselsche Bibliotheek, dat de werken van J.v. SCH. bevat: dit hs.
werd nochtans, op verzoek van den pastoor van Saventhem, die een volledige
uitgave van Jan van SCHOONHOVEN's werken verlangde, door een van diens
leerlingen te Groenendaal vervaardigd.
Zelfs POMERIUS, en dit is belangrijk, heeft het niet gekend. De plaats waar hij zijn
(3)
bronnen opsomt laat niet toe van geschreven mededeelingen te gewagen: hij zegt

(1)
(2)
(3)

Daaruit volgt, dat POMERIUS' werk in 1416 nog niet bestond. POMERIUS schreef dus tusschen
1417 en Januari 1421.
OVV. II en RUELENS Jan van Ruysbroeck en Blommardine (in VERCOULLIE's Inleiding op
HADEWIJCH) blz. LII.
Zie de plaats hierboven, blz. III.
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immers, dat hij de feiten, die hij verhaalt, vernomen heeft (didici) uit mededeelingen
(relatione) van Jan van HOYLAERTS en Jan van SCHOONHOVE, die openlijk en luid
verklaren ze zelf gezien te hebben of uit waarachtige mededeelingen (relatione) te
hebben gehoord. Hier wordt tweemaal hetzelfde woord relatio gebruikt: de tweede
maal zeer zeker met de beteekenis van een mondelinge mededeeling (AUDIVISSE);
hoogst waarschijnlijk dus ook de eerste maal, voornamelijk daar het woord in het
enkelvoud staat: was er van schriftelijke berichten van twee personen spraak, zoo
moest het meervoud gebruikt worden. Ook palam, publice, protestantur (nog wel in
het praesens) kunnen alleen bij mondelinge mededeelingen passen. Nog komt het
woord relatio elders terug, doch steeds met de beteekenis van mondelinge
mededeeling. Zoo b.v. op blz. 27: quem solum RELATIONE prius noverat, wat duidelijk
de vertaling is van: dien hij vroeger slechts van hooren zeggen kende. En waar
POMERIUS, sprekende van den kluizenaar LAMBERTUS, betreurt niets meer van hem
te kunnen verhalen, omdat hij niet meer vernemen mocht, is weer een verwijzing
naar geschreven stukken buitengesloten: praecipue cum Patres nostri... nihil
singularis eminentiae MIHI retulerint de eodem: de Patres nostri van wien hij
meermaals gewaagt zijn HOYLAERTS en van SCHOONHOVEN: het woordje MIHI kan
zeker niet op schriftelijke bronnen wijzen: die waren toch voor iedereen. En let
nogmaals op dezelfde uitdrukking retulerint van mondelinge mededeelingen gebruikt.
Overigens, telkens hij van die beide Patres venerabiles spreekt, laten zijne woorden
niet toe ze anders dan van een mondeling relaas te verstaan: sicut a patribus
praedictis DIDICI; quod de eo REFERUNT patres nostri: paralleel met plaatsen zooals:
blz. 28: Praemissa... DIDICI... ab ORE ejusdemmagistri Johannis; en blz. 49: REFERUNT
autem de eo fratres.
Eene bevestiging van deze stelling leveren ons de twee laatste ‘lofreden’ op Jan
v. RUYSBROECK door Prof. DE VREESE uitgegeven en aan Jan van LEEUWEN
(1)
toegeschreven . Echter zeer zeker zijn de laatste twee der vier lofreden niet van
den goeden kok, maar van iemand die

(1)

Bijdragen tot de kennis van het leven en de weiken van J. van Ruusbroec. Gent. Siffer 1896,
blz. 31 vlg.
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RUYSBROECK niet meer persoonlijk heeft gekend. Terwijl voor de twee eerste
uitdrukkelijk vermeld wordt, dat zij van den kok zijn, staat bij de twee laatste
eenvoudig: Noch van prise ende love des prioers voirseet, en Noch des ghelijc van
prise. De schrijver verklaart het bericht dat hij erin meedeelt te hebben vernomen
van ‘J. van SCOENHOVEN... die den goeden prior wel kenDE ende mede te wonen
PLACH (blz. 51)’, Dit dubbel imperfectum veronderstelt dat RUYSBROECK niet meer
leefde. Nu stierf de kok vóór RUYSBROECK (1377). Overigens is het feit dat in de
derde lofrede vermeld wordt van dien aard, dat allen die met RUYSBROECK leefden,
dus ook de kok, het rechtstreeks hadden kunnen weten, en moet het gebeurd zijn
in de allerlaatste jaren van 's priors leven, kort vóór zijn dood. De schrijver was
blijkbaar iemand, die, zooals POMERIUS, later in 't klooster was getreden, en over
den prior berichten had verzameld. Nu zegt ook deze duidelijk telkens: Ic hebbe
GHEHOERT van her Jan van SCOENHOVEN en Ic hebbe HOREN segghen den selven
her. Ook dezen dus heeft Jan van SCOENHOVE slechts mondelinge mededeelingen
gedaan.
Wij hebben dus niet het minste bewijs dat POMERIUS een leven van RUYSBROECK
(1)
door Jan van SCHOONHOVEN heeft gekend, laat staan gebruikt. Op de vraag dus:
heeft dit werk van Jan van SCHOONHOVEN ooit bestaan? antwoord ik: Mogelijk; maar
het eenig bewijs er voor is de aanteekening uit het Necrologium; want JONCKHEERE
schijnt ook daaruit zijn bericht te hebben geput. Misschien is dit echter een dwaling.
Wat er ook van zij: men kan allerminst beweren dat het geheel in POMERIUS' werk
is overgegaan. Op die wijze kan dus zijn vroegtijdig verdwijnen niet verklaard worden.
Misschien had van SCHOONHOVEN slechts losse aanteekeningen verzameld; daar
zij van onsamenhangenden aard zijn geweest, werden zij ook niet overgeschreven,
en konden zij, bijzonder na POMERIUS' vollediger geschiedenis, geheel verloren
(2)
gaan.

(1)

(2)

Allerminst neem ik dus aan wat Prof.W. DEVREESE schrijft: nous avons la quasi-certitude qu'il
fait aussi allusion à une vie de Ruysbroeck ècrite par Jean de Scoonhoven, qui aurait passé
tout entière dans celle de POMERIUS (blz. 9). Dezelfde meening verdedigden ook de
Bollandisten o.c. blz. II, en AUGER.
Ik beken dat het epitheton egregio (veraci atque egregio stylo) moeilijk op zoo een werk kon
passen; maar de schrijver heeft vooral veraci willen zeggen, wat alleen nader uitgelegd wordt
en egregius misschien erbij gevoegd, als synoniem of als een gewoon epitheton voor stylus.
Voor mijne opvatting pleit dat er in dit leven bijzonderheden zouden te vinden zijn over de
heiligheid, de godsdienstoefeningen, de gewetenskrankheden van andere Paters, wat maar
in los verband met RUYSBROECK kon staan. Maar nog andere punten zijn mij hier niet geheel
klaar: b.v. hoe POMERIUS en niet Jan van SCHOONHOVEN belast werd met het leven van
RUYSBROECK.
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Van Jan HOYLAERTS is ons geen geschreven bericht over RUYSBROECK of
Groenendaal bekend. Maar zoo POMERIUS tusschen 1417 en 1421 te Groenendaal
zijn werk opstelde, kon hij moeilijk mondelinge mededeelingen van den prior van
Bethleem hebben gebruikt. Nochtans, ook van hem hoeven wij geen geschreven
aanteekeningen aan te nemen: POMERIUS kon heel goed HOYLAERTS te Leuven
(1)
hebben gekend .
Behalve deze twee kanunniken, heeft POMERIUS vele andere Paters, die nog met
(2)
RUYSBROECK geleefd hadden, om bijzonderheden ondervraagd . Hij heeft dus in
alles wat hij neerschreef berichten van ooggetuigen verwerkt; en zijne geschiedenis,
voor deze ooggetuigen bestemd, kon voortdurend, nog vóor ze geheel voleindigd
was, aan hun oordeel onderworpen worden: wat POMERIUS, die een blijvend
monument, op bevel zijner oversten, wilde oprichten, niet zal nagelaten hebben.
Het feit dus, dat hij, hoogst waarschijnlijk, niets dan mondelinge berichten heeft
gebruikt, vermindert in geenen deele de waarde van zijn werk. Wat hij te boek stelde,
mocht hij veilig het zegel der waarheid aanhangen. Hij maakt geen jacht op het
wonderbare, wel overtuigd dat het beeld van den schouwer geen vreemde sieraden
behoefde. Wie ook, maar opper lakkig zelfs, de beste levensbeschrijvingen van
heiligen uit de Middeleeuwen heeft doorloopen (laten we maar zwijgen over die
levens, waar het den

(1)

(2)

Zelfs vraag ik mij af of Jan HOYLAERTS, hoewel prior van Bethleem, wel in Bethleem resideerde.
In het Necrologium wordt zijn benoeming tot prior van Groenendaal in 1421 aldus vermeld:
Hic praefuit circiter annos deccm in domo propria; sed prius prior electus est in Bethleem, et
permansit [scil. prior] circiter annis septem: deinde electus est IN DOMO PROPRIA.
Behalve VAN SCHOONHOVE, HOYLAERTS en ENGELBERTUS DE MARKA schijnen er nog vele
anderen te zijn geweest: POMERIUS zegt in 't meervoud: quidam adhuc superstiter: adhuc vivi.
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schrijver klaarblijkelijk hoofdzaak was zijn held boven alle anderen te verheffen, of
waar, zonder gewetenswroeging, gansche lieux communs van elders werden
ontleend) moet getroffen worden door den toon van oprechtheid en den waarheidszin,
die uit elke bladzijde van POMERIUS spreekt: ik voor mij ken weinige biographieën
uit die eeuwen, waarin het kenschetsende, het werkelijk ‘geleefde’ zoo machtig
wordt gevoeld.
Met deze schets van de psychologie van POMERIUS en van zijn verhouding tot
zijn bronnen, zal een eenigszins kritische biographie van onzen gelukzaligen wel
mogelijk zijn. Alleszins ongeoorloofd ware de houding van hem, die in alles slechts
legenden ziet: elk feit dient op zich zelf onderzocht te worden; maar de waarheidszin
van den schrijver moet a priori ten gunste van het verhaalde stemmen. Immers
hebben de werkelijkheid, en de omstandigheden waarin hij zijn geschiedenis
vervaardigde, zijn subjectiviteit verhinderd zich te zeer te laten gelden.
*

**

Een tweede bron voor onze kennis van RUYSBROECK is het leven door SURIUS vóor
zijne Latijnsche vertaling der werken van onzen mysticus geplaatst. Indien deze
biographie nu andere, of nog maar dezelfde oorkonden als POMERIUS had gekend,
zou zij ons een alleszins onwaardeerbaar middel aan de hand doen, om daaraan
de waarheid van den eersten levensbeschrijver te toetsen. Hier stelt zich dus de
belangrijke vraag naar de bronnen, die SURIUS mag geraadpleegd hebben. Berust
zijn werk op een andere, vroegere levensschets, b.v. op die van Jan van
SCHOONHOveN, zoodat het, hoewel zooveel later geschreven, toch het hoogste
gezag verdient? of is het niet meer dan een omwerking ‘in gekuischter Latijn’ van
POMERIUS' geschiedenis?
SURIUS zelf schrijft het toe aan een kanunnik, die kort na RUYSBROECK leefde,
maar zijn naam verzwegen had. Kan. AUGER ziet in hem een ‘Gottesfreund’ uit het
(1)
Rijnland, die voornamelijk uit POMERIUS zou hebben geput.

(1)

W. DE VREESE spreekt telkens van: l'auteur de la biographie de Surius, l'auteur anonyme de
la biographie de Surius, alsof niet SURIUS zelf deze biographie had vervaardigd. Ook zegt hij
feitelijk: la vie que Surius a placée en tète de son édition et qu'il attribue à un chanoine
important (blz. 9). Ik weet niet of hem hier de meening van A. AUGER in zijn Latijnsch werk:
De doctrina et meritis Johannis van Ruysbroeck (blz. 148) heeft voorgezweefd. De geleerde
kanunnik beweert dat de schrijver van SURIUS' biographie een der ‘Gottesfreunde’ van het
Rijnland is geweest: Sane a quodam ‘amico Dei’ Germaniae ex opusculo Pomerii hausta
fuerit. En om dit te bewijzen haalt hij twee plaatsen aan, waar de woorden: amicus Dei
voorkomen; bij SURIUS staat: hoofdst. 1: precibus et lachrymis AMICORUM DEI in hac etiamnum
vita mortali positorum; en hoofdst. 4: semper enim latent AMICI DEI. Maar deze woorden
schijnen mij niet te bewijzen: wel komt deze uitdrukking meermaals voor bij de Gottesfreunde;
maar ze is ook anders zeer gebruikelijk, en SURIUS kon haar, uit zijn studie van de Duitsche
mystieken hebben overgenomen. Trouwens, ook R. gebruikt haar zeer dikwijls.
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W. DE VREESE zegt uitdrukkelijk dat beide levensbeschrijvingen, van SURIUS en van
(1)
POMERIUS, zeker een gemeenzame bron hebben gehad. Hij schijnt dus aan te
nemen, dat SURIUS' biographie niet van dezes hand is, maar van een ander (een
Gottesfreund?), dat ze ook niet berust op die van POMERIUS, maar op dezelfde bron
als deze laatste. Daar nu POMERIUS' eenig geschreven bron dit bericht van Jan van
SCHOONHOVEN kan zijn geweest, zal deze ook de bron van SURIUS moeten zijn.
Utinam! et millies utinam! Maar ik kan dit onmogelijk aannemen. Voor mij staat
het vast, dat SURIUS geen andere berichten heeft gebruikt dan hetzelfde werk van
POMERIUS, en dat we dus niet voor een tweevoudige bron van R.'s leven staan,
maar voor één en dezelfde, in tweevoudige uitgave, waarvan de eerste de waarde
heeft die wij haar hebben toegekend, en de tweede de waarde van alle soortgelijke
omwerkingen, waarbij het op de eerste plaats aankomt gekuischt Latijn te schrijven.
(2)
Laten we de uiterlijke inrichting van beide levens even beschouwen .

(1)
(2)

Cette vie de Surius et celle de Pomerius, qui présentent entre elles une très grande analogie,
quelquefois même littérale, remontent certainement à une source commune. (blz. 9).
Volstrekt verkeerd is het beeld dat K. RUELENS (cf. VERCOUILLIE, Inleiding op de Werken van
zuster Hadewych, blz. XXVIII) van het werk van SURIUS ontwerpt: En dit gezegd, levert ons
Surius een gewrocht, hetwelk de kapittels van Bogaerts's geschrift navolgt, maar den tekst
tot het viervoudige uitlengt, of er geheele stukken van weglaat.
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SURIUS heeft dezelfde verdeeling in hoofdstukken als POMERIUS: al komen de titels
niet letterlijk overeen, toch ziet men dat hij met de woorden van POMERIUS maar
(1)
een anderen zin heeft gebouwd . De volgorde der hoofdstukken is omtrent dezelfde.
Verplaatst werden hoofdst. XIV en XV: die handelen over de wijze waarop R. zijne
boeken schreef: Ze komen onmiddellijk na het verhaal van R.'s verkeer met Geraard
GROOTE.
o

Daarna handelt SURIUS beurtelings: 1 over RUYSBROECK's invloed: het bezoek
van TAULER (POM. XVIII); zijn geestelijke leiding (POM. XII, XIX); de komst van twee
o

studenten uit Parijs (POM. XIII). 2 Over RUYSBROECK's inwendig leven: in het klooster
(POM. XX), zijn teergevoeligheid en gehoorzaamheid (POM. XXI, XXII, XXIII); de
verzoekingen die hij te verduren had, de vertroostingen die hem te beurt vielen
(POM. XXIV, XXV, XXVI); zijn godsvrucht tot het Allerheiligste; zijn devotie bij het
o

o

H. Misoffer (POM. XXVII, XXVIII, XXIX). 3 Zijn dood (POM. XXX, XXXI). 4 Zijn
begrafenis (POM. XXXII, XXXIII). 5. Zijn verheerlijking (POM. XXXIV, XXXV).
Hieruit blijkt reeds ten overvloede dat SURIUS weinig veranderd heeft: behalve
enkele persoonlijke opmerkingen staat er niets bij hem, wat ook niet bij POMERIUS
voorkomt.
Toch ontbreken enkele hoofdstukken geheel en gansch. Hoofdstuk XI over de
noodzakelijkheid der gehoorzaamheid; hoofdstuk XVII over R.'s onderrichtingen in
het klooster. Die schijnen hem ontsnapt te zijn, omdat hij ook het voorgaande
hoofdstuk over R's werken heeft weggelaten. Of wilde S. misschien verzwijgen hoe
R. soms bij deze onderrichtíngen niets zeggen kon, als de H. Geest niet in hem
sprak?
Verder heeft SURIUS een hoofdstuk meer, namelijk een kort begrip van het leven
van Jan VAN LEEUWEN, dat echter ook samengevat is uit de langere biographie, die
het

(1)

Slechts één voorbeeld: POM.: Quomodo semel a quodam fratre visus est sub quadam arbore
sedere cum radio ignis mirabiliter circumvestitus. SUR.: Ut quadam vice, sub arbore ipso
sedente, arbor ardere visa est. Dit mag tevens dienen als specimen van het legendarisch
karakter door SURIUS aan zijn biographie gegeven.
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derde deel van POMERIUS' geschiedenis uitmaakt; ook hier komen voortdurend
dezelfde uitdrukkingen als bij POMERIUS voor. Overigens verwittigt ons SURIUS zelf
(1)
dat hij hier iets inschuift wat niet zoo, op die plaats, bij zijn ‘canonicus’ staat .
Ten slotte ontbreekt nog hoofdstuk VII over R.'s geschil met GERSON. Maar hier
nogmaals zegt SURIUS dat zijn canonicus ter aangewezen plaats over dit onderwerp
(2)
handelt . SURIUS heeft het weggelaten, omdat hij hierover reeds in zijn inleidingsbrief
gesproken had.
Uit deze algemeene inrichting van SURIUS' werk blijkt reeds dat hij geen andere
bron dan POMERIUS heeft geraadpleegd.
Maar nog stelliger bewijzen kunnen bijgebracht worden. Men mocht immers
meenen dat uit het voorgaande wel volgt, dat SURIUS en POMERIUS groote, zeer
groote overeenkomst zelfs, vertoonen, maar dat deze even zoo goed kan verklaard
worden, zoo men aanneemt dat zij een en hetzelfde bericht hebben gevolgd. En
hoe onwaarschijnlijk dit nu ook blijken mocht (na hetgeen gezegd werd, is deze
veronderstelling slechts mogelijk, zoo POMERIUS omtrent letterlijk zijn bron had
afgeschreven, en zoo de canonicus, waaruit SURIUS putte, ook het leven van Jan
VAN LEEUWEN bevatte) toch verdient het overweging, alvorens een stellige uitspraak
te doen. We moeten dan ook naar plaatsen zoeken, die maar alleen bij POMERIUS
hebben kunnen voorkomen en die ook bij SURIUS staan. Zulke plaatsen zijn die,
waar POMERIUS in zijn eigen naam spreekt. Die zijn natuurlijk niet zeer talrijk. Maar
gelukkiglijk, of ongelukkiglijk, toch voldoende om een zeker antwoord te staven.
Het eerste argument haal ik uit den titel zelf van SURIUS' leven: Sanctissimi atque
celeberrimi Patris D. Joannis RUSBROCHII vita, et gesta EX PLURIBUS PAUCA, quae
EX FIDE DIGNORUM SCRIPTIS colligere licuit.... Praecipuus huius vitae author canonicus
regularis fuit, sed nomen suum suppressit: vixitque paulo

(1)
(2)

Operae pretium nobis facturi videmur, si pauca quaedam hic de sanctissimo viro Joanne
Affliginiensi inseramus.
Hoc loco caput unum intertexuerat vitae hujus Author de Gersonio sententia, quam de
quibusdam hujus sanctissimi Patris dictis tulerat.
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post RUSBROCHIUM, sed ejus verba nos aliquanto meliori stylo reddidimus.
Duidelijk genoeg wijst deze titel naar POMERIUS:
De woorden: enkele uit vele, ex pluribus pauca zijn letterlijk uit POMERIUS
overgenomen, niet uit den titel, maar uit het tweede hoofdstuk van het eerste deel:
Ordo et divisio praesentis libri, dus uit een hoofdstuk waar POMERIUS zijne bronnen
niet gebruikte, maar alleen aangeeft hoe hij, persoonlijk, ze gebruiken zal: sic parum
(1)
scriptitans terminabo, ut memoriae PAUCA E PLURIBUS commendentur. Merke men
op dat POMERIUS dit zegt, niet bijzonder met betrekking tot de biographie van
RUYSBROECK, maar met betrekking tot de geschiedenis van eenige zijner
tijdgenooten, die hij in het derde deel van zijn werk beloofde; dat deze verklaring
staat, niet in het tweede deel, dat RUYSBROECK's leven bevat, maar in het eerste,
waaruit volgt dat SURIUS de drie deelen van POMERIUS' werk gekend heeft, vermits
hij ook het derde voor de biographie van J. VAN LEEUWEN gebruikte; dat dus het
werk van den ‘Canonicus’ juist hetzelfde bevatte als het werk van POMERIUS.
Wat volgt in den titel wijst naar POMERIUS' verklaring: ex quae scribo relatione
didici tam credibilium personarum.
Nog een andere plaats is: Ut enim a Patribus fide dignis, qui cum eo familiariter
e
vixerunt, ipsi audivimus in SURIUS' 1 hoofdst. - Natuurlijk heeft niet SURIUS, maar
zijn Canonicus, dit vernomen. Nu was deze kanunnik wel POMERIUS, want terzelfde
plaats zegt deze, nogmaals in zijn eigen naam: sicut a patribus praedictis didici.
Het is overbodig nog andere plaatsen op te zoeken of aan te halen, daar uit de
even vermelde zonder twijfel als zeker mag afgeleid worden, dat SURIUS en POMERIUS
geen gemeenzame bron hebben gehad, maar dat SURIUS niets anders heeft
geraadpleegd dan POMERIUS. Geheel onze kennis over RUYSBROECK komt dus uit
ééne en dezelfde bron, POMERIUS.
POMERIUS was regulier kanunnik; hij leefde kort na RUYSBROECK. SURIUS zal een
hs. hebben gehad waarin zijn naam niet voorkomt. Overigens staat in onze hss. de
naam

(1)

De Orig. blz. 3.
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van POMERIUS slechts in eene aanteekening van den afschrijver aan het einde.
Een paar bezwaren mocht men nog opwerpen.
SURIUS zegt: praecipuus hujus vitae author; alsof hij wilde beteekenen dat nog
andere schrijvers tot het leven dat hij meedeelt hadden bijgedragen. Maar deze
woorden worden verklaard door wat volgt: SURIUS heeft er ook aan gewerkt, hij heeft
den stijl verbeterd, dat is zijn aandeel; echter blijft de kanunnik de voornaamste
schrijver. Overigens, waar SURIUS het hoofdstuk over GERSON weglaat, zegt hij
duidelijk genoeg: hoc loco Caput unum intertexuerat VITAE HUJUS AUTHOR.
Eén enkele plaats komt bij SURIUS voor, die niet zóó bij POMERIUS staat. Namelijk
de plaats over TAULER's betrekkingen met RUYSBROECK. Eerst en vooral heeft SURIUS
niet CANCLAER maar THAULERUS; dit is eene eigenhandige verbetering, waartoe hij
wel geen bron behoefde.
Nu luidt deze plaats bij SURIUS: Een der voornaamste bezoekers van R. was een
Doctor in de Godgeleerdheid uit de orde der Dominikanen, met name Johannes
THAULERUS beroemd door zijn buitengewone geleerdheid en zijn uitnemende
heiligheid. Deze bezocht Jan RUYSBROECK zeer dikwijls en hield hem in de grootste
vereering. Hoe zeer hij door zijn wandel met hem in het inwendige en beschouwende
leven is vooruitgegaan, bewijzen zijne geschriften, waarin niet weinige plaatsen
voorkomen die hij zonder twijfel uit RUYSBROECK heeft ontleend. Hoewel hij grooter
kennis had van de scholastische theologie (zooals men zegt) toch stond hij in de
Mystische Theologie en in het beschouwelijke leven verre bij hem ten achter. Wat
niemand moet verwonderen. THAULERUS immers ving eerst op 50jarigen ouderdom
een beschouwend leven aan, terwijl R. van kindsbeen af, door bijzondere genade
ste

van den H. Geest tot aan het einde zijns levens, dat is tot zijn 88 jaar, daarin
volhardde...
r
In een hs. ter bibliotheek te Gent, n 966, dat de sermoenen van TAULER bevat,
komt een soortgelijke verklaring voor: Dese Tauweler was een sonderling he vermert
leeraer vander predicaren ordenen, ende dese hadde den prior Jan van Ruysbroeck
in groter ende sonderlingher reverencien. Daer om dat hien oec dick te visiteren
plach. Van welken prior, oec al was hi een groet doctoer inde, godheit, hi als een
oetmoedich discipel pijnde hi hem te ghecrighen experiencie van ghewaerigher
wijsheit ende leeren. Alsoe oec
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die selve Tauweler bescrijft in sijnen boecken, die hi seer hoghe ghelijc des priors
boecken oec heeft bescreven, niet in latijn, mer te dietschen, navolgende als een
oetmoedich discipel des prioers, sijns meesters voetstappen, welcke leere hi oec
te menighen steden heeft doen vloyen als een rivier comende uit Ruysbroecs
boecken.
Hieruit mocht men nu afleiden dat SURIUS toch wel andere bronnen moet hebben
gekend en gebruikt. Dit zou alleszins waarschijnlijk zijn, indien het waar was, hetgeen
Prof. W. DE VREESE zegt: dat dit dietsche stuk dezelfde beweringen bevat als de
plaats uit SURIUS (les mêmes allégations) en dat er tusschen beide een
onloochenbare verwantschap bestaat: entre les deux déclarations il y a une parenté
(1)
manifeste. Maar men kijke even toe: niet met SURIUS, wel met POMERIUS is de
(2)
dietsche tekst verwant, en wel zoo eng, dat het er een letterlijke vertaling van is
(ornate = hoghe).
Overigens wijkt SURIUS slechts in twee plaatsen van POMERIUS af: dat TAULER uit
R. ontleende; dat hij eerst zeer laat een beschouwelijk leven aanving. Hij putte deze
bijzonderheden uit eigen eruditie, daar hij vroeger reeds TAULER had uitgegeven,
en steunde blijkbaar op de door Rulman MERSWIN in omloop gebrachte legende
over TAULER's bekeering op 50jarigen ouderdom. Zelfs hier dus had hij geen bron.
Hierbij kunnen wij ons onderzoek naar de waarde van de bronnen voor onze
kennis van het leven van Jan van RUYSBROECK voorloopig staken.
Het werk van SURIUS heeft volstrekt geen waarde. Wij mogen het gerust ter zijde
schuiven, en er ons verder niet om bekreunen. Zijne wijzigingen en veranderingen
hebben

(1)

(2)

Ziehier de plaats uit POMERIUS; Quorum praecipue unus fuisse dicitur doctor sacrae paginae,
Ordinis Praedicatorum, magnae reputationis et excellentiae, Canclaer dictus cognomento,
Hic enim devotum priorem frequenter visitans, in summa habui reverentia, A quo nimirum
doctor magnus et parvus discipulus per suae humilitatis exercitium non parvum meruit verae
sapientiae experimentum, quemadmodum idem in suis tractatibus satis indicat, quos haustu
veritatis per longa temporum intervalla ad instar prioris ornate edidit ac sub materno idiomate
ob sui magistri, prioris scilicet reverentiam, in magnae devotionis rivulum delatavit.
Het is dus, hoogst waarschijnlijk, getrokken uit de Middelnederlandsche vertaling van
POMERIUS, waarvan ons Prof. W. DE VREESE een uitgave belooft. Nog komt dezelfde tekst
voor in Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, III, 54.
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het oorspronkelijk beeld bijna onkennelijk gemaakt: uit een oppervlakkige vergelijking
kan reeds voldoende blijken hoe hij, door zijn ‘sierlijk’ latijn, de kleur der werkelijkheid
gansch bedorven heeft: geheel zijne voorstelling is legendarisch getint.
En nochtans, niet POMERIUS, maar veeleer SURIUS werd door latere biographen
(1)
met voorkeur gevolgd. Al neemt men niet slaafsch alles uit hem over, al schijnt
men zich ook eng aan POMERIUS aan te sluiten, de vorm, dien SURIUS aan de feiten
wist te geven, heeft de meesten sterk bekoord. Vandaar, om slechts enkele
modernen te noemen, de vele scheeve uitdrukkingen en onjuistheden bij van
(2)
OTTERLOO, welke eveneens voorkomen bij van VEEN : men begrijpt allicht de
aanmerking van dezen laatste: Die Legende bemächtigte sich alsbald seines
Namens, und schmuckte seine einfache Geschichte mit Wundern aus. Ook Prof.
KALFF heeft alleen van OTTERLOO gebruikt: de werken van AUGER, die toch ver uit
het beste zijn en blijven wat over RUYSBROECK geschreven werd, zijn niet eens tot
zijn kennis gekomen. Ook W. DE VREESE, hoewel getrouw aan kan. AUGER, is toch
soms onder den invloed van SURIUS geraakt.
Ons besluit is: Al is het ook zeer on waarschijnlijk, dat de vroegere levensschets
van RUYSBROECK's tijdgenoot Jan VAN SCHOONHOVEN geheel in het werk van
POMERIUS zou zijn overgenomen, toch blijft dit laatste een zeer zuivere bron voor
onze kennis van den grooten mysticus: dit, en dit alleen, mag als grondslag dienen
voor eene kritische biographie, al moet zij ook met het noodige voorbehoud worden
aangewend. De levensschets, waarmee SURIUS zijn latijnsche vertaling van
RUYSBROECK inleidt, is van diens eigene hand: daarbij heeft hij alleen het werk van
POMERIUS wat gewijzigd en verknoeid. Uit het werk van POMERIUS stammen, het zij
onmiddellijk, het zij middellijk door SURIUS, alle latere biographieën af.
r

J. VAN MIERLO, J , S.J.

(1)
(2)

Van A. MIRAEUS, Brussel, 1622; van CHR. HENRIQUEZ, Brussel, 1622; van THOMAS A JESU,
Antwerpen, 1623; van Pater GABRIEL, Brussel, 1624.
Realencyclopedie für protest. Theol. art. Ruysbroeck.
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Het vliegvraagstuk in 1909
Waar de gebeurtenissen zich met een duizelingwekkende snelheid opvolgen zooals
bij 't luchtvaartvraagstuk, biedt het wel eenig bezwaar aan - vooral bij een vluchtige
beschouwing van de zaak - die feiten te onderscheiden en meer in 't daglicht te
stellen, welke, door het verband dat ze met de voorgaande en ook wel met de
volgende aanbieden, van aard zijn ons een nauwkeurig begrip te geven van den
ontwikkelingsgang van het vraagstuk. Want niet alle gebeurtenissen raken den
grond van de zaak zelve en er wordt heel wat kalmte vereischt om daar, waar de
geestdrift en de verbeelding zoo hevig geprikkeld worden, koeltjes na te gaan wat,
van technisch oogpunt uit, een proefstuk dat de gansche wereld verstomt en
verbaast, wel degelijk om 't lijf heeft.
Het afgeloopen jaar is bijzonder vruchtbaar geweest in opzienbarende
gebeurtenissen. De merkwaardige vluchten van Bleriot, Farman, Latham, Paulhan,
Graaf de Lambert en anderen, de Meeting van Reims en de talrijke andere
vliegwedstrijden liggen nog versch in ieders geheugen. En toch komt het me voor,
alsof het vraagstuk maar niet vooruit wil.
Thans immers rijst de vraag niet meer, welk van de twee toestellen, lichter of
zwaarder dan de lucht, het behalen zal: het luchtschip en het vliegtoestel hebben
beide hunne bruikbaarheid, ieder in zijn eigen, welbepaalden werkkring bewezen,
in zooverre zelfs, dat ze reeds geleid hebben tot een meer specialiseeren van de
doeleinden die, in 't vervolg, bij 't bouwen van deze of gene toestellen niet meer uit
't oog zullen verloren worden. Want al deelt men de meening van den heer Painlevé,
der Academie van Wetenschappen, een beslagen man in vraagstukken van dezen
aard, volgens wien de eindzegepraal alleen in het bereik der vliegtoestellen ligt,
toch zal men met den heer Painlevé zelf moeten bekennen, dat er ten
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minste nog eene generatie zal voorbijgaan eer de mensch behoorlijk het ambt van
vogel zal vervullen, en dat derhalve de rol van het luchtschip niet vóór enkele
tientallen van jaren zal uitgespeeld zijn. Voorloopig zal dan ook het bouwen van
luchtschepen wel eene industrie blijven, wier bestaan voor een twintigtal jaren
verzekerd is. Trouwens, al ontzegt men aan het luchtschip voor lateren tijd alle
toekomst als practisch vervoermiddel - voor het vliegtoestel blijkt die toekomst nog
vrij wat problematischer - dan mag men aannemen dat het voor oorlogsdoeleinden
heel wat langer in gebruik zal blijven. De diensten, welke het luchtschip en de
vliegmachine in oorlogstijd te vervullen hebben, zijn uiteraard zeer verscheiden, ze
staan echter in zoo 'n innige betrekking tot elkaar dat men bezwaarlijk een der twee
van kant laat.
In de eerstvolgende jaren zal wel met dezelfde hardnekkigheid de oplossing van
het vraagstuk in de twee bekende richtingen gezocht worden. En allengskens zal
de splitsing van het vraagstuk zich nog meer en meer opdringen, want die splitsing
is rationneel. Buiten het gemeenschappelijk doel (de beheersching van de lucht),
buiten de propulsiewijzen en enkele dynamische middelen voor het dalen, het stijgen
en het zwenken hebben het luchtschip en het vliegtoestel maar weinig gemeens
met elkaar. Men weze er vooral op bedacht, dat de princiepen, waarop in de beide
richtingen de standhouding berust en bijgevolg ook de middelen, waarmee die
verzekerd wordt, van meetaf verschillen. Als men daarbij bedenkt dat die
standhouding vooralsnu het hoofdpunt van het vraagstuk blijft, dan begrijpt men
allicht dat die splitsing grondig zijn moest.
Naarmate men nader trad tot de oplossing, verplaatste zich ook de oorspronkelijke
strijd, die als van zelf dieper ging doordringen. De strijd tusschen luchtschip en
vliegmachine is voorloopig uitgestreden; meer nog, in iedere richting en meer bepaald
in de richting der toestellen, zwaarder dan de lucht, heeft de discussie over stelsels
reeds plaats gemaakt voor de bespreking over bouwvormen. Geleidelijk is men
aldus gekomen tot een meer eenzijdige beschouwing van het vraagstuk, en - hoe
paradoxaal dit
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ook moge klinken - die vooruitgang heeft in zich gedragen de kiem van tijdelijken
stilstand: het specialiseeren immers heeft alleen geleid tot het verbeteren van kleine
onderdeelen van een bepaald stelsel en tot het volkomen verwaarloozen van de
studie van andere systemes, die alhoewel niet zóó vruchtbaar, wat de practische
uitslagen betreft, als het eerste, toch voordeelen van zulk groot belang aanbieden
dat men vroeg of laat verplicht wezen zal hunne studie te hervatten. Dat dit
concentreeren van al de zoekkrachten op een bepaald stelsel - dat het geheele
vraagstuk maar niet kan tengoede komen - niet eens het belangloos betrachten van
verbetering voor drijfveer gehad heeft, is diep te betreuren; het is een onvermijdelijk
gevolg geweest van de nieuwe strekking, die zich in de laatste maanden voorgedaan
heeft en waarbij het vliegvraagstuk zoo ellendig veel van zijn sportkarakter verloren
heeft. Allengskens is deze nieuwe wetenschap verwikkeld geraakt in 't net van
winstbejagende impressario's, en als vergoeding van die nieuwe strekking hebben
we te zien gekregen het droevigst schouwspel, dat de losbarsting van de laagste
menschelijke driften ons geven kon. Zóó werd een van de edelste uitvindingen,
waarvan de grootsche toepassingen met moeite nog kunnen omschreven worden,
jarenlang achteruitgeworpen, op 't oogenblik dat die jonge wetenschap, waar op
theoretisch gebied nog zooveel verwarring heerscht, de verlichte bescherming
noodig had van die denkers, die met hun vernuft hun leven en hunne fortuin voor 't
vraagstuk veil hadden.
Is het dan te verwonderen dat in het afgeloopen jaar het vraagstuk maar niet
vooruitging?
*

**

Men kent het grondbeginsel waarop de vliegmachines berusten: deze toestellen
benuttigen de dynamische reactie welke de lucht op schuine, zich snel bewegende
vlakken teweegbrengt.
Reeds lang giste men, dat de standhouding - zooniet het vliegen - door middel
van toestellen, die zwaarder zijn dan de lucht, op drie verschillende wijzen kon
bekomen worden. Het zal wel niemand verwonderen dat de mensch
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van in de verste oudheid, voor het oplossen van 't vraagstuk bij den meester in de
vliegkunst is te rade gegaan; en niet zoodra had de mechanica hem daartoe het
middel ter hand gesteld of hij bouwde zich een toestel dat mechanisch de
bewegingen van den vogel navolgt, met andere woorden waarbij de standhouding
en de voorwaartsche beweging bekomen worden door middel van vleugels, waaraan
een vernuftig mechanisme een slaande beweging verzekert. Zóó ontstond de
ornithoptere.
Toen de schroeven, en meer bepaald de luchtschroeven tot een ruimer gebruik
kwamen, was men bedacht op 't benuttigen van de opwaartsche reactie, welke de
in een waterpasvlak draaiende schroef teweegbrengt. Die reactie kon best de
standhouding verzekeren, terwijl een tweede schroef de noodige stuwkracht leveren
zou. Aldus kwam men tot de helicoptere.
Uit een nadere beschouwing van den eeuwenouden vlieger bleek weldra dat de
standhouding eindelijk nog kon bekomen worden door het benuttigen van den druk
dien de lucht uitoefent op vlakken die zich met een zekere snelheid, in een bepaalden
stand, voortbewegen. Toestellen waarbij voor de standhouding die druk benuttigd
wordt, zijn aeroplanen.
Dat op 't einde van 1908 alleen de aeroplanen practische uitslagen opgeleverd
hadden, kan bij een oppervlakkig beschouwen bevreemdend voorkomen, maar de
oorzaak daarvan is licht te gissen, als men bedenkt hoe groot de voorsprong was,
welke de studie van de aeroplanen had op die van de andere stelsels. Want geen
enkel toestel, buiten de aeroplaan, kon voor een drietal jaren methodisch beproefd
worden bij gebrek aan een doelmatigen motor. De ornithoptere is niet denkbaar
zonder de aanwezigheid van een motor, die de vleugels in beweging houdt; evenmin
de helicoptere, waarbij de schroef die de standhouding verzekert aan den motor
hare draaibeweging ontleent. Enkel de aeroplaan kon zich tot 'n methodische
proefneming leenen op een oogenblik dat zelfs de automobielmotor niet geboren
was en dus in de verste verte nog niet kon gedacht worden aan den naderhand zich
zoo snel verbeterenden luchtvaartmotor. Het glijdvlak van een vliegtoestel, vlak dat
zich met
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een kleinen hoek boven 't horizontaal vlak voortbeweegt, staat precies als een
o

gewoon vlieger in evenwicht, onder den invloed van drie krachten: 1 zijn gewicht,
o

o

2 de trekkracht der schroef (bij den vlieger de trekkracht van de koord), 3 de
drukking van de lucht op 't glijdvlak. Deze laatste kan ontleed worden in twee
samenstellende krachten waarvan de eene (de verticale) het gewicht opheft en de
andere (volgens de richting van de trekkracht der schroef) die trekkracht vermindert
of tegenwerkt. Veronderstellen wij nu een éénvlakkigen of tweevlakkigen aeroplaan,
waaraan men eene beginsnelheid gegeven heeft en op die wijze dat de vlakken
een kleinen hoek vormen boven het horizontaal vlak. Draagt het toestel met zich
mede het mechanisch middel om zijne snelheid te behouden, 't is te zeggen, schroef
en motor, dan zal het toestel blijven glijden op dezelfde hoogte: de verticale
samenstellende kracht van den luchtwederstand wordt steeds vernietigd door het
gewicht en de horizontale wordt steeds overwonnen door de trekkracht der schroef.
Komt echter, nadat het toestel met een zekere beginsnelheid voortgestuwd is, geen
enkele kracht die snelheid onderhouden, dan zal het toestel dalen, maar tengevolge
van die daling zal het in de lucht een weerstand ontmoeten, waarvan de loodrechte
samenstellende kracht de daling vertraagt en de horizontale de voorwaartsche
beweging tegenwerkt en aldus de snelheid vermindert. Een aldus voortbewogen
toestel, of ook een aeroplaan gedurende wiens vlucht de motor stilgelegd wordt,
gedraagt zich als een valscherm, met dit verschil, dat zijn looplijn een min of meer
groote helling aanbiedt. Laat men zich aldus van het toppunt van een hoogen berg
afglijden, met eene beginsnelheid, dan zal men - zonder motor wel te verstaan eene vlucht kunnen doen, die, zooals Chanute het zoo juist zegde, den vlieger
toelaten zal zijn ambt van vogel aan te leeren. Het is Otto Lilienthal die het vraagstuk
in 1895-96 op die wijze aangevat heeft. Specialisten in die glijdproeven waren
naderhand Chanute en ook en vooral twee zijner leerlingen, de gebroeders Wright,
die zich aldus van 1900 tot 1903 oefenden. De buitengewone vaardigheid, waarmede
de gebroeders Wright naderhand de heele beschaafde wereld moesten verbazen,
hebben zij

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

136
alleen te danken gehad aan die jarenlange oefening. Theoretisch houdt een toestel,
bestaande uit een of twee glijdvlakken wel stand, maar in de practijk dienen daar
inrichtingen aan toegevoegd, die niet alleen ten doel hebben het te keer gaan van
de storende bewegingen waar een dergelijk toestel bij zijne vlucht aan blootstaat,
maar ook het beheerschen van willekeurige bewegingen als dalen, stijgen en
zwenken.
Bij het dubbel glijdvlak hebben de gebroeders Wright vóóraan eene
hoogtestuurinrichting aangebracht - vroeger een enkel, thans een dubbel horizontaal
vlak - die de lengtestabiliteit vermeerdert en tevens toelaat, naar willekeur, te dalen
en te stijgen. Het richtingsroer bevindt zich achteraan en bestaat uit een dubbel
verticaal vlak; het wordt bewogen door middel van een hefboom, die terzelfdertijd
de bij het zwenken ontstaande neiging tot omvallen te keer gaat, met andere
woorden, die de zijstabiliteit verzekert. Deze laatste wordt bekomen door het plooien
naar boven of naar onder van de uiteinden der draagvlakken, die aldus min of meer
vat geven aan den wind en het toestel weder in zijn normalen stand brengen. De
aanloopsnelheid van ongeveer 40 km. per uur, die voor de standhouding onmisbaar
is, wordt op een eigenaardige wijze bekomen: het toestel rust op een wagentje, dat
op 'n spoorstaaf voortgetrokken wordt en zijne trekkracht ontleent aan een
neervallend gewicht. Die trekkracht, samen met de stuwkracht der in werking gezette
schroeven, is voldoende om het toestel in de lucht te werpen.
Daarneven heeft zich - wel niet terzelfdertijd, maar toch op eenigszins
onafhankelijke wijze - de Fransche school ontwikkeld. Dat zij in zekere mate onder
den invloed van de Amerikaansche school gestaan heeft, is niet te ontkennen vooral
als men het Voisin-toestel beschouwt, dat gedeeltelijk de Fransche school
vertegenwoordigt. Toch biedt dit laatste toestel wijzigingen aan, die het wezen van
de zaak zelve raken. Zóó wordt de lengtestabiliteit verzekerd door middel van eene
staartcel die benevens twee kleine draagvlakken ook het éénvlakkig richtingsroer
bevat. Evenals bij Wright bevindt zich de hoogtestuurinrichting - éénvlakkig - vóóraan;
de zijstabiliteit wordt automatisch bekomen door een aantal
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verticale scheivlakken die tusschen de twee voorste draagvlakken aangebracht zijn.
Het toestel neemt zijn aanloop op een stel van drie wielen voorzien van
gummibanden.
Het toestel van Bleriot, dat thans meer bepaald de Fransche school
vertegenwoordigt, onderscheidt zich hoofdzakelijk van de voorgaande stelsels door
de aanwezigheid van één enkel draag- of glijdvlak. Hoogtestuur en richtingsroer
bevinden zich achteraan.
Het is met deze drie toestellen dat in den loop van 1908 de opzienbarende vluchten
gedaan werden die zoo een blijvenden naklank gehad hebben. Licht besefbaar is
de invloed van Wilbur Wright, die in den Zomer van 1908 naar Frankrijk overstak
om daadwerkelijk het sceptisch Europa te betoonen dat de vluchten, waarover
sedert zoo lang reeds getwist werd, wat meer dan Amerikaanschen bluf om 't lijf
hadden. Die invloed liet zich des te dieper gelden op een zoo licht ontvankelijke
natie als de Fransche, die zoo lang reeds belang stelde in dit brandend vraagstuk.
En waar Frankrijk de andere naties reeds een heel eind vóór was op gebied van
vliegkunst, moest de voorsprong nog grooter, en vooral nog blijvender worden.
Het verschijnen van W. Wright in Frankrijk is het uitgangspunt geweest van eene
periode van buitengewone activiteit, die vooral haar voedsel vond in de zoo snel
ontvlammende geestdrift der Franschen. Zooals het wel meermalen gebeurt, was
die geestdrift niet altijd vrij te pleiten van overdreven chauvinisme, en dat bleek
weldra uit de hevige polemieken die ontstonden in het tiental vakbladen, die op dat
tijdstip als bij tooverslag uit den grond oprezen. Toch, om wille der waarheid dient
gezegd dat de Fransche natie den Meester hare bewondering en hare vereering
niet ontzegd heeft.
De vlucht van Wilbur Wright, toen hij bij 't dalen van den laatsten dag van 't
stervend jaar 1908 gedurende twee uur in de lucht bleef zweven, is de heerlijke
apotheose geweest van een jaar zóó rijk aan vruchtbare uitslagen en zóó vol van
schoone beloften voor de nakende toekomst.
*

**
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Onderzoeken wij nu in hoeverre - althans in den loop van dit jaar - die beloften zich
verwezenlijkt hebben.
Buiten de algemeene verwachting nam 1909 aanvang met eene periode van
buitengewone kalmte. Wel zette Wright zijne proefnemingen voort te Pau, in 't Zuiden
van Frankrijk, en naderhand in Italië, maar nauwelijks had hij, in 't begin van de
Lente, Europa verlaten, ten einde zijne verbintenissen in Amerika te gaan vervullen,
of de geestdrift, die bij het einde van 't verloopen jaar zoo gemakkelijk en zoo kwistig
ontstaan was, viel als bij tooverslag. 't Was of 't verdwijnen van Wright brutaal een
einde was komen stellen aan een droom, een heerlijken maar kortstondigen droom,
zoo rijk aan goddelijke visioenen!.... Terecht kon men in 't spoorloos verdwijnen van
enkele vakbladen, rond dit tijdstip, het zuiverst bewijs vinden van 't algemeen
scepticisme dat allerwege begon te heerschen.
In gemoede mogen we ons wel afvragen hoevelen, gedurende de volgende
maanden, in stilte de proefnemingen gevolgd hebben van 'n Farman, van 'n Bleriot,
van 'n Levavasseur. Geen tijdstip heeft later zóó diep zijn invloed doen gevoelen
op den ontwikkelingsgang van de vliegkunst, want het was een tijdstip van studie
en onophoudend zoeken, waarbij het Farman-, het Bleriot- en - last not least - het
Antoinette-toestel een bepaalden vorm kregen. En intusschen volmaakten zich twee
vliegers, Paulhan en Latham, wier moed en behendigheid naderhand de wereld
moesten verbazen.
De uitslagen bleven niet lang uit. Den 5 Juni sloeg Latham op zijn
Antoinette-eendekker het Fransch record (1 uur, 7 min. - vroeger record Tissandier:
1 uur, 2 min.). De volgende maand (13 Juli) ondernam Bleriot zijn bekende reis
(Etampes-Orleans) met oponthoud en legde daarbij een afstand van 41 kilometers
af. Enkele dagen daarna stak hij 't Nauw van Kales over.
Die vlucht van Bleriot over 't Kanaal!
Wat we gedurende weken, gedurende maanden daarover te lezen kregen, gaat
alle verbeelding te boven. Was er wel ééne luchtreis die zoo diep de beschaafde
wereld had geschokt, die zoo'n blijvenden naklank moest laten in Frankrijk en in
Engeland, twee landen sedert eeuwen
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door de natuur gescheiden, sedert eeuwen van elkaar vervreemd, en die daar
eensklaps een band voelden, die de betrekkingen tusschen beide tot in den grond
ging wijzigen?...
En toch, hoe indrukwekkend ze bij een oppervlakkige beschouwing ook moge
schijnen, die vlucht van Bleriot, van technisch oogpunt uit, valt niet eens buiten de
lange reeks van gewone vluchten, die we in den loop van dit jaar zoo dikwijls te zien
kregen. Opgegaan te Sangatte bleef Bleriot ongeveer drie kwaart uurs in de lucht
om eindelijk te landen te Dover. Wat men nu ook beschouwe, den vluchtduur of den
afgelegden afstand, aan dergelijke vluchten had Blcriot ons reeds lang gewoon
gemaakt. De reis van Toury-Artenay en terug - die hij verleden jaar reeds ondernam
- en die van Etampes-Orleans die hij enkele dagen te voren aflegde, boden vrij wat
meer hinderpalen aan dan die vlucht over een zeearm: de luchtstroomen namelijk,
die hij bij de eerste te overwinnen had en die bij eene vlucht, laag over de aarde,
zich bij de minste oneffenheid van den grond zoo snel doen gevoelen, zal hij
gedurende zijn overzeesche reis wel te vergeefs gezocht hebben, want bij 't opstijgen
heerschte een absolute windstilte; alleen, toen hij halfweg was, heeft hij met 'n
flauwen westenwind te kampen gehad. Het naderen van de Engelsche kust bood
wel gevaren aan, maar die heeft Bleriot gelukkiglijk vermeden met zich hoog genoeg
te verheffen, hetgeen ten anderen noodzakelijk was, wilde hij een behoorlijke
landingplaats kiezen. Technisch bewijst dit waagstuk maar weinig. Wel kan men
erin vinden een bewijs van moed en koelbloedigheid, maar dan nog moet men totaal
vergeten, dat Latham enkele dagen te voren - en ook enkele dagen daarna - bewezen
heeft dat het meest te duchten ongeval, 't is te zeggen de stilstand van den motor,
alleen een ongewenscht voetbad voor den vlieger kon tengevolge hebben. Wie
voorbeelden van moed - van roekeloosheid zelf - vinden wil, die sta even stil bij de
vlucht van Latham boven Berlijn en vooral bij die van Graaf de Lambert boven Parijs.
Maar ook hier vlogen beiden zeer hoog en vermeden ze aldus de gevaren waaraan
men bij een lage vlucht steeds bloot staat. Een stilstand
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van den motor had hier wel andere gevolgen kunnen hebben dan boven 't Kanaal,
al heeft Paulhan ook onlangs bewezen dat men op eene hoogte van 275 m. zonder
gevaar zijn motor stilleggen kan.
Dat dergelijke vlucht echter van aard was om aan de nakende Meeting van Reims
een zeer gewenschte publiciteit te verzekeren, behoeft geen betoog. De bijval van
deze laatste bleef dan ook niet uit, en, het hoeft ronduit bekend, die bijval was ruim
verdiend.
De Meeting van Reims mag terecht beschouwd worden als de kenmerkende
gebeurtenis van dit jaar. Uit een publieken wedstrijd immers, waar alle stelsels, alle
bouwvormen vertegenwoordigd waren en waar alle elementen die eenigszins de
waarde van een toestel konden aanwijzen, een ruime plaats zouden krijgen, zou
bepaald blijken welk toestel zijne meesterschap op de andere kon doen gelden.
Die wedstrijd heeft ons in de eerste plaats gegeven het onvergeetlijk schouwspel
van acht toestellen, die terzelfdertijd de lucht doorkloven, dalend, stijgend, zwenkend,
onder, boven, rondom mekaar; hij heeft ons gegeven éen heerlijk visioen van 't
geen, in later tijd, de lucht worden zal met hare nieuwe bevolking, met haar leven
en haar gewoel.
Op technisch gebied echter zijn de uitslagen veel minder schitterend. Want, wie
alleen de feiten in oogenschouw neemt zal volmondig moeten bekennen dat geene
uitslagen zoo onsamenhangend voorkomen als die van Reims. Alleen een grondig
onderzoek van de omstandigheden die aanleiding gegeven hebben tot die resultaten
kan toelaten enkele van die uitslagen te verklaren.
Onder de elementen van zeer uiteenloopenden aard, die daarop eenigen invloed
gehad hebben, dient in de eerste plaats op het voorplan gesteld: het persoonlijk
coëfficient, d.i. de eigenlijke waarde van den vlieger. De meeste proeven ternauwernood kan men eene uitzondering maken voor de snelheidsproef, waarbij
de uitslag meer afhangt van het toestel zelf - waren volkomen aan dien factor
onderworpen.
Als men stilstaat bij de afstandsproef, waaraan men in den laatsten tijd zoo 'n
groot belang gaan hechten is, mag
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men zich afvragen wat een dergelijke proef wel beteekenen kan. De vraag heeft
haar belang daar een oningewijde wel eens geneigd is den vooruitgang van de
vliegkunst te meten naar de verhooging der afgelegde afstanden, en er velen
gevonden worden die in het feit, dat Farman onlangs het afstandsrecord gebracht
heeft op 232 kilometer, een bewijs zien dat men de oplossing van het vraagstuk
nabij is.
o

Bij een dergelijke vlucht komen drie factoren in aanmerking, die zijn: 1 het toestel,
o

o

2 de motor en 3 de vlieger. Alleen de verbeteringen aan het toestel zelf toegebracht
kunnen een criterium aangeven, waaraan de vooruitgang van het vraagstuk kan
getoetst worden.
In hoeverre eene vlucht waarbij de afstand van 200 km. afgelegd wordt, van aard
is om enkele eigenschappen van het toestel meer op den voorgrond te brengen,
dan een vlucht van 30 kilometer b.v. ontsnapt me geheel; want een toestel dat
gedurende enkele minuten de lucht houdt, en daarbij zwenkt, stijgt, daalt en met
den wind te kampen heeft, met andere woorden al de moeilijkheden overwint,
waarmede men in de lucht kan te strijden hebben, heeft mijns inziens zijne
bruikbaarheid bewezen. Trouwens, dat die afstand ons geen nauwkeurig beeld
geven kan van de innerlijke waarde van een toestel en dat derhalve die afstand niet
rechtstreeks kan evenredig zijn met die innerlijke waarde, wordt ons nog bewezen
door het feit dat de toestellen, waarmede de laatste opzienmakende vluchten gedaan
werden, dezelfde zijn als die waarmede men einde 1908 vloog. Voor zoover ik weet,
heeft Farman slechts kleine wijzigingen aan zijn toestel aangebracht - details die
den grond der zaak onaangeroerd laten -; het Wright-toestel bleef onveranderd, 't
heeft immers sedert lang - althans volgens de gebroeders Wright - de volmaaktheid
bereikt; de Bleriot XI (type Channel) bestond verleden jaar en het Voisin-toestel kon
van kampioen veranderen maar van constructie niet. Verbeteringen werden aan de
toestellen dus niet aangebracht, althans niet verbeteringen, die van aard zijn de
vordering te verklaren die zich in de vluchtafstanden heeft voorgedaan.
Kan een afstandsproef ons een bewijs leveren voor de zekerheid en de
regelmatigheid van den motorgang? Voor-
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eerst dient aangemerkt dat de motor die hoedanigheden - waarvan het belang wel
aan niemand ontsnappen zal - evengoed aantoonen kan bij een volledigen stilstand
van het toestel, op voorwaarde althans dat de motor de schroef drijve. Een motor,
die in zulke omstandigheden bewijzen van regelmatigheid geeft, heeft veel kans
die regelmatigheid nog te zien toenemen bij eene vlucht, aangezien in de lucht de
werkingsvoorwaarden in zekere mate nog stijgen. Verleden jaar heerschte wel de
meening - en dat heb ik persoonlijk meer dan eenmaal verkondigd - dat de gang
van den motor den vluchtafstand beheerscht. Het feit dat Wright alleen op dat
oogenblik lange afstanden aflegde en een motor bezat die door zijn bouw eenigszins
afweek van den extra-lichten motor - waarvan de onzekerheid in den gang toen nog
een kenmerk scheen te wezen - heeft veel bijgedragen tot het staven van die
meening. Maar onder den drang van de omstandigheden werd die meening
naderhand grondig gewijzigd. 'k Neem gereedelijk aan dat de motor een van de
voornaamste factoren is die op 't voorplan treden bij een lange vlucht, maar moest
werkelijk de afgelegde afstand van aard zijn de innerlijke waarde van den motor
aan te geven, dan moet de vooruitgang, dien wij in den vluchtduur kunnen vaststellen,
wel overeenstemmen met een gelijkgaande verbetering sedert het laatste jaar aan
den luchtvaartmotor toegebracht. En dat kan toch weer 't geval niet wezen, aangezien
op einde 1908 al de motoren bestonden die wij tot heden te zien kregen, tot zelfs
de Gnôme-motor waarmede Farman onlangs het wereldrecord klopte. Men begrijpe
mij wel, de rol van den motor wil ik geenszins onderschatten - verre van daar - en
dat die niet te onderschatten is werd ons volop betoond te Reims, toen Farman die
de gansche week werkeloos gebleven was, den dag dat hij den Gnóme-motor op
zijn toestel plaatste, den ‘Grand Prix de Champagne’ won. Maar, 'k herhaal het, die
motoren bestonden en geene verbetering aan hunnen bouw toegebracht kan de
vordering, die zich in de vluchtafstanden voordeed, verklaren.
Wat de afstandsproeven ons wel aantoonen kunnen, en wat vooral in den laatsten
tijd tot een hooge volmaking
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kwam, dat zijn de physieke en de moreele hoedanigheden van den vlieger zelf. Als
men bedenkt welk ruwen strijd de vlieger, die uren lang in de lucht zweeft, daarboven
te leveren heeft tegen de koude en tegen de ruwe aanvallen van den rukwind op
de stabiliteitsorganen en de stuurinrichtingen en dat vooral het beheerschen van
deze laatste een sterke krachtinspanning vraagt, dan beseft men wel dat benevens
de lichamelijke kracht ook van den vlieger in hooge mate moreele hoedanigheden
vereischt worden. Bij een lange vlucht boven een beperkte vliegvlakte, waar 't
zwenken dus een voortdurende noodzakelijkheid wordt, zal de vlieger wel blijken
moeten geven van een ontembaren moed, van een vluggen geest en vooral van
een geoefend oog.
Een overzicht van de gebeurtenissen te Reims zal nog klaarder aanwijzen in
hoeverre die persoonlijke hoedanigheden op den voorgrond traden. Te Reims waren
35 vliegers regelmatig ingeschreven, maar hoevelen daaronder verdienden werkelijk
den naam van vlieger en bezaten in voldoende mate de boven beschreven
hoedanigheden? Laat Paulhan, Latham, Bleriot, Farman en Curtiss ter zijde en wat
blijft er dan over? En de dertig anderen hadden toch wel voor 't meerendeel dezelfde
vliegtoestellen onder de hand als Paulhan, Bleriot, enz.? Men vraagt zich
onwillekeurig af wat er van het Voisin-toestel of van de Antoinette ware terecht
gekomen, moest Paulhan of Latham om de eene of de andere reden van 't begin
der Meeting af, verplicht geweest zijn werkeloos te blijven. Meer nog. Wat deden
de Lambert en Tissandier met hun Wright-toestel? Inderwaarheid niet veel. En wie
zal 't daarom wagen de waarde van dit laatste toestel te meten aan de povere
uitslagen die het te Reims opleverde? De resultaten waren toch eenigszins gewijzigd
geweest, ware Wilbur zelf als kampioen van zijn eigen toestel opgetreden. Verleden
jaar immers nam W. Wright op zijn doode gemak de 105 kilog. van Léon Bollée mee
de lucht in; te Reims konden noch Tissandier, noch de Lambert met zich mee krijgen
de 40 kilog. essence die voor 't winnen van den afstandsprijs onontbeerlijk waren.
En dan die wedstrijd voor langen vluchtduur? Waar
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dergelijke proef zoovele gelijkenis aanbiedt met de afstandsvluchten zal het niemand
verwonderen dat ook dáárbij de persoonlijke waarde van den vlieger de voornaamste
factor is.
Zelfs de hoogteproef ontsnapte niet heelemaal aan dit bestanddeel. Men kan
immers bezwaarlijk aannemen dat op de hoogte, welke Latham te Reims bereikte
(150 m.), de atmosferische omstandigheden in zulke mate gewijzigd werden dat zij
op de standhouding eenigen invloed uitoefenden. Hier meer dan elders wordt durf
vereischt en dan nog dient herinnerd dat de zekerheid en de sierlijkheid van den
gang bij een hooge vlucht steeds het gevolg zijn van een volkomen gemis aan de
stoornissen welke men bij een lage vlucht te bekampen krijgt. Daarenboven heeft
Latham bij 't winnen van dien wedstrijd geen ernstige mededingers gevonden noch
in Tissandier, noch in de Lambert, alhoewel omstreeks ditzelfde tijdstip Orville Wright
zich de fantaisie niet ontzag te Berlijn op eene hoogte van 400 m. te vliegen...
De snelheidsproef was meer dan eenig andere van aard om de innerlijke
eigenschappen van een toestel aan te geven; want de snelheid is een eigen
hoedanigheid van het toestel, die heelemaal aan de waarde van den vlieger ontsnapt.
Wat we bij die proef te zien kregen, heeft doen blijken hoe noodzakelijk het is de
snelheid van een toestel te meten ten opzichte van den heerschenden wind; want
voor een publieken wedstrijd mag men toch in de eerste plaats eischen dat de
voorwaarden, waarin gestreden wordt, voor alle vliegers dezelfde wezen, en zulks
kan't geval niet zijn als niet allen te kampen hebben tegen dezelfde atmosferische
omstandigheden. 'k Weet wel dat voor een gewonen sterveling, die van de aarde
toekijkt, alleen de betrekkelijke snelheid eenige waarde hebben kan, daar zij de
doelmatigheid van een toestel, als vervoermiddel, aangeeft; maar wetenschappelijk
kan die snelheid geen belang opleveren daar zij te veel ondergeschikt is aan de
snelheid van den wind.
De ‘Gordon-Bennett-schaal’ werd dan ook het aandeel van Curtiss, die op zijn
tweedekker bewees vlugger te zijn dan Bleriot, hetgeen echter Bleriot niet belette
enkele
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oogenblikken daarna (de wind was eenigszins gewijzigd) bij een nieuwe vlucht het
record van Curtiss te kloppen.... maar de tijd, gedurende welken de prijs mocht
betwist worden, was toen verstreken en... de ‘Gordon-Bennettschaal’ ging definitief
mee naar Amerika.
De overwinning van Curtiss is voor velen eene verrassing geweest: zijn motor
immers was op verre na zoo machtig niet als die waarover Bleriot beschikte. Het
moet dan wel zijn dat de monoplan, juist omdat zijn draagvlak merkelijk kleiner is,
voor de standhouding een grooter aanvalhoek van het vlak vereischt, wat een sterker
vat van den wind en een grooter weerstand meebrengt. Daarenboven was Curtiss'
toestel veel lichter en vooral beter verzorgd, hetgeen ook eenigszins dien uitslag
kan verklaren.
De Meeting van Reims heeft ons echter 't bewijs geleverd - en dat is ook eene
verdienste - dat de huidige toestellen een voldoenden graad van volmaaktheid
bereikt hebben om windsnelheden te trotseeren, die enkele dagen te voren nog als
gevaarlijk en onoverwinnelijk beschouwd werden.
De strijd dien Paulhan, den derden dag der Meeting, bij zijne vlucht voor den
Grooten Prijs te leveren had tegen een opkomenden wind, die weldra met eene
snelheid van 36 km. per uur bleek te woeden, is een heerlijke episode geweest uit
die onvergetelijke week. En dien strijd van een man met zijn toestel tegen de
losgelaten elementen, te midden van regen en storm, kregen we 's anderendaags
even indrukwekkend te zien, toen Latham, bij 't dingen naar dienzelfden Prijs zich
verplicht zag tot eene hoogte van 150 m. te stijgen, wilde hij een kalmer luchtlaag
ontmoeten. De beteekenis van die vluchten ontsnapt toch aan niemand; zij hebben
klaar doen blijken dat heden eene windsnelheid van 10 m. per seconde geen
hinderpaal meer wezen kan voor geoefende vliegers. Het belang dat dergelijke
vluchten aanbieden is overwegend, want zij geven een juist begrip van de
doelmatigheid, waarop het vliegtoestel als vervoermiddel aanspraak maken kan.
Een toestel immers dat bij eene windsnelheid van 36 km. per uur de lucht houdt,
heeft kans 210 dagen in 't jaar uit te
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vliegen en geeft aldus, in zekere mate, bewijs van zijne bruikbaarheid.
Tot de oplossing van het stabiliteitsvraagstuk heeft de Meeting van Reims maar
weinig bijgedragen, en dát is te betreuren; want geene hoedanigheid is uitteraard
zóó geschikt om de vliegsport te verspreiden en algemeen te maken als de stabiliteit.
De uitslagen die te Reims bekomen werden hebben de verwarring, die op dat gebied
heerschte, vrij wat komen vermeerderen. Zóó was men algemeen van gevoelen dat
de tweedekker, waarbij de stabiliteit langs zuivér automatischen weg bekomen
wordt, slechts uitslagen opleveren kan bij middelmatige windsterkte, terwijl alleen
toestellen waar die stabiliteit dynamisch, dit is door tusschenkomst van den vlieger
of van den gyroscoop b.v. verzekerd wordt, stand houden bij sterken wind. En toch
heeft Paulhan betoond dat zijn Voisin-toestel eene windsnelheid van Io m. per
seconde niet vreest, terwijl noch Tissandier, noch de Lambert het waagden hun
Wrighttoestel vóór de loods te brengen bij een bries van 5-6 m. per seconde.
De waarheid is dat hier, meer dan elders, het persoonlijk coëfficient zijn invloed
heeft doen gevoelen. Als een tweedekker met verticale scheivlakken bij slecht weder
stand houdt, dan kan het niet anders of het Wright-toestel moet ten minste evengoed
standhouden, en dat heeft Wilbur ons te Auvours meermalen bewezen toen hij tegen
windsnelheden van 9-10 m. per seconde te strijden had.
De V-vorm van het draagvlak bij het eenvlakkig toestel bevordert bij kalm weder
de stabiliteit, zóó dacht men, maar wordt schadelijk bij onstuimig weder. En toch
was de vlucht van Latham met zijn Antoinette - waarbij de twee halve draagvlakken
een merkbaren hoek vertoonen - onberispelijk rechtlijnig, terwijl de vluchten van
Bleriot steeds een onzekeren gang aangaven. Maar Latham is een zeer behendig
vlieger, die altijd een groote hoogte bereikte, terwijl Bleriot bij zijn lage vluchten
noodzakelijkerwijze een golvende looplijn volgen moest, gezien de tegenwinden,
die bij de minste grondoneffenheden ontstaan. Toen Delagrange, op zijn
Bleriot-toestel, twee toeren deed op eene hoogte van 40 à 50 meters, dan was zijne
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looplijn toch wel zoo zuiver als die van Latham, en nochtans niets duidt bij het
Bleriot-toestel den V-vorm aan. Het staat dan wel vast dat die vorm de stabiliteit bij
kalmen wind verzekert maar volstrekt nutteloos wordt bij onstuimig weder, en Latham
zelf heeft dat ingezien: bij enkele van zijne toestellen immers heeft hij niet geaarzeld
de kleine stabiliteitsvleugels af te danken, en het bekende ‘gauchissement’ aan te
nemen. Het omplooien der draagvlakken, dat aan de gebroeders Wright zijn
algemeen gebruik dankt, heeft een overwegenden invloed op het weerbrengen van
het toestel tot zijn normalen stand, omdat het een wijzigingskoppel ontwikkelt dat
evenredig is met het quadraat van de snelheid. Geen wonder dus dat Latham en
ook Bleriot tot dit middel hun toevlucht namen om de stabiliteit bij enkele hunner
toestellen te vermeerderen. Eene vliegmachine, die over dergelijke
stabiliteitsmiddelen beschikt, is uiterst behandelbaar en gewillig. Geen toestel
zwenkte te Reims zóó dicht bij de pijlers als het Wrighttoestel, en het komt mij voor
dat bij een snelheidswedstrijd, boven een klein vliegterrein, dit toestel al de andere
onvermijdelijk overwinnen moet. Deze merkwaardige stabiliteit echter wordt slechts
verkregen door de gedurige tusschenkomst van den vlieger, die door zijne
bewegingen gestadig het evenwicht herstelt. 't Is wel mogelijk dat met den tijd die
bewegingen automatisch worden, hetgeen eenigszins de lichamelijke vermoeienis
van den vlieger vermindert en de aantrekkelijkheid ervan voor een sportsman
verhoogt, maar het blijkt toch weinig geruststellend voor een reiziger die het in een
dergelijk transporttoestel waagt. De onzekere gang van de Wright-machine, dien
men wel eens met den zuiveren gang van de Voisins vergeleken heeft, is meestal
toe te schrijven aan de nabijheid van den grond. Toen Farman bij de afstandsproef
laag vloog was zijne looplijn onzeker, maar toen hij daags daarna naar den
(1)
hoogteprijs dong was zijne vlucht zoo vast en zoo sierlijk als die van Latham .

(1)

Aan geen enkelen toeschouwer te Antwerpen, is de onzekere gang van de Caters ontsnapt,
terwijl de vluchten van Rougier, om hare stabiliteit en hare zuivere looplijn, de algemeene
bewondering wekten. Beiden beschikten nochtans over een Voisin-toestel, maar Rougier
vloog steeds hoog terwijl de Caters slechts enkele meters boven den grond bleef zweven.
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Eindelijk in het feit, dat Paulhan het waagde eene vlucht te ondernemen bij groote
windsnelheid, hebben enkelen een bewijs willen vinden van de meerderwaardigheid,
wat de stabiliteit betreft, van het tweevlakkig vliegtoestel op den eendekker. Doch,
waar de rede zegt dat het eerste toestel, dat dan veel zwaardar is, op verre na zoo
gemakkelijk de lucht niet doorsnijdt of doorklieft - hetgeen bij onstuimig weder eene
noodzakelijkheid blijkt te zijn - als het tweede, daar is men meer dan elders geneigd
te zeggen dat ook die uitslagen te veel gestaan hebben onder den invloed van de
waarde der vliegers.
De rol, die de motor bij het vliegvraagstuk te vervullen heeft, is te overwegend
opdat men niet even stil sta bij de resultaten, welke ook op dat gebied te Reims
bekomen werden. Van al de motoren, die we daar te zien kregen, kwamen er slechts
drie - althans in schijn - met eere uit den strijd: de Antoinette-, de Curtiss- en de
Gnôme-motor. De twee eerste zijn achtcylindermotoren in V-vorm. De Gnôme-motor
wijkt in zijne opvatting heelemaal af van de aangenomen grondbeginsels: cylinder
en alle onderdeelen hebben een ronddraaiende beweging, hetgeen een vernuftige
schikking van de ontsnappings- en toelatingsorganen meebrengt. Den dag, waarop
Farman dezen motor op zijn toestel plaatste, won hij den Grooten Prijs.
Opmerkenswaardig is het, dat de verbeterde verticale automobielmotor, die door
twee typen vertegenwoordigd was, geen bijzondere uitslagen opgeleverd heeft. De
Wright-motor heeft op voldoende wijze gewerkt. Tissandier en de Lambert hebben
ons enkele welgeslaagde vluchten te zien gegeven, maar de Vivinus-motor - een
Belgisch motor - deed totaal niets. Toch prijkte de naam van Sommer op de lijst der
ingeschreven vliegers. Sommer, die in 't begin van dezelfde maand, met zijn
Farman-toestel en zijn Vivinus-motor, officieus in 't bezit kwam van het wereldrecord
van den afstand, is er niet in geslaagd iets meldenswaardig te verrichten. Mechanisch
gesproken staat de Vivinus-motor verre boven den Wright-motor, en men mag zich
in de eerste plaats afvragen of het verplicht nederdalen van Sommer wel het gevolg
geweest is van eene onderbreking in den gang van den motor. Had een slecht
opstellen
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van den motor op het Farman-toestel daar schuld aan of ligt de oorzaak in een feit
dat ons ontsnapt, misschien wel in het niet juist regelen van den motor? Stellig is
het dat de Vivinus-motor voldoende uitslagen opgeleverd heeft bij volkomen stilstand
van het toestel, en ook in de lucht, vermits Sommer bewezen heeft 2½ uur te kunnen
vliegen. Het blijkt dan meer en meer dat de vluchtafstanden vooral beheerscht
worden door de persoonlijke hoedanigheden van den vlieger, want de voldoende
kennis van den motor, die alleen het nauwkeurig regelen toelaat, is toch eene
vereischte die men aan den vlieger - niet aan de vliegmachine - stellen kan.
Zoo zien wij beurtelings dat alle elementen onder den invloed van het persoonlijk
coëfficient gestaan hebben. Juist daarom heeft de Meeting van Reims, op
wetenschappelijk gebied, maar weinig tot de vordering van het vraagstuk bijgedragen.
De bestaande verwarring is zij nog komen vermeerderen. Het baart dan ook geen
wonder dat mannen als Painlevé, na de Meeting van Reims, de aandacht hebben
gevestigd op de noodzakelijkheid om dat blindelings tasten, al heeft het wonderen
verricht, te vervangen door nauwkeurige metingen en vergelijkende proeven. Op
die wijze alleen komt het vraagstuk wetenschappelijk vooruit.
Onder geldelijk opzicht heeft de Meeting van Reims mooie uitslagen opgeleverd.
Niet alleen voor de inrichters maar ook voor de geheele Reimserbevolking is de
gebeurtenis een winstgevend buitenkansje geweest, en 't voorbeeld is aanstekelijk
geworden. Na Reims kregen we - haast zonder onderbreking - Brescia, Doornik,
Berlijn, Spa, Keulen, Frankfort, Douai, Juvisy, Doncaster, Blackpool en Antwerpen.
Allengskens werd de vliegkunst, die ontstaat en de verlichte bescherming noodig
heeft van alle denkers, overgeleverd aan een bende impressario's en wel op het
oogenblik dat het noodig was ze vooruit te doen gaan en ze vooral te houden uit
het domein van de kunstemakersport.
Thans zijn wij een nieuwe Barnum-industrie rijker: het vertoonen van halsbrekende
vliegmenschen is stilaan een baantje gaan worden dat vette winsten afwerpt, het
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vliegen immers bleek weldra te wezen een bij uitstek aanlokkend acrobaten-nummer,
waarop de menschen verlekkerd zijn om zijne rariteit. En de specialisten van het
nummer reizen thans heel Europa af, met of zonder toestellen, vliegend of niet
vliegend. De prijzen, die ze zoo gemakkelijk winnen - o, zoo gemakkelijk, welk
Antwerpenaar heeft geen trouwe herinnering bewaard van dit ledige Wilryckplein,
op Allerheiligendag, toen een bries van 5-6 m. de witte vredevlag aan 't rimpelen
bracht? - die prijzen zijn bekend en steken de oogen uit van 't goedzakkige publiek
en hebben een heele bende van toekomstige vliegers doen opstaan, wien de
vooruitgang van 't vraagstuk natuurlijk nauw aan 't hart ligt!
Met zoo 'n leger van baanbrekers moet het vraagstuk wel vooruit!
Van ernstige proeven is natuurlijk geen kwestie; daar heeft men geen tijd voor.
Van nieuwe scheppingen, van nieuwe uitvindingen kan geen sprake wezen: voor
nieuwkomenden komt het er vooral op aan geen tijd te verliezen; de prijzen, heele
fortuinen wachten en elke dag kan nieuwe mededingers aanbrengen. Wil men in
den kortst mogelijken tijd vliegen, dan kiest men een der loopende modellen: men
moet er immers een eigenaardige mentaliteit op nahouden om daar, waar reeds
winstopleverende toestellen bestaan, zijn tijd en zijn geld te gaan verbeuzelen aan
't ondankbaar zoeken.
En zoo komt het dat wij bij het einde van dit veelbelovend jaar slechts een zestal
toestellen rijk zijn en dat geheel onze vooruitgang gedurende dit buitengewoon
vruchtbaar jaar zich beperkt tot het meer op den voorgrond brengen van een tweetal
toestellen, waarvan de grootste verdienste hierin bestaat: in de handen van
behendige vliegers te zijn overgegaan.
Intusschen blijft het stabiliteitsvraagstuk vrijwel onopgelost. Van pogingen om de
ongevallen te voorkomen, waaraan de ongewenschte stilstand van den motor
gedurende eene vlucht aanleiding geven kan, wordt maar geen gewag gemaakt,
en toch ligt daar een terrein open, waarop de vooruitgang zich onder zoo 'n tastbaren
vorm zou kunnen openbaren. De moeilijkheden, welke het aan-
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brengen van den dubbelen motor, in den bouw, medekrengt, kunnen bijna
onoverkomelijk toeschijnen, maar die moeilijkheden zijn meestal van mechanischen
aard en wie betwijfelt, gezien de volmaaktheid welke de mechanica den dag van
heden bereikt heeft, dat een vraagstuk als 't gesteld wordt met al zijn eischen en al
zijn details, niet vroeg of laat een oplossing krijgt?
Zoolang de zekerheid eene hoofdhoedanigheid blijft, die al de andere
hoedanigheden beheerscht, en zoolang de aeroplaan ons die niet geeft, kan er
geen sprake wezen van eene oplossing van 't vraagstuk; alleen een begin van
oplossing kan daarbij doorschemeren.
Sommigen meenen dat de aeroplaan dank zij opvolgenlijke verbeteringen - zooals
dit met de automobiel vroeger gebeurde - onvermijdelijk tot een practischen vorm
komen moet. Anderen zijn van gevoelen dat die vormverandering alleen het gevolg
wezen kan van eene omwenteling in het princiep. Een feit staat vast:
niettegenstaande de schitterende uitslagen die dit jaar bekomen werden en die wij
alleen verschuldigd zijn aan een beter kennis van den luchtvaartmotor en aan de
lichamelijke en moreele hoedanigheden der vliegers, heeft de aeroplaan ons geen
stap nader gebracht tot de oplossing, en hoe kon het anders, als het princiep van
het voortgestuwd vlak steeds hetzelfde bleef?
Waar drie wegen voor de oplossing open lagen heeft men zich hals over kop met
een onbegrijpelijke, eenzijdige hardnekkigheid in ééne van de drie richtingen
geworpen zonder de mogelijke uitkomsten te berekenen waartoe de andere leiden
konden. De uitslagen hebben aan de verwachtingen niet beantwoord. Thans staan
wij voor een keerpunt in de geschiedenis van de vliegkunst en een ommekeer ten
voordeele van de ornithoptere blijft niet langer meer uit. De stelselmatig
verwaarloosde vleugelslag zal weldra het voorwerp worden van menigvuldige en
grondige studiën.
Heeft de mensch, bij het mechanisch vervoer ter aarde, niet trouw de natuur
nagevolgd, dan kan daarin toch geen reden gevonden worden om niet voor de
oplossing van 't vliegvraagstuk bij den vogel ter school te gaan. De voor-
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waarden waarin de natuur en de mensch in het laatste geval zich bevinden, zijn
toch wel dezelfde, terwijl zij, ter aarde, voor beide een grondig verschil aanbieden.
Als men zich de moeite geven zal de studie van de vogelvlucht aan te vatten en
men den vogel als kunstmatig werktuig beschouwen wil, met zijn vaste regels, zijn
positieve bestanddeelen, zijne theorie en zijne practijk, dan zal men zich weldra
rekenschap geven van de wonderbare wijze, waarop de natuur een keuze gedaan
heeft van de meest vernuftige kunstgrepen, hoe zij beschikt over de meest
doelmatige middelen, met andere woorden, hoe zij er in geslaagd is aan het stof
den vorm en de beweging te geven die den hoogsten werkingsgraad verzekert. Een
weg toch leidt tot de oplossing, één weg, dien de hoogste wetenschap niet
veroordeelen kan: de weg, dien de natuur ons aanbiedt.
Waar echter het tijdsverloop van één jaar zulke grondige wijzigingen bracht in de
meeningen omtrent vliegkunst, zou het gewaagd zijn veronderstellingen te maken
voor de toekomst; steeds is die zwanger gebleken van onvermoede verrassingen,
't zij de mensch haar het verstoken geheim heeft moeten afdwingen, 't zij ze met
een milde toegeving hare verborgenheden ten toon spreidde.
ALOÏS VAN LOY.
Brussel, 15 December 1909.
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De mensch
Ge vraagt me wat de mensch is, vrind?
Een zwakke rank, door elken wind
steeds weg en weer geslingerd, die,
verlokt door valsche fantasie,
te licht den stam verlaat, waarrond
zij steun en sterkte en voedsel vond.
Een zieke bloem, in dorre zand
ontsproten, fel door zonnebrand
bestreden; die misschien één dag
het streelen voelt van liefdelach
maar dan, verstooten, droef verdort,
door 't vuige vee vertrappeld wordt.
De mensch? Een diepgekwetste leeuw
die, bij 't vergeefsche wraakgeschreeuw,
zijn bloed en kracht ontvlieden voelt;
die machtloos brult en machtloos woelt;
bij elken kreet zijn pijn vergroot
en beter 't naadren voelt der dood!
Een drenkeling, die meent op 't strand
der Vreugde te zijn aangeland,
als hem een golfslag d'adem snijdt
en verder nog, de zee in smijt!
Een Tantalus, op onmachts rots
gekluisterd, die vergeefs naar Gods
verheven Schoonheid tracht; wiens leed
steeds groeit, daar hij die Schoonheid weet.
Of neen, Gods hoogste meesterstuk,
bestemd tot eeuwig zielsgeluk,
doch dat, helaas, te vaak vergeet
dat alles buiten God is: leed!
ARM. VAN VEERDEGEM.
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(1)

Beethoven's gemoed in zijne kunst

De strenge, statige lijnen van Beethoven's leven waren als 't voorportaal dat voeren
moest in 't binnenste van 't heiligdom, in 't mysterie van de kathedraal: - het heiligdom:
een God-gewijd hart; de kathedraal: een der ontzaglijkste genieën die ooit bestonden.
Of liever, rond het heiligdom, uit het heiligdom rees de kathedraal, het reusachtige
kunstgewrocht. Uit de omhelzing van 't wijde hart en 't geniaal verstand, stegen die
klanken, slank ten hemel wijzend, als de torens van gothische tempels;
ineensmeltend als welvende bogen, naar gelang der wisselvalligheden van leven
en liefde; opbloeiend in heel den rijkdom van kunst en schoonheid.
Beethoven's kunst is de volle ontluiking van zijn leven en van zijn hart. In dit dubbel
licht is zij te beschouwen, wil men ze in haar geheele openbaring genieten. Toch
zijn deze twee wegen weer niet kunstmatig af te zonderen. De levenswonnen en
-smarten bezonnigen en wonden het hart; het hart, aan zijnen kant, stuit of versnelt
den levensstroom, volgens het er tegen opgewassen is of zwicht voor de offers die
de grootheid vergt.
Bij Beethoven waren leven en hart van gelijken adel.
In dat hart stegen en streelden de zangen der zuiverste godsvrucht, de klanken
der kloekste mannelijkheid, het lied der edelste liefde - dit alles in den gouden glans
van geniale poëzie.
Ook het leven baadde in hemelgloed en luchtengeluister: in de eerste jeugd, als
het landschap der Rijnstreek met hare bekoorlijke bergen, wiegende wijngaarden,
geurende lindendreven, - later, als den worstelenden

(1)

Juf. Belpaire zondert nog, voor de lezers der Warande, een hoofdstuk uit haar boek:
Beethoven, een kunst- en levensbeeld, dat binnen kort volledig zal verschijnen.
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stroom zelf, spoedend naar den geweldigen oceaan onder onheilspellende wolken;
- eindelijk als de ruischende, bruisende zee, murmelend van eindeloosheid en
mysterie, wiegend en aaiend. zingen en zalvend, bergend in den levensschoot de
schatten van liefde en vergelding. Ja, heel Beethoven's leven, heel Beethoven's
liefde ruischt in zijne muziek; heel die menschelijkheid die aan het bovenmenschelijke
grenst, huist in 't geweldige heldenlied.
Zulk een leven afbakenen, zulk eene kunst meten aan gewone regels, ware
dwergenwerk tegenover een reus. Doch juist om het reusachtige van den omvang,
is zekere bepaling noodig. Niet zonder reden heeft men kunnen spreken van drie
stijlen bij Beethoven. Indien deze verdeeling gehouden wordt in de grenzen van het
levenslenige, verdient zij volle bevestiging en beantwoordt zij aan de hoofdverdeeling
in jeugd, rijpheid en ouderdom.
Beethoven's eerste manier zou dan zijn de tijd toen de jonge geestdrift haar
bekoorlijk lied in zijn hart zong; toen hij nog hoopte op levensliefde en -geluk; toen
het poëtische der natuur zijn hart omtooverde; de tijd der brieven aan de ‘onsterfelijke
geliefde’ en van de zes eerste kwartetten.
De tweede periode toont den man in de volle rijpheid van zijne natuur en van zijne
gaven, in 't volle bezit van zijnen rijkdom: een schat van liefde vergaard in 't
schrijnendste soms van 's levens smart. 't Is de tijd van 't Testament van Heiligenstadt
en van de rijpste werken: vijfde, zesde, zevende symphonie, zevende tot tiende
kwartet.
De derde periode voert ons op de hoogte: Mozes op den Sinaï in de onmiddellijke
aanraking der Godheid, met de afglanzing van 't ongeschapen licht op het gelaat.
Schier geen omgang meer met de menschen. De door God gezonden doofheid
heeft de poorten van 't aardsche gesloten, de louterende wateren der smart over 't
liefdedorstig hart laten varen: aan den kant van 't onbegonnen alleen staan alle
doorgangen open, en de matte pelgrim zwoegt steeds hooger - dichter. - Met de
huivering van 't schoon is zulk oord enkel te benaderen. - Missa Solemnis, Negende
Symphonie, laatste sonaten, laatste kwartetten, aan heiligen diende uwe uitvoering
toevertrouwd!
Aan het hart ontleenden deze werken hunne heiligheid
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en grootschheid; in dit hart waren de verhevenste eigenschappen, in dichtgesloten
groepeering, aanwezig: vroomheid, heldhaftigheid, ongerepte kuischheid naast
vlammende liefde.
Doch vooraleer de trilling dier hoofdsnaren te vernemen in de onvergankelijke
werken, moet ik nog eens tot het leven terugkeeren, de bronnen opsporen, den
invloed nagaan der eerste indrukken, der teedere of ruwe omgeving, der vriendelijke
betrekkingen, vooral van de dichterlijke streek. Geen twijfel of het Rijnlandschap
bleef in onuitwischbare lijnen voor Beethoven's blik zweven. Alhoewel hij het nooit
terugzag, dan in die herinneringen die uit hun eigen reeds poëzie zijn, trachtte hij
er zich terug zijn leven lang. Toen hij aan Wegeler schreef: ‘Enkel echt groot zult
gij mij terugzien...’ en ‘Zoo gelukkig als het mij hier beneden beschoren is te zijn,
zult ge mij zien, niet ongelukkig... O het is zoo schoon, het leven, duizendmaal te
leven!...’ stond zijn vaderland hem niet voor de oogen als 't glimmende beeld van
leven en geluk?
Ik weet, de Rijnstreek was niet de onmiddellijke aanleiding tot de onsterfelijke
poëzie eener Pastorale. - Dàt zongen hem de koekoeks, kwakkels en wielewalen
van 't dal te Heiligenstadt. - Maar toen hij in de zalige jaren van kindsheid en jeugd,
dwaalde door bosschen en bergen, werd de kiem niet gelegd van 't gevoel voor
natuurschoon, werden de eerste geheimen hem niet toegefluisterd die later ontloken
in 't landelijk meesterwerk?
Dàt zingt en stoeit in de eerste periode, dat nevens het gloeiende, driftige,
vurig-verlangende van liefde en van hoop. - Het vierde kwartet is in zijn geheel zulk
eene hymne aan liefde en geluk, zulk een geloofsbelijdenis aan de kracht van 't
leven, 't aardsche leven met zijne gunsten en gaven, geuren en fleuren. Het hart
van den jongeling zwelt op van verlangen en verwachting, van belofte en begeerte.
Al het edele van aardschen luister en aardsche pracht schemert in 't verschiet in 't
hemelsgoud. ‘- Het is zoo schoon het leven, duizendmaal te leven!...’ Woorden zijn
mat en lam, maar de hymne rijst zegevierend; de goddelijke vogel, muziek, slaat
zijne vleugelen uit en stijgt onverhinderd in 't azuur.
De zelfde poëzie der Heimath, het zelfde trachten naar
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levensheil, bezingt het snoer van tintelende perelen: de liederkrans An der fernen
Geliebte. Welke innigheid hier! welk echt gevoel voor huiselijkheid en gullen eenvoud!
Het kleinood in die rei van kleinooden is wel de beschrijving der bedrijvige zwaluw,
spoedend naar 't nestje onder 't dak:
Sie baut sich so ämsig ihr bräutlich Gemach,
Die Liebe soll wohnen da drinnen -

Alles ademt in dat lied de lucht van 't vaderland, den lust en den last van 't
oudershuis, den droom van een twintigjarige:
Sie bringt sich geschäftig von Kreuz und von Quer
Manch weicheres Stück zu dem Brautbett hieher,
Manch wärmendes Stück für die Kleinen.
Nun wohnen die Gatten beisammen so treu,
Was Winter geschieden, verband nun der Mai,
Was liebet, das weiss er zu einen.

Echte jonkheidspoëzie, die zelfs de melancholische noot der jeugd niet moet missen.
- Immers de melancholie is de schaduw van 't geluk:
Es kehret der Maien, es blühet die Au,
Die Lüfte sie wehen so milde, so lau,
Nur ich kann nicht ziehen von hinnen!
Wenn alles, was liebet, der Frühling vereint,
Nur unserer Liebe kein Frühling erscheint,
Und Thränen sind all' ihr Gewinnen.

Verwant zijn beide poëzie en melancholie hier aan 't streelend-schitterende van 't
zesde kwartet, met zijn beroemd Malinconia. Want bij Beethoven is het gemakkelijk
familietrek te bespeuren tusschen de verschillende werken, in al hun rijkdom en
verscheidenheid eenige hoofdlijnen aan te duiden. Ik kom later daarop terug.
En nochtans die liederenkrans zoo vol jeugdige droomerij, zoo vol lentefrischheid,
draagt het opuscijfer 98. Hij volgt dus onmiddellijk op het laatste trio No 7, waarin
Beethoven weer op de gewone woest-geweldige wijze losstormt in de
hartstochtelijkheid zijner klanken. Niet een
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jongelingsvoorgevoel is dus het weemoedige: ‘Nur unserer Liebe kein Frühling
vereint,’ maar de bittere ontgoocheling van den rijpen man. Wat gezegd van den
reus, die na de stormen en vlagen van de beroerde mannenjaren, nog zulke tonen
vond van innige poëzie? Is het niet dat zij hem toeklonken uit lang verledene vreugd,
uit het vizioen van 't heimath-oord? Of liever, die poëzie was eens en voor altijd
opgeweld in 't gemoed van den eeuwig kuischen, en bij gevolg eeuwig jongen,
toondichter.
Eeuwig jong, eeuwig bekoorlijk is zeker de Pastorale. Is Beethoven bij voorkeur
de zanger van 't grootsch-geweldige, van 't somber-smartelijke, des te lokkender
komen de zeldzame zonnige werken voor, en de Pastorale is voor alle komende
eeuwen een voorraad van dichterlijken zonneschijn. Wij weten waar en wanneer zij
ontstond: onder de lommerige boomen, bij 't kabbelende beekje van Heiligenstadt,
terwijl de vogelen blijde in de kruinen kwetterden.
Ook hier breekt soms eene streelende melancholie door, de melancholie die
onafscheidbaar is van alle aardsche lieven en leven; doch de grondtoon blijft
blijdschap en dankgevoel: het eerste stuk dat opengaat als eene weide vol bottende
bloemekens, het kabbelend lied van 't beekje, het plotse onweer dat de dansende
landlieden verrast, de koelte daarna en het danklied der herlevende natuur, als
werkelijkheid doen zij u aan, doch nog meer spreken zij aan de ziel hun taal van
onvergankelijke schoonheid.
Stormen en vlagen, onweer en worsteling, beproeving en inspanning, is het deel
van den rijpenden man. Dat is Beethoven's langste, vruchtbaarste periode; daar
zijn de werken voldragen; doch hun getal is zoo groot, dat het kiezen moeilijk wordt.
De liefde zingt hier het hooglied; niet de vluchtige minne der jeugd met streelend
getoover, neen, de volle diep-menschelijke, ziel-verheffende liefde, met haar strijden
en streven, kermen en klagen. En nevens de liefde, de smart - het tweelingspaar,
onafscheidbaar, nauw-omsloten.
Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots...

Dat wordt woord voor woord bij Beethoven bewaarheid. O de schoonheid van die
klanken, brekend als
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loutere snikken, stijgend als de diepste bede van liefde- en levensnood! Eene
vatbaarheid voor geluk had die onsterfelijke, sprekend uit den omvang zijner smart;
want geluk vergald kan enkel de smart heeten. Leven, liefde, volzaligheid en ramp
zijn de oer-elementen van 't snerpende menschheidslied. En wie zong dit lied gelijk
Beethoven? Hij is de vertolker van 't algeheele wel en wee, juichen en stenen, bidden
en breken. Een oceaan is dat werk, waar alle levensbaren ruischen. Doch aan de
Noordzee gelijkt die zee. De lucht is streng-somber, stormen loeien, de wind sist.
Werd hij door 't leven ook ooit gespaard? - Als kind moest hij reeds zwoegen en
zuchten. De lachende Rijnstreek omlijstte niet lang zijne jongelingsdroomen, en
toen de werkelijkheid zich voor zijn oog uitstrekte, was het het barre, bloote van
arbeid en ontzegging, het verstoken-zijn van vriendenomgang en huwelijksheil, de
eenzaamheid in der doofheid stilte. O arme dulder! - Doch hef uw oog ten hemel
en dank de lot-bestemmende machten. In een levenden dood opgesloten, zult gij
werken voortbrengen, zwanger van leven en schoonheid, boden voor alle
toekomstige geslachten van alle veredelende, verheffende aandoening, - werken
die als het smeekgebed mogen gelden van 't vereenigde lijdende menschdom.
Een lijder voorwaar is Beethoven, doch heilig in zijn lijden, en hoe de smartstorm
ook moge rijzen en razen, vroeg of laat slaat hij over in smeekend gesteen, in
berustende bede. Wie heeft zoo over zijn ziel niet de menigvuldige wateren voelen
varen van Beethoven's grootsche tonen, gedoken in den afgrond van mysterie en
angst, en, gelouterd, zijn hart weer geopend voor den zegen der goddelijke
aanbidding?
Die tweede periode, waar Beethoven in 't volle bezit is van zijn macht, waar de
heele poëzie der jeugd nog zingt in een hart verruimd door al de tochten van liefde
en leven, waar het aardsch-menschelijke zijn bloeipunt bereikt heett zonder 't uitzicht
te sluiten op de onstoffelijke sferen, - die periode is misschien de prachtigste in 't
Beethoven-werk, zoo men aanneemt dat kunst, in laatsten aanleg, toch
menschenzaak blijft.
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Althans, die periode schijnt de schoonste, zoolang men er in verwijlt, zoolang de
gouden poorten niet ontsloten die toegang verleenen tot de Elyseesche velden, tot
het ongeschapen licht, tot de mystische ruimte - het Danteparadijs. Want eens door
dien luister omgeven, valt men noode terug op den vasten grond van 't algeheel
menschelijke, wel tot volle ontluiking opgebloeid, maar menschelijk blijvend tegenover
het goddelijke der hoogere openbaring. Hier sterven de zuchten uit, de tranen drogen
op in de zalige extaze. Zelfs de aangeheven klacht keert in jubelend triomflied; het
fiere van de overwinning slaat over in suizend smeeken; de ontheffing van liefde
en leven berst los in tonen die niets meer overhouden van aardschheid en
vergankelijkheid. - Ik denk aan de eindbachanaal der Negende symphonie, één
roes van goddelijke vervoering.
Zoo, in groote trekken, kunnen de drie perioden van Beethoven's leven in zijne
drie stijlen erkend worden, indien men deze verdeeling breed opvat.
Breeder nog is het veld, wanneer men de zieletoestanden bespreekt.
Men zal blijven twisten en twijfelen over kunstwaarde en kunstvorm, over 't
overwicht van gedacht of afbeelding; en ondertusschen gaat het leven zijnen gang,
en de kunst, 's levens hoogste uiting, in de strooming mee. En de blijvende werken
zullen altijd zijn, afstraling van 't leven, weerspiegeling van de ziel. Zulk leven, zulke
kunst; zulk hart, zulke kunst.
Was 't gemoed dat van een kind: schuldeloos rein, vroom-eenvoudig, ongemeen
grootsch én door die reinheid én door dien eenvoud, dan heeft men Haydn's kunst,
Haydn's muziek.
Integendeel, stijgen de klanken met al de speelschheid, met heel de streelende
gratie, met al de hartstochtelijke zinnelijkheid - in de goede beteekenis van het woord
- vanjeugd en minne, dan zingt Mozart's gevoel zijne onsterfelijke poëzie.
Doch wanneer de adelaar Beethoven zijne machtige pennen roert, dan zwijgt
heel het vogelgebroed, en tot de hartstochtelijke nachtegaal toe, want hij heeft het
bijzondere van ieder: het kuische kindgemoed, het rijke jongelings-
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leven, en daarbij alles: al het overweldigende, stormachtige, vervoerend-geestdriftige
van mannenjaren en rijpen leeftijd, al het onthechte, luistervolle, vroom-verwachtende
van grijsheid en ervaring.
Zijne poëzie is geniale poëzie, en slaat alle andere dood.
Zijn kunst is de trouwe weerglans zijner ziel.
De voornaamste drijfveeren dezer ziel kennen wij en wij hebben ze gegroepeerd
in eenluidende omhelzing: vroomheid, mannelijkheid, alles bezielende liefde.
Het is tijd nu om hun weerklank in de werken te vernemen.
En vooreerst het Godsgevoel. Welk is de getuigenis van het leven in de drie
perioden?
Het kind-Beethoven groeide op in eene godvruchtige omgeving; zijne moeder
was vroom; zijn cozijn en boezemvriend Rovantini noemt Fischer ‘den
godvruchtigsten jongeling van Bonn.’ Het onder den kromstaf wonen in eene kleine,
stille stad van fijne beschaving, het vroege orgel-bespelen in de hofkapel, de omgang
met bisschoppelijke prinsen, zal wel een kiem gelegd hebben van onverdelgbaar
geloof in zulk diep gemoed. - Het heldhaftige der berusting in 't latere leven, 't
zelfvergeten tot heiligheid toe, 't vrome einde, zijn overigens daar om het te bewijzen.
Doch aan den anderen kant zal ook de tijdgeest wel gewerkt hebben op een zoo
vurigen geest en, voor zijn minste tijdelijk, aan het strenge van 't dogmatische
geknaagd hebben, het misschien verwaterd tot vaag deïsm.
Althans het Godsgevoel blijft ongehinderd; de bede slaat hare vleugelen uit en
rijst, zuiver, trillend, roerend, gelijk de hemelsche zin van 't viool-concert, gelijk 't
goddelijk andante van 't vijfde kwartet, smeltend in 't zalvende suizen der variaties.
Overal is de uiting van Beethoven's diepst gevoel te zoeken, eerder in de
woordenlooze compositiën, dan in die met woorden. Zijn genie was bij uitemendheid
een symphonisch genie. Dat werkte zijne grootheid weer uit. Hij was te machtig, te
ontzaglijk, om aan woordenbanden geboeid te blijven. Woorden zijn eene beperking,
terwijl muziek algemeene taal is, de taal van 't gevoel, 't welk is onmiddellijke
aanschouwing.
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Daarom staat zuivere muziek hooger dan die gemengd met woordenpoëzie, en in
dat rijk is Beethoven de onbetwiste albeheerscher. Nochtans, wanneer hij, bij
uitzondering, de geringere hulp van 't woord aanveerdt, omkleedt hij het met heel
den koninklijken luister zijner klanken. Dit geschiedt, bij voorbeeld, op 't einde der
Negende Symphonie. Maar wij zijn nog ver van dit tijdstip, en wel in de eerste
periode. Zes geestelijke liederen geven daar getuigenis van zijne godsdienstige
stemming, doch, hoe schoon ook, blijven zij, gelijk ik zegde, beneden het ware peil
van zijn gevoel, dat altijd te zoeken is in louter toon-werken.
Die liederen dragen het opuscijfer 32 en werden uitgegeven in 1804. Zij stammen
waarschijnlijk uit den tijd van Beethoven's intimiteit met Amenda. Deze, zooals men
weet, was protestantsche predikant. Zou hij het niet zijn die Sturms' boek aan zijnen
vriend deed kennen? Dit werk van natuurlijken godsdienst stemt goed overeen met
den tekst der geestelijke liederen, aan Gellert ontleend. ‘Bitten’, ‘Die Liebe des
Nächsten’, ‘Vom Tode’, ‘Die Ehre Gottes aus der Natur’, ‘Gottes Macht und
Vorsehung’, ‘Busslied’, heeten deze zangen, waarvan de eerste, ‘Bitten’, waarlijk
één smeeken is uit het innigste der deemoedige ziel, terwijl ‘Die Ehre Gottes aus
der Natur’ losberst in al de majestatische kracht der Beethovensche vroomheid.
Met de tweede stormachtigere periode, het verdiepen van den levensstroom, het
dieper slaan der liefdewonden, wint ook het godsdienstig leven aan diepte en
innigheid. De mis in C-dur moet hier getuigenis afleggen voor de formeele werken.
Al te zeer werd zij afgebroken sedert de liturgische furor begon te woeden.
Schoolschheid is geene vervanging van schoonheid, en zoowel Beethoven's
schoonheidsgevoel als gevoel voor God spreken uit zijne eerste mis. Wat het bewijst,
zijn zijne eigene woorden: ‘Als Beethoven lange jaren na de compositie, de partituur
doorbladerde, en aan deze plaats kwam, (het Qui tollis peccata mundi van 't Gloria)
‘liepen hem’, zegt Schindler, ‘de tranen uit de oogen’, en hij moest ophouden, daar
hij door den onbeschrijflijk schoonen tekst op de diep-
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(1)

ste wijze ontroerd werd. ‘Ja, zoo heb ik gevoeld toen ik dat schreef!’ sprak hij.
Zijn deze aandoeningen die van eenen deïst, zooals men Beethoven liefst
afschildert? - De waarheid is, dat Beethoven's godsdienstig gevoel den echt
katholieken stempel droeg, en, hoewel de eerste mis als een vage schets voorkomt
in verhouding tot de kolossale Missa Solemnis, kan zij als een eerste schets van
dit reuzengewrocht gelden. Ook hier is het ‘Kyrie’ een der treffendste stukken,
zachtzangerig in zijn smeeken, echt-overtuigd in zijn nederig bidden. ‘Gloria’ en
‘Credo’ vertoonen reeds iets van de proporties van 't latere titanswerk, als 't model
op kleiner schaal dat een Michaël-Angelo zou kunnen ontwerpen van zijn ‘Mozes’.
En door heel het werk loopt de adem van oprechtheid en overtuiging.
Doch weer niet hier is de hoogste uiting te zoeken van Beethoven's godsdienstig
gevoel, onder de tweede periode; - wel in die zangen, die na een razernij van smart
en liefde, in eens opstijgen uit 't diepste van 't geschokt gemoed en klimmen ten
hemel om hulp en leniging, in aanbidding en berusting. Die zijn om 't grijpen in al
de prachtwerken, wellicht nooit roerender dan in 't adagio van 't achtste kwartet met
zijne snikken van smeekende smart.
Met de derde periode integendeel treedt men in het rijk der ongestoorde sereniteit,
der zalige beschouwing: geen strijd meer, geen opstand van louter menschelijke
driften: de volle berusting, het begrijpen en omhelzen van den goddelijken wil. het
verwijlen in 't ongeschapen licht. - De Missa Solemnis is hier het groote
geloofsgebouw; doch ook een lied van dit tijdstip (op. 103): ‘Abendlied unterm
gestirnten Himmel’, voert de ziel van den kunstenaar, op vleugels van beschouwing,
voor den troon van God:
... Wenn die Sterne prächtig schimmern,
Tausend Sonnenstrassen flimmern,
Fühlt die Seele sich so grosz,
Windet sich vom Staube los.

(1)

Dr Volbach, blz. 97.
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Lange, lange nicht mehr dauert
Meine Erdenpilgerbahn.
Bald hab ich das Ziel errungen,
Bald zu Euch mich aufgeschwungen;
Erndte bald an Gottes Thron
Meiner Leiden schönen Lohn.

Van ingeving staat dat stuk zoo ver boven de zes eerste geestelijke liederen, als
het vijftiende kwartet boven het vijfde. Stoffeloos is hier de sfeer.
Ook het leven heeft zijn hoogtepunt bereikt, en wel door de loutering der smart.
't Is de tijd der algeheele toewijding, der volle onthechting, der verzaking zelfs aan
de voorrechten van 't genie voor de liefde van een kind. En de vruchten waren, naar
de wet van 't sacrificie, vermeerdering van licht, rijping van de liefde, luistervolle
straling der verwinnende schoonheid.
Het levensmysterie schijnt bij Beethoven bijna stipt stap te houden bij deze drie
perioden: eigen leven in den roes van jeugd, liefde en geluk; verdieping en loutering
van leven en liefde door de smart en de verzaking; verheerlijking van 't leven door
overgaan in 't volle, goddelijk leven.
In zijn Purgatorio schildert Dante drie treden voor 't portaal dat binnenleidt in de
louteringsplaats: de eerste is van wit marmer, de tweede van ruwen, duisteren steen,
de derde vlammend rood, en op die hoogste zit de Engel Gods.
Zoo ook in Beethoven's leven was de eerste trap van rijk marmer, kuisch-wit; de
tweede duister en hobbelig als de smert; maar op den hoogsten, rood van 't bloed
der offerliefde, zat de godsdienst, zegenend en troostend.
Het jongste werk van Dr Volbach doet Beethoven's religie heerlijk uitschijnen:
‘Zijn God is een persoonlijke God, de albeminnende vader. “Niet de ongeveere
samenloop der atomen van het akkoord heeft de wereld gevormd; indien in de
samenstelling der wereld orde en schoonheid stralen, dan is er een God”, schrijft
Beethoven in zijn dagboek van 1816. En op andere plaatsen staan woorden van
diepe overtuiging, zooals: “Degene die daar boven is, o hij is, en zonder hem is
niets”. Huiveringen van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

165
ontheffing doorvoeren zijn hart, wanneer hij aan God denkt, en geerne verdiept hij
zich in zijn aanschouwen. Wanneer hij aan de schrijftafel de oogen ophief van den
arbeid, vielen zij op een opschrift, dat hij eigenhandig overgeschreven had uit
Champollion's werk, “Tafereelen uit Egypte”, om het steeds voor oogen te hebben,
daar het in zijn eenvoudig strenge verhevendheid zijne ziel machtig aangreep: “Ik
ben wat is. Ik ben alles, wat is, wat was en wat zal zijn, geen sterfelijke mensch
heeft mijn sluier opgeheven. - Hij is eenig uit zich zelf, en aan dezen eenige zijn alle
dingen hun bestaan schuldig”. Deze opschriften stonden op een tempel der godin
(1)
Neith’.
Beethoven, in godsdienstige omgeving opgeroeid, zal wel niet naar Champollion
gewacht hebben om de grootsche veropenbaring van God over zich zelven: ‘Ik ben
die ben’, te kennen. Wie beter dan deze vurige ziel kon het mysterie van 't Wezen
uit zich zelf voelen, de geheimzinnige aanwezigheid der Godheid, der liefde, die 't
brandende bosch wel omvlamde, maar niet verteerde, - enkel in licht omluisterde
en omlaaide.
Teekenend niettemin is de arbeid van zulk genie onder de ingeving zulker
ongemeen grootsche gedachten. Kan men de schrijvers meten aan de meening
der woorden die zij bij voorkeur gebruiken, aan de min of meer volledige waarde
die zij eraan geven, dan, wanneer Beethoven's klanken altijd met de zelfde volheid,
verhevenheid en diepte stijgen, kan men besluiten dat die ziel aan de zuiverste
bronnen dronk van Godsvereering en Godsaanbidding, dat in haar binnenste heilig
de stem weerklonk van 't Wezen in zich-zelf, zijns zelven Leven, Licht en Liefde.
Ook uitwendige bewijzen falen niet. Het inventaris van Beethoven's bibliotheek
is tot ons gekomen. Daar in bevond zich het boek der boeken: Thomas a Kempis,
het brevier der hoogste geestelijkheid. Andere godsdienstige werken zijn ook
aanwezig: ‘Ansichten von Religion und Kirchentum’, van Feszler, en twee boeken
van Bisschop

(1)

Fritz Volbach. Beethoven, blz. 94.
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Sailer: Goldkörner der Wahrheit und Tugend en Christian's Vermächtnis an seine
Söhne.
Sailer was een der voornaamste arbeiders in de zware taak der heropbeuring
van 't katholiek leven, in Duitschland, zoo zeer verslapt door 't febronianism en 't
josephism. Bijzonder te Landshut, als opvoeder der jeugd, had hij zich verdienstelijk
gemaakt, en Beethoven dacht er een oogenblik aan hem het aangebeden neefken
(1)
te vertrouwen .
r

Volgens D Volbach, waren Sailer, de katholieke bisschop, en Sturm, de
protestantsche predikant, beiden volkomen vertrouwd met de nieuwe Kantsche
philosophie, en zochten ze te benuttigen voor hunne christelijke overtuiging; doch
stond ‘Sailer ver boven Sturm in diep-wijsgeerige ontwikkeling... Wie den hier
behandelden tijd wil begrijpen, mag niet uit het oog verliezen het godsdienstig
element, door ons aangeduid in twee mannen, zooals den protestantschen Sturm
en den katholieken Sailer... Uit dit alles blijkt dat Beethovens wereldbeschouwing
(2)
en godsdienst niet pantheïstisch was, maar door en door christelijk...’
Nog meer dan zijne boeken, leeren ons dat Beethoven's woorden en daden.
Herhaaldelijk in zijne brieven verklaart hij, hoe hij geen opvoeding begrijpt die niet
op godsdienst gevestigd is, misschien nooit duidelijker dan in zijn schrijven aan 't
n

Weener magistraat van den 1 Februari 1819. Daar luidt het onder ander - er is
natuurlijk spraak van 't neefken ‘...ik heb eenen Vader van geestelijken gevonden,
die hem over zijne plichten als christen als mensch nog bijzonder onderricht, want
enkel op dezen grond kunnen ECHTE MENSCHEN gekweekt worden...’ en verder:
(3)
‘...daarbij heb ik altijd enkel op ZIJN ZIELEHEIL gedacht...’
Dat het bij Beethoven altijd echt en oprecht was, kan niemand in twijfel trekken.
Dien diep-gemeenden godsdienst moeten wij nu in de werken opspeuren, en
onmiddellijk rijst de reusachtige Missa Solemnis. - ‘Von Herzen - möge es zu Herzen

(1)
(2)
(3)

Beeth. Sämtl. Br. IV, blz. 57. Brief van Aartsh. Rudolf.
Volbach, 95.
Beeth. Sämtl. Br. IV, 6, 9.
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gehen,’ had Beethoven als motto geschreven boven het Kyrie, en op het allerlaatste
blad van 't werk: ‘Schone den Sünder.’ Deze twee zinnen omsluiten het gansch
gewrocht en helderen zijne grootheid op.
Uit het hart vloeide het Kyrie met zijn bovenmenschelijk, en toch zoo menschelijk
smeeken, het smeeken van heel het menschelijk geslacht; met zijne tusschenpoozing
van kristalheldere beschouwing in het Christe eleison, smeekend blijvend, maar
een smeeken eerder van engelen dan van stervelingen. Uit hart en brein steeg het
triomfantelijk Gloria, klimmende ten hemel langs titanische laddersporten. Uit hart,
brein en wil klinkt de ontzaggelijkste geloofsbelijdenis die ooit onder kerkgewelven
galmde, het fiere Credo, vast, bevestigend, smeltend een oogenblik tot suizen in 't
gregoriaansche Incarnatus, maar om weldra en met steeds weidscheren zwaai zijn
gang te hervatten naar het doeleind, naar het vitam aeternam, ontluikend in de
wondere fuga als eene bloem, als de witte roos van Dante's Paradijs.
Het Agnus Dei wordt plots gestoord door bazuinengeschal, de hemelsche vrede
door strijdrumoer. Komt het aardsche in eens de goddelijke beschouwing scheuren?
Neen, tot een ideëele wereld behooren beide trompettengeschetter en
beschouwingsstooring. Beethoven, zooals op 't einde der Negende symphonie,
wordt door goddelijke verbijstering aangevallen: eene ontrukking aan 't aardsche,
een niet-in-acht-nemen der wetten van evenwicht en gewone afmeting, een verloren
gaan in bovenzinnelijke en onbetreden sferen, waar 't begrip van stervelingen hem
met moeite volgt.
En toch, een sterveling blijft die dweeper, biddend in deemoed: ‘Schone den
Sünder.’
Zóó, in zijn kolossale structuur, staat het toongebouw waaraan hemel en aarde
de hand leenden:
Al quale ha posto mano e cielo e terra.

Maar zulk een reuzengewrocht in woorden willen vatten ware al te ijdele beproeving.
Enkel den godszin moet ik erin opspeuren. Dat Beethoven het ernstig meende,
bewijst hij zelf in dezen brief aan Aartshertog Rudolf: ‘... - De
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dag dat een hoogmis van mij bij de feestelijkheden voor U.K.H. zal uitgevoerd
worden, zal voor mij de schoonste mijns levens zijn, en God zal mij verlichten, opdat
(1)
mijne zwakke krachten bijdragen tot verheerlijking van dien feestelijken dag. -’ De
brief sluit op deze plechtige woorden: ‘Biddend om verschooning voor mijn schrijven,
smeek ik den Heer, zijne zegeningen rijkelijk te laten nedervloeien op het hoofd van
U.K.H., het nieuw beroep van U.K.H., dat zoo zeer DE LIEFDE DER MENSCHEN in zich
sluit, is wel een der schoonste, e. hierin zal U.K.H. WERELDLIJK OF GEESTELIJK altijd
het schoonste toonbeeld zijn. ---’
Nog duidelijker zijn de volgende woorden, aan Andreas Streicher gericht:
n

‘Weenen den 16 September 1824.
In hoofdzaak, mijn waarde vriend! geef ik geerne toe aan uwen wensch, de
zangstemmen mijner laatste groote mis met eene begeleiding voor orgel of piano
aan de verschillige zangmaatschappijen af te staan, dewijl deze maatschappijen
door openbare, doch vooral door godsdienstige feestelijkheden buitengewoon veel
kunnen werken op de menigte, en het bij bewerking dezer groote mis mijne
hoofdzaak was, zoowel bij de zingenden als bij de toehoorenden religieuze gevoelens
(2)
op te wekken en voortdurend te maken....’
Wij vinden hier weer den Beethoven, die zich bekommerde met den geestelijken
toestand van 't volk, en - vergeefs eilaas! - aanklopte bij den pastoor van Mödling.
Niet minder gewetensvol, had hij zich tot de grootsche taak voorbereid. In den
zomer van 1818 staat op zijn dagboek aangeteekend: ‘Om ware kerkmuziek te
schrijven, oude kerkkoralen der monnikken enz. doordringen en bestudeeren, zooals
ook de poozen in de nauwkeurigste overzettingen waarbij ook de volkomene prosodie
van oude christen katholieke psalmen en gezangen in 't algemeen.’

(1)
(2)

Beeth. Sämth. Br. IV, blz. 3.
Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 53.
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Beethoven, met geniaal voorgevoel, was zijn tijd vooruit op den weg der studie van
de aloude bronnen. Niet minder hedendaagsch toont hij zich in een brief aan Karl
Zelter, van den 25 Meert 1823: ‘- Zeker is het, dat zij (de Missa solemnis) bijna enkel
a la capella kon uitgevoerd worden, het geheel zou echter daarvoor nog eene
bewerking vergen... - Overigens komt buitendien een stuk gansch a la capella voor
(1)
in dit werk, ik zou juist dien stijl bij voorkeur den eenigen waren kerkstijl noemen’.
In eene conversatie met Freudenberg, uit de meester zich niet anders. Volgens
hem, is de ware kerkmuziek vocale muziek; daarom stelde hij Palestrina boven
allen, maar vond het dwaasheid hem te willen navolgen, zonder doordrongen te zijn
van zijnen geest en van zijn godsdienstig gevoel. - Zou menige hedendaagsche
toonzetter die meening niet met vrucht overwegen?
Doordrongen was zeker Beethoven van de beteekenis van zijn werk. Waar hij
schreef: ‘Er is niets hoogers, dan de Godheid meer dan andere menschen te
naderen, e. van hier uit de stralen der Godheid onder het menschengeslacht te
(2)
verspreiden...’ kan men hem gelooven, en als ijdele praatjes verwaarloozen het
gezegde dat de meester niet voor de kerk schreef. Dr Volbach merkt met rede op
dat de kolossale omvang der Missa Solemnis beantwoordde aan de bestemming:
een pontificalen dienst, waarin ‘de Katholieke Kerk den hoogsten glans aan den
dag legt, en de ceremoniën in hun eigen eene wijde ontwikkeling nemen’. ‘Bij mijne
wete’, zegt Volbach verder, ‘werden ten minste Kyrie en Gloria vroeger dikwijls
(3)
uitgevoerd in den Keulschen dom bij pontificale diensten’.
De Missa Solemnis is de top van Beethoven's genie in vocale muziek, zooals de
Negende het is voor de symphonie, en nochtans in 's meesters oogen waren beide
n

maar een begin. Hij schrijft aan Schott ‘den 17 September 1824’:... ook het kwartet
ontvangt u zeker tegen half October. werkelijk overladen e. met zwakke gezond-

(1)
(2)
(3)

Beeth. Sämtl. Br. IV, blz. 215.
Beeth. Sämtl. Br. IV, blz. 330. Brief aan Aartsh. Rudolf, in den tijd dat B. aan de Negende
Symphonie werkte.
Bladz. 97-98.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

170
heid, moet men al wat geduld hebben met mij; hier (te Baden) ben ik wegens mijne
gezondheid of wel eerder wegens mijne ziekelijkheid, toch heeft het zich reeds
gebeterd, apollo en de Muzen zullen mij nog niet aan den Knokkelman laten
overleveren, zooveel ben ik hun nog schuldig, en moet ik vóór mijn afreis naar de
Elyseesche Velden achterlaten, wat mij de Geest ingeeft en gebiedt te voleinden.
Het is mij immers alsof ik nauwelijks eenige noten had geschreven ik wensch u alle
goed gevolg voor uwe bemoeiingen voor de kunst, het is immers deze en de
(1)
Wetenschap, die ons een hooger leven aanwijzen e. laten hopen...’
Wat hij, onder ander, aan de Muzen schuldig was, had hij bepaald in een vroegeren
brief aan den uitgever Peters: ‘... buiten U hebben nog twee mannen laten hooren,
die insgelijks eene mis wenschen, daar ik ten minste 3 zinnens ben te schrijven, de
e

eerste (de Missa solemnis) is gansch af, de tweede nog niet, de 3 bijlange nog niet
(2)
begonnen. -’
e

Van deze tweede mis (in cis-moll) bestaan schetsen, gelijk van de X symphonie.
Tot welke duizelige hoogte waren werken gestegen, ontworpen na de Missa solemnis
en de Negende symphonie? Was het daarom dat deze onsterfelijke moest sterven,
wijl oor niet mag hooren, oog niet mag zien de geheimen van 't ongeschapen leven,
- laat staan ze vangen en verraden in 't vergankelijke kunstwerk?
En nochtans, ik heb het reeds gezegd, niet in muziek op woorden zong Beethoven
de diepste aanbidding zijner ziel. Die weerklinkt het prachtigste in de laatste
kwartetten.
Kolossaal was de structuur der Missa Solemnis; als geloofsbelijdenis schoot niets
machtigers uit Beethoven's brein; maar zijn innigst Godsgevoel ruischt in de
instrumentale muziek, en wel vooral in de ontzaglijke Canzona di ringraziamento
van 't vijftiende kwartet (A-moll, op. 132). Een heiligdom op zijn eigen is dit
toongebouw, een tempel gewijd aan de hoogste extaze, de goddelijke beschouwing.

(1)
(2)

Beeth. Sämtl. Br. V, blz. 57.
n

Beeth. Sämtl. Br. IV, bl. 213. Brief van den 20 Maart 1823.
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Onaardsch zweven de klanken, de toonaard zelf werd aan de oudheid ontleend om
verder verwijderd-zijn van alle aardschheid aan te duiden. Als een orgeltoon zwelt
de gregoriaansche hymne, Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit,
echt dankgezang van onzeggelijke aanbidding en innigst-biddenden deemoed. Vol
kracht en opgewekt levensgevoel, klinkt daar tusschen de bevestiging der
mannelijkheid - het thema der genezing - maar weldra herneemt de kerkzang,
plechtig, steeds breeder, altijd meer omvattend, als het eindbeeld van 't gelukzalig
leven.
In dat slag vrome hymnen spant de Canzona misschien de kroon, maar bijna
ieder der laatste bovenaardsche kwartetten heeft zulk eenen zang: in 't dertiende
(in B-dur, op. 130) de Cavatina, één aanhoudende bede, overgenomen van
instrument tot instrument. - Ademloos luistert men, als galmde in den hemel het
engelachtige Sanctus, Sanctus, Sanctus: ook hier denkt men 't mysterie van 't
allerheiligste te vernemen. En als eene stem ten hemel rijst de zin van de eerste
viool op het basgemurmel der drie andere partijen, beklemmt door 't angstgevoel
der nog aanklevende aardelijkheid; maar weldra herneemt het suizen in stille en
vrome aanbidding en sterft in eene laatste trilling uit.
In 't laatste kwartet (F-dur, op. 135) zingt Beethoven zijn zwanenzang. Het Lento
assai, cantante e tranquillo is zijn jongste bede, een bede vol statige berusting,
steeds dieper duikend in 't ondoordringbare van 't goddelijk Wezen. Ook hier wordt
de reeds zoo plechtige stemming op eens nog plechtiger, beschrijft de eerste viool
etherische kantweefsels op den grondtoon der diepere stemmen, als zuchten van
zaligheid. Ook hier is de atmosfeer rein-bovenaardsch, en niet bij machte is 't
menschelijk woord ze uit te drukken. Enkel kan men, 't hoofd neergebogen en de
handen dichtgevouwen, meevaren op de deining der klankwiegeling, meebidden
een der vroomste gebeden ooit uit menschengemoed geslaakt.
Na de extatische klanken der Canzona, heft Beethoven plots een majestatisch
triomflied aan, een triomflied van bovennatuurlijke fierheid. Die toon is de tweede
toon dien wij in zijn muziek moeten vernemen.
Beethoven's fierheid! - Wij weten hoe het leven die
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uitgalmde en meenden er in te ontdekken den invloed van 't onafhankelijk Vlaamsch
bloed. Wij zagen hem de opdracht van zijn Eroica afscheuren, omdat de menner
der volkeren een vermoorder der vrijheid was geworden, en glimlachten toen wij
den toonreus ontwaarden, zijn hoed diep over zijn kop duwend vóór den in twee
gebukten Goethe. Overal, uit brieven en aanteekeningen, rijst de bevestiging dezer
fiere mannelijkheid. Nevens Sturms' boek, had hij Homers Odyssee gedurig aan de
hand; gerust mogen wij dus besluiten dat de heldenmoed de tweede grondtrek was
dezer grootsche ziel. En wisten wij het niet door het leven, de werken waren genoeg
om het te verkonden.
O de fierheid van klanken zooals die eener Eroica, eener vijfde symphonie!
Optreden van heldenmoed, belijdenis van mannelijkheid zonder weerga! Tot driemaal
toe klink het trotseerende bevestigingswoord in 't begin der vijfde, steeds met meer
klem en nadruk. Veel heroïeker dan de Eroica, komt deze symphonie mij voor in
den levensstorm, de levensuitspatting van 't begin, doch vooral in 't statig-zingende,
kalm-zegevierende van 't Andante. Sculpturaal-schoon is de aanhef van dien zang,
als't optreden eener Grieksche godin - incessu patuit dea. Niet dat het de Eroica
aan heldenmoed fale, doch er is iets gejaagds in het drie-tempo van 't eerste stuk,
dat jonge onstuimigheid verraadt, terwijl de vijfde koen, vast-beraden, onafgewend
tot haar doel stapt.
Wat wezenlijk krijgshaftig is in de Eroica, dat is de treurmarsch. Somber, dof,
rouw-omfloersd, vallen de tonen. Niet anders zou Beethoven's republikeinsche ziel
den dood zijner illuzies bezongen hebben, had hij op voorhand geweten dat zijn
held een geweldenaar ging worden. Want een republikein in merg en been was
Beethoven zijn leven lang. Kwam dat uit zijn Nederlandschen oorsprong, zooals
Schindler aanduidt, uit den gedurigen omgang met de grootsche figuren der oudheid?
- ‘Deze neiging voor vrije staatsregeling moest verder in aanhoudende studie der
Grieksche schrijvers, Plutarch en Plato, bekrachtigd worden,’ zegt Beethoven's
(1)
biograaf. Althans het verkeer

(1)

Schindler, I, blz. 102.
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met al wat Weenen aan hoogste wereld telde, nam niets af van 's meesters
democratischen zin. - ‘Demuth des Menschen gegen den Menschen - sie schmertzt
mich,’ daar komt het altijd op neer, 't zij dat Baron Pronay te diep voor hem buigt, 't
zij dat men hem onder te menigvuldige titels wilde begraven.
Zoo verhaalt Schindler dat, vóór de groote Academie van 1824, waarop
Beethoven's Missa Solemnis en Negende symphonie moesten uitgevoerd worden,
de dichter Carl Bernard met de aankondiging in de bladen gelast werd. Onder 's
meesters naam, had hij gezet: ‘Ehrenmitglied der Königl. Akademie der Künste und
Wissenschaften zu Stockholm und Amsterdam, auch Ehrenbürger der K.K. Haupt-und
Residenzstad,’ enz. Onmiddellijk kreeg hij een briefken van Beethoven, waarin deze
hem verzocht, voortaan ‘Solch'einfältiges, ihn lächerlich machendes Spielzeug’ te
(1)
laten.
De meester was te groot om kleine, aardsche stutten te vergen.
Ik heb Beethoven's vromen zin onder drie opzichten beschouwd. Is dat voor zijn
vrijheidslust, voor zijn heldenmoed ook noodig? - Ik denk het niet. Toen was de
denker, de dienaar Gods aan het woord; nu treedt een koning voorop, eerst in den
gloed der jeugd, dan in de rijpheid der mannenjaren. De verdeeling is dan
oppervlakkig. Slechts als men de derde periode nadert, is er een geheele en grondige
ommekeer, dien ik zal aanwijzen.
De Eroica heb ik besproken. In 1802 begonnen, was zij voleind in 1804. Nauw
e

met haar verwant is de Marcia funebre sulla morte d'un Eroe van de 12 sonate (As.
dur, op 26) en dat is niet te verwonderen, want deze sonate is van 1802. Beethoven
moest dan wel vol zijn met heroïeke gedachten, met roembezorgdheid.
Krijgsrumoer, gloriestraal waren ook in de lucht. Gansch Europa daverde onder
de kanonnen in optocht of in strijdgelid. Rond Beethoven's jeugd zweefde een
atmosfeer van heldhaftigheid, die hij nog verdiepte in de lezing van Homeros en
van de andere schrijvers der oudheid.

(1)

Schindler, II, blz. 75.
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Tot het einde zijns levens was hij overigens bekommerd met politieke zaken en las
dagelijks de bladen. Alle menschenuitingen waren belangwekkend voor dit alles
omvattend genie.
Om nu tot de treurmarsch der sonate terug te keeren, zij heeft niets te benijden
aan die der Eroica, wel integendeel. Misschien wint het die voor piano alleen, in
diepte, in sombere grootschheid, in pathetieke eenvoudigheid, op die voor 't volle
orkest.
En hier zou ik eene algemeene opmerking willen plaatsen, aangaande den
sonaten-vorm bij Beethoven. Het zou schijnen alsof hij daar vooreerst thuis was,
zich natuurlijk ontwikkelde, zijne volle gaven schonk. In elk geval zijn de sonaten
altijd een goed eind vooruit op de overige compositiën.
Bij voorbeeld, vóór hij, in 1801, de eerste symphonie, zoo jong, zoo Mozart-achtig
zingend, in 't licht gaf, had hij reeds tien sonaten achter den rug, waaronder de
tweede met het schoon-sombere, tranen-zwangere Largo appasionato, echt
Beethoviaansch; de vierde rijp en rijk volledig; de zevende met het tragische Largo
e mesto, waarin heel de Beethoven-grondelooze smart snikt en smeekt; de beroemde
Pathetiek.
Enkel in de Eroica, die de derde symphonie is, heeft Beethoven zijne tweede
manier gevonden, in dit slag composities; en in de sonaten heeft hij al zijn prachtigste
o

stukken van dien stijl, behalve de Appassionata (N 23, op. 57), reeds gegeven: de
e

12 met de variaties en de treurmarsch; de Sonata quasi una fantasia met haar
e

innige melancholie; de Mondscheim-sonate; de 15 op. 28, een der rijkste en
e

o

e

weelderigste; de 16 , op. 31, n 1, dit mirakel van gratie en levensenergie; de 17
r

op. 31, n 2, met heel de zeediepte van 't zevende kwartet; tot aan de Aurore zelf,
o

(N 21, op. 53) waarin reeds de schemering breekt der licht- en luistervolle derde
manier.
Hetzelfde voor de derde periode. De Negende symphonie alleen hoort eraan toe
- de vijfde, zesde en zevende zijn van de tweede; en dan is Beethoven, in zijne
sonaten, reeds volop in zijne derde manier. Ik noem zijne vijf laatste sonaten,
nummers 28 tot 32, opera 101, 106, 109,
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110, 111, alle wonders van bovenaardschheid, badend in ongeschapen licht, en
alle geschreven lang vóór de Negende symphonie en de Missa Solemnis.
Maar de kwartetten, zal men zeggen. Daar is het zelfde waar te nemen. De
schoone kwartetten der tweede periode, zeven, acht, negen en tien - elf is een
overgang, - beginnen maar met op. 59, dus na de Aurore-sonate; en 't twaalfde
kwartet, het eerste der derde periode, draagt het opus-cijfer 127, bij gevolg veel
later dan de laatste sonaten.
Wanneer de zee opkomt, ziet men doorgaans eene baar ver vooruitspoelen op
de zusterbaren, het zand door weeken en als de baan voorbereiden voor de volgende
tij. Zoo in 't Beethoven-werk was de sonatenvorm de machtige worp die de andere
waagwonderen droeg.
Komen wij nu tot ons onderwerp terug.
Zooals voor den godsdienstzin, zijn deze werken niet altijd het heldhaftigste, die
aan heldenmoed gewijd zijn. Wij zagen het aan de Eroica. Nochtans moeten deze
stukken eerst getoetst worden, al ware het voor den naam alleen. Voorop treden
de twee ouvertures: Coriolan en Egmont; Coriolan, (op. 62) in 1807 geschreven, en
Egmont (op. 84) in 1811. Tusschen de twee is een groot verschil: de eerste is veel
jonger van opvatting, van geestdrift, van bewerking. Ook veel lichter, al mocht er
Beethoven zijne geliefde oudheid bezingen. Doch Egmont sprak hem heel anders
aan. Daar vond hij de tradities van zijn stam, van zijn gezin; daar mocht hij den vrijen
teugel laten aan zijne liefde voor vrijheidszin en volksverheffing, aan zijnen haat
voor bloeddorstigheid en volksverdrukking. En dat Goethe de strenge geschiedenis
omhing met romantisch tooisel van liefde-idylle - de episode met Klärchen - of ze
vervalschte met zijn held omvangrijker te maken dan hij wezenlijk was, dat moest
een leek in historiekennis zooals Beethoven, weinig storen.
't Is ook niet het geschiedenis-getrouwe dat wij in Egmont zoeken, maar
Beethoven's dweepen met vrijheid, gloeiend fierheidsideaal,
mannelijkheidsbevestiging. Dit alles is in de ouverture aanwezig. De breede
akkoorden van 't begin galmen dof-somber als de noodklok der vrijheid.
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Daarna begint het leven te roeren, de hoop op te flakkeren; het volk te gisten in
vurige omwenteling; maar de scherpe akkoorden van 't einde vallen als bijlen neer;
klagende noten klinken; de held is onthoofd, de vrijheid verpletterd. Een Allegro con
brio sluit het werk, eerst beeld der uiteenstroomende menigte, later teeken van 't
onsterfelijke leven, dat voor held en volk uit dood en verdrukking spruit.
De tusschenspelen laat ik onverlet, daar de ouverture eene samentrekking is van
't heele werk. Alleen Klärchens liederen zijn perelen van vrouwelijke krijgslustigheid
of liefde-begeestering.
Schoon en rijp is Egmont, niet van 't allerschoonste wat Beethoven's genie schiep;
- hij was immers altijd grooter waar zijne fantazie aan geene bepaling gebonden
was - maar vol van den warmen tocht van liefde en leven.
Men herinnert zich Beethoven's gebaar voor 't Weener magistraat, wijzend naar
hart en brein als zetel van zijnen adel. Zoo is het inderdaad, en in zijn eigen hart is
altijd zijn diepste bron van ingeving. Zijne instrumentale muziek is daar ter bewijzing.
Wonder genoeg, in de kwartetten der tweede periode, deze prachtbrokken van
bloeiende kunst, is niets specieels heldhaftig. Het begin van 't elfde kwartet (F. moll,
op. 95) dat als de overgangsbrug is naar de derde manier - zou ik misschien kunnen
uitzonderen. En nog, is dat stuk eerder vol vuur, vol opgewektheid, dan oprecht
heroïek.
Daarentegen opent het laatste groote trio (in B-dur, op. 97) aan Aartsh. Rudolf,
met bijna koninklijke majesteit. In breede golvingen, zacht-streelend, en toch
statig-klinkend, treedt de zang in, als de verheerlijking van de menschenweerdigheid.
Doch de volledigste openbaring van Beethoven's vorstelijke ziel in de rijpheid der
mannenjaren, is wel het schitterende piano-concert (in Es-dur, op. 73), het laatste.
Fier, onverschrokken, in al den glans en gloed van den gloriestraal, staat de
kunstenaar aan de spits van 't orkest, als een veroveraar aan 't hoofd zijner
legerscharen. En galmend en nagalmend, beantwoorden elkander piano en
snaarstemmen, altijd rijker, warmer. meer afgewisseld in de bedwelmende opbloeiing
van kracht en leven.
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Dat is misschien Beethoven's hoogste uiting van fier heid, zoolang het aardsche tot
volle tij opbruiste; doch een geheele ommekeer was aanstaande: het treden in de
mystische atmosfeer der derde periode. Als overbrugging zal het volgend uittreksel
(1)
uit een brief aan Aartshertog Rudolf best dienst doen:
‘... Ben ik ook geen hofman, dan geloof ik toch, dat U.K.H. mij zoo heeft leeren
kennen, dat niet enkel koud interest mijne zaak is, maar dat ware innige verkleefdheid
mij immer aan Zijne Hoogheid verbonden en bezield heeft, en ik zou wel kunnen
zeggen, dat Blondel al lang gevonden is, en is er in de wereld geen Richard voor
mij, dan zal God mijn Richard zijn. -’
Ja, God alleen was groot genoeg om den dienst op te eischen van dien groote onder
de grooten, en, was Beethoven steeds maar een stijf-staande hoveling geweest,
aan 't hof van den Allerhoogste kende hij het bukken en buigen. Toch had hij er
zijne fierheid niet verleerd, maar die fierheid werd van heel anderen aard: niet het
zich-verheffen in trotschheid in 't bewustzijn van mannenkloekheid en
menschenweerdigheid, maar een dankbaar, en bewonderend ontwaken aan de
grootschheid der bovennatuurlijke lotbestemming. Zoo klinkt de triomfzang, waarvan
ik reeds gesproken heb, na de Canzona di ringraziamento, een triomf zoo
diep-nederig, zoo bovenaardsch, zoo subtiellichtvol, dat de aanduiding Alla marcia,
assai vivace, als een ironie schijnt van den toonreus. Niet een gewone marsch van
stervelingen is hier bedoeld, maar de machtige stoet van goden in optocht. - Zoo is
ook de Danza tedesca van 't dertiende, niet een alledaagsche Duitsche wals, maar
een rondendans van hemelsche geesten.
In het twaalfde kwartet vindt men juist hetzelfde effekt als in 't vijftiende: na een
smeekgebed, zacht-streelend en zalvend, klinken in eens beslist-mannelijke tonen,
alsof Beethoven's onsterfelijk genie, in de afgronden van 't gebed, een nieuwen
voorraad had opgedaan van zelfbewuste fierheid - de fierheid van 't bovennatuurlijke.

(1)

Van 3 April 1820. Beeth. Sämtl. Br. IV, blz. 94.
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Eindelijk in een der laatste sonaten - de 28 , op. 101 - komt een thema voor: Vivace
alle marcia, dat als een voorklank is van het triomflied na de Canzona.
Al die zangen dragen hetzelfde merk: een ontrukt-zijn aan het aardsche, een
verloren-gaan in den roes van 't bovenzinnelijke, een verwijlen in 't eeuwige licht,
dat enkel kon gegeven worden aan een ongerept-maagdelijk gemoed, Wat geluk,
is men nu genegen uit te roepen, dat zulk hart zich nooit gelaafd mocht drinken aan
de wateren van 't aardsche heil!
Doch voor de volle opbloeiing van Beethoven's macht en kracht moet men altijd
terugkeeren tot de ontzaglijke Negende, de Summa, den oceaan. Daar, in den
overgang tot het koorslot, rijzen die baren die, optornend, over zichzelf krullend in
geweldige spatting, schijnen te stijgen uit den bodem zelf der diepste, oer-krachtigste
zee. Daar storten werelden ineen, horten reuzengeslachten tegen elkander; het
thema zelf van de Freude is als eene uitdaging geworpen in 't aanschijn van alle
laagheid.
't Is in de Negende dat Beethoven zijn koninklijkste woord geeft.
Maar niet louter manhaftig was hij: alle snaren trilden in zijne ziel, alle tochten
gingen door zijn hart. En vooral de liefde: de grondtoon en de hooge toon van 't
menschenlied.
De liefdemacht wikken bij Beethoven! het op en af deinen der levensbaren, het
min of meer gezoute op de lippen opvangen, het wiegelen in zonneschijn of
schuilgaan voor naderenden storm volgen, welk onmogelijke taak!
Doch hoe dankbaar tevens! - Al Beethoven's werken zijn met liefde doorademd:
't zij dat zijn hart, juichend of treurend, zich tot de Godheid verheffe; 't zij dat het
kloppe voor een bekoorlijk meisjesbeeld; dat levensverwachting en levensbelofte
het bloed sneller door zijn anderen jage; dat vrijheid in de verte als een ideaal
glimme; dat smart de levensweerde verhooge met de edelste krachten der ziel aan
te spreken - overal voert de liefde 't hoogste woord, zingt den zege-zang, moet zij
bespeurd worden.
Beethovens liefde overzien is zijn heel leven, zijn heel werk overzien.
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Gelukkig dat de vroegere verdeeling in perioden ons redt. In de eerste was het liefde
in de bedwelming van jeugdige geestdrift; in de tweede, komt de liefde ons voor,
innig gehuwd aan de smart; de derde toont de liefde verklaard in 't bovennatuurlijk
leven.
Tot twee hoofdingen kan dit alles teruggebracht worden: wonne en wee.
Wonne was de liefde in de eerste Beethoven-periode. Daar gelden de meeste
werken als eene paraphrase op zijne uitroeping: ‘Het is zoo schoon, het leven duizendmaal te leven!’ Wij zagen het in 't vierde kwartet. Een lofzang is het ter eere
van het leven, een omhelzen van alle beloften van liefde en geluk, een vertrouwen
in de koestering van jeugd en heil. Alle deelen herhalen de zelfde belijdenis, nu
eens met meer klem en mannelijke bevestiging, dan weer met het schertsende van
den levenslust of met het gloeiende van den hartstocht. Werk van warm leven, zang
van zingende liefde, als een beker vol rijken wijn houdt de toondichter het op in het
tintelende licht.
Tot eene gansch andere periode behoort het vierde piano-concert (in G. dur. op.
58) en nochtans is het bezield met het zelfde geloof in aardsch geluk: een zich
neer-vleien op den boezem der moeder-natuur, verlangend naar hare gaven,
vertrouwende in hare belofte. Doch over dit werk hangt een waas van mysterie, dat
het nog bekoorlijker maakt: niet het mysterie van 't hooger-op dat al de latere werken
der derde periode zal omhullen, maar dat van 't menschelijk leven met sappige
vruchten in bevende hand. Wonder van zulk een werk door het stormachtige der
tweede periode te zien breken als gulden zonneschijn!
De zestiende sonate behoort ook tot de tweede periode; ook zij is een werk van
o

optimism, van levensblijheid. N 1 van 't opus 31, is zij in volle tegenstelling met het
o

N 2, de volgende sonate, in D-moll, een der meest beroerde, tragisch-somber. met
o

heel de dwarreling der passie in de schuimende baren. N 1 integendeel, in G-dur,
ademt niets dan klaarheid, openhartigheid. Zij begint, beslist, met eene bevestiging
van levensenergie, verscheiden malen herhaald. In 't Andante grazioso dat volgt,
zingt Beethoven heel zijn rijk gemoed, heel zijne warme liefde in begeesterde tonen.
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Het zijn noten en trillen, als van een nachtegaal in het zwijgende donker, klankvol,
liefdehel, levensschoon. In het Rondo (Allegretto) van 't slot schijnt een reus te
spelemeien.
Zijn de sonaten dan 's meesters heerlijkste liefdesverklaringen? - Want voor heel
dien kant van zijn werk, moet de brief aan de ‘onsterfelijke geliefde’ in 't geheugen
blijven. - Maar het vierde kwartet, het vierde pianoconcert, lispelden ook 't
rs

liefdegeheim. Twee vroegere sonaten (op. 27, n 1 en 2) zijn eveneens geschreven
onder de bezieling der liefde. Het zijn de Sonata quasi una Fantasia, grillig
overslaande van melancholische mijmering tot levenskracht, om in 't Adagio con
espressione het diepstpathetische te bereiken; en de Mondschein-Sonate. Deze
suist haar zachte droomerij in zilverachtige wazigheid, breekt met tintelenden scherts
in 't Allegretto, tot zij in 't Presto agitato losberst in volle vurige hartstochtelijkheid.
Als laaiende lava loopen de zinnen van deze plotse levensuitspatting.
Tot in 't midden der derde periode (in de sonaten) treft men werken aan van beslist
optimistische opvatting. Het zijn, bij voorbeeld, de sonate op. 90, in E-moll, in twee
deelen enkel, waarin Beethoven de wederwaardigheden van Graaf Moritz Lichnowsky
verhaalde. Het eerste deel, schilderend den strijd om de geliefde, blijft klaarzingend,
vast-mannelijk; het tweede is één lang fluisteren van 't liefdegeheim, nooit uitgepraat,
gedurig herhaald, bijna zonder verandering. Hoe had de reeds grijze meester - in
1816, dus 46 jaar oud - na zoo vele teleurstellingen, zoo bittere liefdesontgoocheling,
nog die frischheid bewaard, die herinnering van 't zoet-streelende van 't liefdeheil?
De tweede sonate die ik bedoel is de voorlaatste (op. 110, As-dur). Behoort zij
gansch tot de derde periode door 't verloren-gaan in goud bewolkte ruimten, dan is
't begin toch maar één streeling van kalm, ongestoord geluk; en, na 't ordeloos
dooreen werpen van allerhande bewegingen - Adagio, ma non troppo; Recit; Più
Adagio; enz. heft het Arioso dolente zoo hemelsch, maar ook zoo diep-menschelijk
tevens, zijn klaaglied aan, dat het wordt tot een der hoogste uitingen van Beethoven's
liefdegevoel.
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Na de liefde in wonne, de liefde in wee: het eigenlijke Beethoven-gebied. Hier strekt
zich het veld uit in 't oneindige, want innig bij Beethoven was liefde aan smart
gehuwd. Hoe ze alle genoemd, die Adagio's, die Largo's, klagend het leed der liefde,
biddend de smartenbede? Hoe ze beschreven? - Zij gelijken een levend organism.
Eerst is het de kern: één grootsch, eenvoudig thema; eene eerste verwijding volgt:
stilaan zwelt de liefdevloed, meer druppelen komen erbij, dan beken, dan echte
stroomen, tot alle wateren samengevloeid, eindelijk zich uitstorten in den wijden
oceaan.
Dat is als een levenswet bij die onbeschrijfelijke Beethovensche adagio's. En men
zit daar, met de schoonkoorts op het lijf, hijgend dat de goddelijke smart ophoude,
bevend er een klank van te verliezen, nauwelijks ademhalend in den storm van
liefde.
Niet altijd in de smart zwelt aldus het liefdelied. Het Adagio, ma non troppo van
't tiende kwartet (Es-dur, op 74) volgt getrouw de aangroeiingswet, maar groeit enkel
in prachtigen hartstocht. Ook het diep Andante cantabile van 't laatste trio is eerder
een liefdesverklaring uit vollen boezem dan een zang van smart. Breed, statig-ernstig,
warm-trillend klinken de eerste akkoorden, die dan overgaan in de gewone
uitdeinende ontwikkeling, tot geen oevers meer te ontwaren zijn.
Het Largo assai ed espressivo van 't vijfde trio (D-dur, op. 70) heeft een heel
ander karakter: een geheim fluisteren, vol mysterie, vol innig gevoel, met wee
omfloersd, maar gedempt wee.
Nevens dien vorm van groeiende Adagio's door eenheid beheerscht, kent
Beethoven een anderen vorm, waarin hij insgelijks weergaloos is: het thema met
variaties. Die vorm verschilt van den anderen, doordien ieder variatie meer een
afgesloten iets is. Ontelbaar zijn weer hierin de meesterstukken, bij voorbeeld de
groote sonate in As-dur, op. 26, aan Vorst Carl von Lichnowsky. Deze sonate, de
eerste der tweede manier die de vruchtbaarste was in smartrijke werken, opent op
een somber rouwthema, door vijf variaties overgenomen, altijd in toenemende diepte.
Die duistere stemming wordt een oogenblik onderbroken door
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het Scherzo vol huppelend leven, maar weldra valt de tra gische treurmarsch binnen.
e

In gansch ander kleuring is het Andante met variaties der 30 sonate (op. 109).
- Deze sonate behoort ook tot de derde manier, waarin de smart enkel voorkomt
als herinnering of als overgang tot jubelende verheerlijking. - Kalm als eene bede,
klinkt het thema; maar 't is eene bede vol warm-trillende liefde, de liefde der laatste
periode, altijd dichter bij God dan bij de menschen. De variaties herhalen ieder de
liefdebede, met nieuwe zuchten van verlangen, van aandoening, van mysterie, soms
van heropgewekte leven, om eindelijk uit te zweven in loutere bovenaardschheid.
Hier is reeds een stap gezet op den weg die voert naar de wondere Arietta, twee
sonaten verder.
De Arietta! de kroon gezet op 't ontzaglijke werk der sonaten, de laatste
Beethoven-zucht in dit slag compositiën! welk penseel zou bij machte zijn hare
bekoorlijkheid te schilderen? 't Zijn hier geen variaties meer, maar één groeiend
lied, eerst van eindelooze treurnis, hopeloos, hartstochtloos, allengs uitzettend,
ontwikkelend in steeds weelderiger verrijking, om eindelijk op te bloeien als de volle
roos van 't Paradijs, in de onvergankelijke straling van leven en liefde.
Hoe weemoedig daarentegen klinkt het Allegretto der Zevende Symphonie! Tweede periode ten volle. - Hier vallen de noten als druppende tranen neer, eentonig,
gestadig, met onveranderd, eindeloos leed. Onbeschrijflijk is de melancholie dier
tonen.
Dit Allegretto behoort niet gansch tot den vorm der ontwikkelende treurzangen.
Mag het Adagio molto e mesto van 't zevende kwartet eronder gerekend worden?
In elk geval is het als uiting van smart bijna ongeëvenaard, zelfs bij Beethoven. 't
Is hier waarlijk dat men hijgt om verlost te zijn van zulk onuitsprekelijk wee, en toch,
geboeid door de overheerlijke schoonheid, gespannen, iederen toon opslorpt; met
Beethoven's gefolterd genie op en af dobbert op al de wateren der levenszee.
Het Molto Adagio van 't achtste kwartet heeft meer berusting in de weergalooze
liefdeklacht. Ten hooge klimt de snikkende bede. Doch hoe weergegeven dat nokken
en
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stokken van den cello in loutere lijdensverbijstering, dat suizen van de vier
instrumenten in verzoenende biddenssmeeking? Een top heeft Beethoven hier weer
bereikt, waar hij, alle eeuwen door, alleenheerscher zal blijven.
En toch - ik heb nog niets gezegd van de Negende symphonie. Die is weer de
Summa van 't Beethovenlijden, gelijk van zijn liefde en leven. In dien oceaan gaan
alle levensbaren: weelde en wee wisselen af, zingen hun wonderlied. Eindeloos is
de smart van 't Andante moderato in de wiegeling van zijn drie tempo. Wel zoekt
de dulder ze door dien rythmus te sussen, en 't gelukt hem waar 't viertijdig Adagio
met milder hoop ten hemel blikt, maar steeds keert hij terug naar den ondertoon
van ongeneesbaar wee, tot hij geweldig alle smart afschudt en den zang der Vreugde
aanheft.
Vreugde - is dat het kenmerk der Beethovenliefde in de laatste periode? Ja,
extatische vreugde, zalige beschouwing, verwijlen in luistervolle sferen, kenteekent
al de laatste kwartetten met hun hemelsche Canzona's, Cavatina's, enz. Het oor
van den lijder is gesloten voor alle aardsche zuchten en snikken; het gouden licht
lacht hem toe, de onsterfelijke belooning, 't ongeschapen leven. En hij stijgt, altijd
hooger en hooger, tot gewone stervelingen het moeten opgeven hem te volgen,
enkel uit de verte het gloriespoor ontwarend en bewonderend dat hem voert tot het
eeuwige Ware en Goede in Schoonheid stralend.

17 Nov. 1909.
M.E. BELPAIRE.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

184

Omaar Karel de Laey
(1)
(18 September 1876 - 16 December 1909)
(2)

Hier zijn we dan te Hooglede-St. Jozef, zijn dorpke.
't Is er stil.
't Boerengedoe gaat er heel rustig zijn wintergang op de schaarsche hoevetjes;
en waar om 't kleindorperig kerkje de huizen wat nauwer naar malkander dringen
is toch niets dat geruchte maakt.
Zacht glooien de zwijgende velden op naar Staden, waar eenmaal de
Kerkhofblommen zijn opgeschoten...
't Ligt alles ingetogen onder een hemel die niet verroert, die zachten schijn laat
vallen over 't boetebruin landschap, dat zich strekt in braaf-onverschilligen deemoed
als in volslagen onvermogen om aan leven mee te doen, dat zich niets gelegen laat
aan 's menschen blijheid of droefheid.

(1)

Dank aan Prof. Vliebergh, aan de EE. HH. Allossery, De Laere en de Ridder, aan Mr Lebon,
r

(2)

r

r

aan D Allaeys, D Cools, D Speleers, en den H. Van der Spurt. die me mijn aangename taak
zeer hebben vergemaklijkt.
gelegen aan den spoorweg van Oostende naar Yper, tusschen Cortemark en Staden. St.
Jozef is een parochie deel uitmakende van de gemeente Hooglede, wier dorp een uur van
daar afligt. Zoo komt het dat Vader De Laey, hoewel St. Jozefnaar, jarenlang burgemeester
van Hooglede was.
't Volk noemt St. Jozef ‘de Geete’. Langs den heirweg van Staden naar Cortemark, op het
punt waar deze kruist met den landweg van Hooglede naar Handzame, staat er, lijk aan alle
kruisstraten, een herberg, die vroeger uithing ‘in de Geite’. Dat was de kern der nieuwe
parochie. - Hooglede is door een tram in verbinding met Rousselare, terwijl ‘de Geete’ haar
uitweg heeft langs de spoor van daareven... Hooglede en de Geete zijn twee huishoudens
onder een dak, weinig harmonieerend, soms wel krakeelend, vooral bij gemeenteverkiezingen.
Naar den burgerlijken stand was Om. K. De Laey dus geboren te Hooglede. Maar zijn leven
lang bleef hij Geetenaar. Hij was, gelijk men in Vlaanderen zegt:

Van de Geete te klokke,
Van Hooglede te stokke.
r

(Naar een nota van D Allaeys).
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't Wil alles voortsluimeren hier al de tijden die nog komen zullen zooals het heeft
gedaan al de tijden die reeds heen zijn, niets voelend van 't geen elders mag roeren
of rumoeren in die wereld van dwaze vergankelijkheid die met al haar jachtige
koortsen verre, verre van hier moet liggen.
De toren zelf wil niets weten van nieuwsgierigheid, en hij doet eenvoudig zijn
plicht, te waken over de huizen en de menschen.
Enkel de groote molen daar tuurt uit naar wat er ginder mag krioelen aan den
einder waar Gent ligt en Brugge, en van waar de gillende trein enkele malen per
dag een boodschap meebrengt van luidruchtig bedrijf, die een oogenblik daarna in
de eeuwige kalmte van omhoog en omlaag weer is vergaan.
Ook de molen alleen ziet de zee, die frischheid en gezondheid over deze vlakten
waaien doet...
't Is niet mogelijk bijna, 't rijst als een raadsel voor u op, hoe in 't onaandoenlijke
van dit gewest iets grootontroerends kon gebeuren. Wie kan 't gelooven dat hier
door deze gezond-onschuldig daar-liggende velden een jong, rijk, schoon Vlaamsch
leven werd verzwolgen?
En toch is 't zoo.
Op 't kerkhof daar, rondom het kerkje, tusschen de terpen van al die brave
wroeters-boven-den-grond, die nu even er onder liggen te rusten van 't zware
zwoegerswerk, wijst me mijn vriend op 't mulle hoopje, vóor enkele dagen toegedekt
over de kist van OM. K. DE LAEY...
En deze bladzijden wezen gewijd aan den jong verscheiden dichter, en aan zijn
zoo jammerlijk ten ontijde afgebroken werk.
*

**

Op de lagere school te St. Jozef zal 't Om. De Laey zooal gemaakt hebben lijk
iedereen. Een paar keeren heeft hij daarvan iets herdacht in 't publiek: ‘'k Heb wel
onthouden dat onze dorpschoolmeester een groot letterkundige was, gelijk vele
zijner kollegas, dat hij menigvuldige feuilletons las en geschreven heeft, dat hij veel
eerste prijzen behaald heeft in letterkundige prijskampen en dat hij altijd

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

186
als eerste voorwaarde voor een letterkundig opstel de waarschijnlijkheid
(1)
aanplichtte’ . En ook dit:
Toen ik nog op de ezelbanken
van de lager schole zat,
stond in ons historieboekje,
boven aan het eerste blad:
‘Caesar wilde de Germanen,
op hun eigen grondgebied
onder 't vreemde juk verdrukken,
maar zijn poging lukte niet.’
Ach! het waren deze regels,
die de meester ons tot straf
- in zijn mildheid - bijna daaglijks
duizend maal te schrijven gaf...

Van op 't klein Seminarie te Rousselare bleek De Laey een jongen zooals niemand
anders daar. Een denker die zweeg, en die spotte als hij sprak. Voor schoolguiten
is er weinig eerbiedwaardigs; maar al die jongens hadden ontzag voor De Laey,
want ze wisten dat hij iets heel bijzonders was, iemand waarin veel aandoening en
veel goedheid lag verscholen, die zich - 't was 't vreemde van de verschijning zelden uitten op zijn bleekstrak gezicht. En bleef hij stilstaan of slenteren in 't gewoel
op den koer - men liet hem ongestoord zijn afzondering, zijn stillen gang, want dan
wisten allen dat hij weer onwel was en pijnen leed, waarover niemand hem
ondervroeg. Dan sprak hij toch van wat anders of daar kwam om zijn lippen weer
een spotlachje trillen. Maar nooit iemand kwetsen, hoor! Daarvoor was hij van huis
uit een te fijne natuur. Een boerenjongen wel, zooals de meeste andere, maar de
jongen van een uitnemend kieschgeaarde moeder, en van een vader, die zich uit
den heereboerenstand door zijn gedienstigheid en zijn schranderheid opwerkte tot
een der meest ontwikkelde buitenmenschen van Vlaanderen, tot een wijzen man
voor de omgeving van uren omher, tot een

(1)

Lettervruchten van Met Tijd en Vlijt 1898, Geschiedenis van een Feuilleton, blz. 31.
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verdienstelijk geschiedschrijver van zijn dorp, tot een voorstrever op maatschappelijk
gebied en tot een provincieraadslid wiens gesproken en geschreven woord licht
brengt van gerijpt gezond verstand en warmte van ijverende menschlievendheid.
De Laey was een heel bijzondere jongen dus, maar zoo zwak dat hij zelden mocht
doen wat al de andere deden, en dat hij op zijn lichaamskrachten heel zuinig moest
zijn. Was 't wonder dat hij den jongenstijd, dien hij zoo elken dag over bleef houden,
allemaal jonde aan zijn geest, die zeer open en zeer gretig was, dat hij alles hoorde
en zag, en dat hij leerde te spotten met de dingen die hij voelde minder goed te zijn
dan deze die hij voorzichtigjes omdroeg in zijn broze gestel? Toch, heel, heel
onschuldig, dierf hij soms niet enkel de dingen, maar ook wel een zeldzamen keer
met een beleefd permettez de personen aan: dan maakte hij van de zwakheden
die zijn oogen hadden doorpriemd eventjes een karikatuur. En dat ging hem hoe
langer hoe beter. Hij keek eens goed, en hij kiekte. De college-jongen reeds was
een goed-opgezette photograaf van menschelijke gebreken.
In de vierde hield zijn ziekte hem een heel seizoen thuis. Maar daarna werd hij
veel beter, en zoo dat hij zich aan 't balspel mocht wagen. Zoolang 't zijn kwaal hem
niet verbood, greep hij ook met lust ‘den edelen handboog.’
Dat hij, waar het studie gold, zijn scherpte van opmerking aan de letterkunde zou
besteden bleek niet zoo dadelijk. Zijn eerste leerliefde was voor de cijfers. In de
vierde trokken hem de formulen der stelkunde aan en later de onderzoekingen naar
de geheimen der barnkracht. Eerst in Poëzis begon hij iets van de klassieken te
snappen. Maar aldra voelde hij zich met de oude Romeinen zoozeer in zijn schik,
dat hij, als leerling van Rhetorika, hun taal schreef in vers en proza met
benijdenswaardig gemak. Geloof hem dus niet op de letter in zijn ‘Gradus ad
Parnassum’:
Negen maanden hebben wij den
Gradus moeten openslaan,
en den scherpen berg Parnassus
in 't latijn te keere gaan.
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'k Heb wel honderd vijftig malen
in bevangen barenszweet
oude stukken hexameter
tot vernieuwden deeg herkneed.
En ofschoon - ik zeg het zelve fanatieke Gradus-vriend,
nooit, in verzen, satis bene
noch gekregen, noch verdiend.
Dit beteekent niet dat deze
die den Gradus-ladder schiep,
aan de Menschheid geene diensten
heeft bewezen, in princiep;
Maar indien de ladder weinig
dichters hooger klimmen laat,
't is dat, sedert de Romeinen, dat hij zonder sporten staat.

Ook zonder die sporten wist hij te klauteren op en af in wedijver met Horatius, en
op éen uur kreeg hij naar 't getuigenis van zijn makker Allossery 10 tot 15 strofen
klaar.
Toch voor zijn mathematisch gedrilden blik bleef de Latijnsche en Grieksche
schoonheid - wel minder wolkerig dan de meeste andere, maar altijd een zwevend
element - zoogoed als verscholen. 't Geen niet belette dat hij toen de Ilias uit kreeg,
en grasduinde in Anakreon, door zijn kameraad uit den boekwinkel van 't Klein
Seminarie gehaald. Liever nog las hij toen Lafontaine, Lessing, en - wel een bewijs
voor den diep-christelijken ernst van zijn zucht naar menschenkennis - Thomas a
Kempis.
(1)
Zijn verzen uit Poëzis zal hij later meest alle hebben geslachtofferd. Op zijn
eigen de Laeysche wijze, toen in tastende wording, parafraseerde hij 't ‘Gedicht uit
(2)
plicht gelukt niet licht’ in: ‘Het blanke Sneeuwtapijt’ .
*

**

(1)
(2)

Toch weet E.H. Allosery in De Laey's eerste bundeltje sporen te ontdekken van werk uit
Poëzis.
Sept. '96. Lettervruchten Met Tijd en Vlijt, 48-49.
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De versche student in de Rechten te Leuven was daar onmiddellijk thuis.
Aanvankelijk woonde hij met zijn West-Vlaamsche makkers Cools en Allaeys in Just
Lips. Veel hokten ze samen op 't kot van Cools.
‘Uwe kamer, waar er zinnebeeldig,
op den achtergrond
nevens 'n bureau met boeken
ook 'n zachte zetel stond.
Waar de blijde middagzonne,
lange en vele en vol genot,
haar gezichte spiegelde, in den
balg van uwen tabakpot.
Waar er binst ons lastig blokken,
veel Semois en Maryland,
wierd in pijpen - die het altaar
zijn der vriendschap - opgebrand.
Waar wij over nachte dronken
groote glazen aardig bier,
dat gewoonlijk niet en schuimde
door de schuld van den portier.’

Hij deed zoo 'n beetje als Lessing, ziet ge. Hij zong van drinken, maar hij proefde
maar eventjes en hij liet de anderen doen.
Niets was hem liever dan de jeugd van de Alma Mater; hierom vooral wijl hij voelde
geen jeugd te bezitten. Zijn lichaam was niet jeugdig - ge weet het al - 't had onder
kinder-rhumatismen veel geleden, en zoo dat de jongen zachtjes moest blijven gaan,
den eenen dag uit den anderen in, de jaren die hij duidelijk voelde hem karig te zijn
toegemeten. Ook zijn geest was niet jeugdig - want iemand die veel en scherp ziet
is vroeg oud, en aldra te wijs om over zijn geestdrift, uitwendig althans, geen toezicht
te houden, en om het schelle geschater van't Leuvensch gerol niet te dempen tot
iets dat half een glim- en half een grimlach wordt.
Toch werd ze hem 't liefste van zijn leven, die Leuvensche leute. Maar hij moest
ze kunnen bespieden op afstand,
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alleen of met de enkele ‘Carissimi’, onder 't juiste perspectief waar't zien van jonge
dwaasheid geen minachtig kweekt, waar 't zien van menschen die verkeeren in de
volle gisting van 't leven een geestdriftwekkend schouwspel wordt, dat groote liefde
ontvlamt en groote hoop.
Zoo stond van de meet af deze student in de rechten met zijn wijsheid van inzicht
boven de studentenwereld, maar metal zijn sympathieën, met al zijn gevoel
datlangsom dieper werd naarmate 't zich kariger uitte, leefde hij er top in.
De Laey nam zijn studievak zeer ter harte. Hij kwam zich niet aan de Hoogeschool
een broodwinning bereiden. Daarover mocht hij, gelukkig, voor immer gerust wezen.
Hij ging in de rechtsgeleerdheid, eenvoudig omdat ze hem beviel meer dan eenige
andere faculteit. Zijn veelzijdig aangelegde geest zou 't volledigst voldoening vinden
in de wetenschap die hem 't best, naar hij meende, verzoende de stiptheid en de
ruimheid van blik, de nauwgezetheid van opsporing en den durf van vlucht, de
scherpheid van redeneerkracht en de vindingrijkheid van vernuft, de sobere eenheid
van ontwerp en de weelderige verscheidenheid van uitvoering. Of is 't b.v. geen
hoogedele sport voor den geest, die studie van 't Romeinsche recht, van dat stevig
bouwgevaarte dat uit de eenvoudige grondlage van 't gezond verstand opschiet tot
een vesting waarin al de verwikkelingen der menschelijke rechtsbegrippen in
veiligheid schuilen?
Nu, dit zou De Laey zelf wel een beetje dithyramisch vinden, maar ten slotte nam
hij die speculeerde in den hoogen zin, zijn vak zeer hoog op; 't geen hem natuurlijk
niet belette, op een luimigen dag, ook over de Rechten op op zijn eigen wijze
sprekelijk te zijn, en zijn ‘surmenage moderne’ te schrijven:
‘Er bestaat in de hooggeprezen studie der rechten, geen meerdere wellust
dan deze van Instituten, Pandekten, Coden en Novellen - oude en nieuwe
- van kant te werpen en na te gaan hoe het beroep van rechtsgeleerde
in den loop der eeuwen gewijzigd wierd, en van zijn ideaal is afgedwaald.
De eeuwen der patriarken beschouwt men gemeenlijk als de oorbeeldige
tijden voor de studiosi, gelijk in welke jura.
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Geheel het programma aan de primitieve hoogeschool bepaalde zich bij
het jus nationale. Gezond oordeel en een handvol verstand waren de
eenige vereischten tot het examen van noode. Ingevolge deze
omstandigheden had het gebruik van leergangen te brossen onwrikbaar
vast in de zeden wortel geschoten, en daar Noë reeds den wijn ontdekte,
werd het geld dat ik en gij voor inschrijving en boeken besteden geestdriftig
aan het kunstmatig verlustigen door druivensap besteed.
Zoo stonden de zaken toen Mozes, die als hervormer onzer faculteit wilde
doorgaan, stellig de tien geboden liet verkondigen. Hiermede veranderde
het aanschijn der rechterlijke studiën: het ambt van jurisperitus viel niet
meer in iedereens bereik, maar werd bij voorkeur aan het geslacht Levi
voorbehouden. Allen, die besloten in het uitleggen der wetten eenige
vorderingen te maken, moesten zich reeds papyrus en schrijfstoffen
verschaffen. Toen vonden de bevelvoerders ook de pedagogieën uit,
immers al de zonen Levi's werden genoodzaakt in den omtrek van den
tempel hunne verblijfplaats te kiezen. Nochtans, op dertig dagen was het
nog mogelijk, het examen tot in de minste kleinigheden van buiten te
kennen.
't Werd langs om erger... En bij de Grieken, iemand die de rol van
rechtspreker ernstig wilde opnemen was verplicht binst tien of twaalf
maanden, als stagiaire, bij een rechter in te wonen.
Wat de Romeinen betreft, zij hielden zich niet meer tevreden met den
tekst van de wetten en de toepassing, maar begonnen onder malkander
te kijven en te twisten over den uitleg. Labeon sprak wit, en Capiton zei
zwart. Er werden volumina bekladderd van honderden meters lengte,
formulen gevonden om de wetten te ontgaan en ze gelijk met een
mekaniek stelsel te vermenigvuldigen. Het bedrijf van advocaat daalde
letterlijk tot proza, zoo laag niet nochtans dat alle candidaten geenen tijd
meer vonden om met de kruiken van Falerne te verbroederen. Overlast
van werk ontmoedigde even wel een groot getal talenten en het is aan
die omstandigheid te wijten dat de studie der rechten verviel tot onder
Justiniaan. Deze laatste, meenende aan de nakomelingen eenen dienst
te bewijzen, gaf de colossale encyclopedie uit, waaronder de
tegenwoordige studiën nog bezwijken. Het wierd noodig - rechtuit
gesproken - wilde men zijn exaam passeeren, van te blokken na de
avondmalen.
Bij dit eerste corpus juris, voegde de Kerk een tweede corpus, en Keizer
Karel de Groote zijne capitularia. Na hem, ieder koning, ieder hertog en
ieder graaf gaf aan die corpora zijne rechterlijke bagage mede, en zoo
vatte men het gedacht op, Universiteiten te stichten om door
samenwerking de corpora
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met alles wat er was bijgekomen, te ontleden. Op deze plaats deden voor
de eerste maal ‘de buizen’ hunne intrede in de wereld.
Eindelijk viel de Fransche omwenteling voor, en zij beloofde alles wat er
bestond van kant te smijten. Vandaar, buitengewone geestdrift der studiosi
in de rechten voor de redster, die hen weerom tot de gedroomde tijden
van de patriarken wilde brengen. Maar de kwaal der surmenage had te
diep wortel geschoten; men bekrachtigde een wetboek dat tweemaal den
omvang had van alles wat tot dan toe, op rechtskundig gebied, onder de
zon was verschenen; en tot overmaat van rampspoed, wierd de oudheid
als preleminaria bij het nieuw gevoegd. Sedert hebben allen die op eenige
kennis in de rechten aanspraak mieken, de vijf en twintig eerste jaren van
hun leven in tranen en zweet doorgebracht.
De buizen vermenigvuldigen, volgens het gekend axioom: Plurimae leges,
plurimi cylindri. Het vervallen der ideale rechtsgeleerdheid, na Noë, doet
de huidige studiosi soms barsten van spijt en het is op deze oogenblikken
van wanhoop en vertwijfeling dat zij het burgerlijk recht of het bestuurlijk
brossen. Tegenwoordig worden de wetten slechts gemaakt voor enkele
semesters, en alle weken spuwt het Staatsb!ad nieuwe ontwerpen en
afkondigingen. In zulke voorwaarden gaat ons bedrijf onvermijdelijk om
zeep. Het moet verbrokkeld en verdeeld uit de crisis te voorschijn komen.
Binnen korte jaren zullen slechts vier tot acht enkelingen in staat zijn - in
nameloos vennootschap verbonden en elk een deel der onmenschelijke
materie bestudeerende - tot eene noodzakelijke rechtskennis te geraken,
en het oudste onder alle beroepen, het edel beroep van advocaat, zal
niet meer bestaan dan bij middel van het verzinsel der burgerlijke
(1)
persoonlijkheid.
Maar De Laey was natuurlijk iets meer dan een vlijtig student. Zijn vrije Leuvensche
uren gingen op voortaan en voorgoed in 't gezelschap der klassieken, meest Latijnen:
Puur uit plezier verdiepte hij zich in Tacitus, in Caesar, en vooral in Horatius. En nu
werd het voor hem 't geen het vroeger niet was: een onvermengd schoonheidsgenot.
Hij had immers thans geen last meer van de letter. Of hij Latijn las dan Vlaamsch,
't was hem om 't even. En nu openbaarde zich aan hem, in zijn onsterfelijkheid,

(1)

Ons Leven, ‘Surmenage moderne’, 26 Mei 1899.
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de geest der ouden, de klassieke schoonheid, die, ondanks alles, bloeien blijft op
graven, eeuwig roemrijk, voor de oogen althans van dezen die, door den
fabrieksmook van heden heen, nog helder blijven schouwen. Immermeer ontwikkelde
zich zijn Renaissance-zin, dien hij later zal vruchtbaar maken voor de kunst, dien
hij ook wetenschappelijk zal voeden en ontleden.
Ook zijn Lessing bleef hij trouw. In zijn eerste Leuvensche jaar vertaalde hij vele
van diens korte gedichtjes. En deze Ephraïm heeft wel 't meest sporen gelaten op
De Laey's eigenaardig dichterschap.
Onder De Laey's professors kan ik hier enkel een doode noemen: P.P. Alberdingk
Thijm, den echten, zoo harmonieus ontwikkelden hoogleeraar, den man van 't hooger
leven langs alle kanten en in alle richtingen. Aan dezen zeldzaam volledigen mensch
heeft De Laey voor een schoon deel zijn verfijnd levensinzicht en zijn langs om
breeder zich uitdeinende geestesruimte te danken. Ook buiten de lesuren was hij,
waar 't pas gaf, immer zoo dicht mogelijk bij Alberdingk, gretig luisterend naar 't
ondervindingrijke, altijd geestdriftige en toch altijd bezadigde, voor de
fijnbewerktuigden altijd vruchtbare woord. Hij vond er ook een plezier in, zijn
persoonlijkheid in wrijving te brengen met de zeer typische van den Meester, en
godweet hoeveel Alberdingk's gothische geestdrift er heeft toe bijgedragen om de
Renaissance-sympathiëen van De Laey, tot eigen verweer, naar de vruchtbare wet
der contrasten, met grondiger beredeneeringen te onderleggen.
Maar, ge verbeeldt het u dra, een dergelijke liefhebberij was niet van aard om
daarover in gewoon studentengezelschap te praten. De Laey zweeg dan ook liever,
en hij bleef een zeer kiesche natuur, een zeer schuchtere jongen.
Niets van dit alles heeft belet dat Om. De Laey werd een der populairste studenten
van Leuven. Alle Vlamingen kenden De Laey; maar ze bleven op afstand; allen
voelde ze eerbied voor hem.
Maar daarop liet De Laey zich niemendal voorstaan: Hij had het veel te druk met
zijn eigen innerlijk leven, en met het voedsel van observatie dat zijn steeds groeiende
dichterschap vroeg.
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(1)

Veel kuierde hij op zijn eentje naar buiten. Niets natuurlijker voor wie 't Leuvensch
gewest éens heeft gezien. Schaarsch zijn in Vlaamsch België, de wandeltochtjes
die een kunstenaarsoog zoozeer voldoen als de Leuvensche ringlanen. Zie maar
even eens rond: Daarbuiten de mollige lijnen van 't heuvelend landschap, met zijn
kleurenspelingen van rijkbebouwde velden en welige bosschen vol beuken en eiken,
met langs de gothische warandegangen dier dreven vol oud-mysterieuze muziek,
die vriendelijk stoeiende beekjes, waar elk uur van den dag zich met zijn eigen lief
gezicht in spiegelen komt. En dan, op de helder open plek midden in 't zware groen
het oude kasteel dat de stramme strengheid van zijn honderden jaren ligt uit te
zonnen in majestatische rust... Of even verder, de abdij van Perk met haar toren
die waakt over 't oude, goede, gezond-heiligend werk van paters-boeren en
paters-geleerden. Overal speelt en zingt het licht. Zijn gouden vendels wapperen
van de muurgevaarten af en in duizend kleursymphonieën stuwt het tot de verste
glooiingen van den einder al de kweeksappen op van dien veivetten heuvelgrond...
Sta nu weer op den Caesars-berg, die brok natuurlijke vesting, bonkende bochtend
boven donkere krochten: Daarbinnen de scherpe lijnen der stad, de grillige zigzags
en zwenkingen der oude en nieuwe steenen menschenwerken, beschansend de
heuvelen of optorenend uit de vallei: alle stijlvormen der kunst in kalmen wedijver
dooreen; de grootsche Renaissance van Sint Michiel en de sierlijk-ranke gothiek
van 't Stadhuis, de gehavende trots van Sint Pieter, de lichtvaardige luchtigheid van
St-Gertrudis, de nederige slankheid van St-Quinten. En tusschen dat alles de bonkige
woonsteden der wetenschap, zich hechtend laag aan den grond maar toch reikend
ver boven de huizen van 't nutsbedrijf der stad, wijl de scholen voor wijsbegeerte
en electrotechniek opschieten in een bovenaardschen durf even zichzelfbewust als
de kloosterstrengheid op dezen berg... Leuven en zijn omgeving bleef liggen in de
Laey tot hij het oudere er van eenmaal in Falco te pas bracht.

(1)

In zijn lateren Leuvenschen tijd althans.
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Trok hij de stad uit met gezelschap, dan was 't meest met Allaeys. Maar dan moest
de Dikke zijn voorraad lectuur meebrengen; en dan lagen ze in Heveleebosch te
lezen dat ze lekkebaarden in van Hee's Manneke van de Mane.
Maar meer nog dan buiten vermeidde zich Om. K. De Laey binnen de stad. Wel
had hij immer pret aan de kleuren en de lijnen der dingen, maar liefst nog vergastte
hij zijn altijd bezigen geest op den handel en wandel der menschen. Hoe hij 't maakte
tegenover de studentenwereld weet gij nu al. Maar buiten de studenten waren en
zijn er te Leuven ook Leuvenaars en Leuvenaressen. En dat was voor de Laey's
opmerkzaamheid telkens na 't middagmaal een zeer snoeperige verlustiging. Had
hij in 't café - gewoonlijk den ouden Bel - zijn zoogezegde Moka geslorpt en zijn
sigaretje verblazen - dan was't: Harry's en Dikke, we gaan he?
Dan trokken ze op: Cools en Baels en Allaeys, met De Laey, en ze slenteren door
de Thiensche straat en de Statiestraat. Alle vier gingen ze met oogen en ooren
rekkewijd open, maar De Laey toch had meestal den prijs: geen levend wezen, 't
zij burger of pandoer, 't zij student of peeterman, 't zij pater of leek, 't zij bakvisch of
matrone, 't zij schacht of astèke, 't zij ezel of hond, kwam binnenschots of De Laey
zag net een verkeerdheid, en wist er iets op, een fijne ui of een scherpe mop,
onvermijdelijk gevolgd door een ploflach der drie.
Onderweg vielen de kameraden om beurt 't gezelschap af, wijl ze kwamen elk
aan zijn hok, en Om. K. De Laey trok alleen naar zijn Muntstraat, zijn tweede kwartier,
of later naar zijn derde, in de Brusselschestraat, aan de ‘Daile’. Traag loefde hij
(1)
voort, met zijn handen ineen op zijn onderrug, zijn rottingje op sleep, en een
eendachtigen achterzwaai in zijn stap. Al zijn bekenden keken hem na, welgezind,
want ze voelden het allen dat hij zoo lekker natuurlijk, zoo zonder een zweem van
opzet of pose, een type was. 't Kon hem allemaal niemendal schelen; hij kiekte
immer voort, onder den neergestreken voorrand van zijn molhoedje, de uit-

(1)

Aanvankelijk lachte hij om 't rottingje van den Dikken, Maar later kocht hij zelf een.
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stallingen van menschen op straat en van dingen voor de toonvensters. En als hij
dan eindelijk thuis belandde was 't zijn eerste werk een versch opgedanen indruk
uit te werken, of een nieuw berijmden inval op te teekenen, of een beschouwing
neer te schrijven die hij thans voorgoed had doordiept, b.v. zoo:

Un beau désordre est un effet de l'art
'k Heb in een fourrurewinkel
bij het versch gepint vitrien,
de volstrekte waarheid van dit
paradoxen - vers gezien.
Langs de kanten, hongen roste
vossensteerten, om ter best
op den rugge van geverfde
geitenvellen vastgevest.
Verder waren winterhandschoen
bij malkander thoopgebracht,
in verscheiden tinten, rondom
rond'n witte schapenvacht.
Middenwaarts bemerkte men nen
opgevulden waterhond,
die mistroostig bij nen stapel
langgewolde moffels stond.
Nevens hem beneden, lag 'n
wreedgetande berenkop,
met 'n paar dozijnen antiteigne
poeierdozen op.
Eindelijk - tot overmaat van
kunst en esthetiek gevoel zag ik dan de winkeldochter
en haar wassen pose-smoel.

Of zoo, want ook binnen zijn kamer vond zijn opmerkzame geestigheid haar kost:
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Lacrimae rerum
Onder 't blokken der Pandekten
zocht ik eens hoe wonder diep
hij, de dichter, peisde, die de
‘tranen van de dingen’ schiep

Lacrimae! ik vond er kanten
waar ik niets dan duister zag,
lijk in 't Corpus juris dat op
mijne tafel openlag.
Klaar van peizen zweefde ik boven
de aardsche wereld en vergat
hoe ik juiste met de tafel
onder mijne lampe zat.
Al met eens - het wilde lukken viel er daar 'n vette traan,
uit den hoogen, op het Corpus,
en ik had Virgiel verstaan.
Lacrimae, 't is 't gene dat de...
- wen de maarte niet vergeet,
van ze 's nuchtens op te vullen dat de lampe 's avonds zweet.

Of nog zoo, een beste bewijs dat de kiesche De Laey niemendal ophad met
conventioneele kieschheid:

Sainte Alliance
Over tijd van jaren, woonden,
rechte vóór mijn oud kwartier,
twee verkoopers van matrassen,
zeegras en behangpapier.
De eerste had - het is belangrijk kisten zeegras ingedaan,
en hij liet ze, alleen en open,
open voor de deure staan.
Al de honden van 't gebuurte
- lijk in politieken stoet brachten, langs de kistewanden,
aan malkaar den broedergroet.
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Seffens, stonden bij den tweeden,
door afgunstigheid gekweld,
even veel gelijke kisten,
voor 't publiek tentoongesteld.
't Gene - dit is tusschen haakjes aan den dagelijkschen stoet
van de reizende bezoekers,
dubble stoutheid gaf en moed.
Doch, na korten tijd, bemerkten
de verkoopers, dat hun gras,
in de plaatse van te droogen,
lijk bedauwd of vochtig was.
Zij ontdekten - 'k zegde hooger
hoe 't a posteriori kwam dat het ras der honden hunne
dommigheid te bate nam.
En zij zwoeren dan, te samen,
in 'n Schulz und Trutz verbond,
van den vijand uit te roeien,
die de drooge waren schond.
Dit geval, van vroeger, doet mij,
heden, best van al verstaan,
hoe de Mogendheden hostes
ook tot fratres overgaan.

Werd het nu Vrijdag, dan kon men De Laey gaan hooren heel dikwijls in ‘Met Tijd
en Vlijt’.
In den voorwinter van 1896 trad hij op voor 't eerst met de bedeesdheid van een
echten schacht, en hij las een versje die hij uit het college had overgehouden: ‘De
Zwaluw’. Hij lachte er eigenlijk zelf mee, want er was rozengeur en maneschijn bij...
Maar 't lag in de traditie van den zeer verdienstelijken kring dat alle beginnelingen
met iets deftigs afkwamen. En De Laey zelf zou nog wat wachten om de strengheid
van die aartsvaderlijke gewoonte te breken. Den tweeden en derden keer bleef hij
nog binnen 't geijkte. Hij had het over Körner, een zijner lievelingen uit de Duitsche
Reclam-boekjes die hij met dozijnen kocht, en als dessertje bij zijn Latijnsche maal-
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tijden nam - over Körner dus, den Duitschen dichter - student - soldaat en zijn invloed
op de Duitsche Universiteitsjeugd. En hij stelde hem nevens Rodenbach, nevens
Berten - wiens geest nog altijd bezielend rondwaarde in 't genootschap, van zeventien
jaren her, en wiens astrale lichaam bleef gaan als een beschermende makker nevens
al die vinnig-beloerde Vlaamschgezinde jongens, die in 't college van Rousselare
de niet te verdelgen Bauwvoet-microbe hadden ingezwolgen. Eigenaardig: 't eerste
proza van dien makken, lawaaiwarsen jongen, lezend fluisterstil van 't blad, was
over twee luid-geestdriftige ideaalmenschen, beiden vroeg door 't vuur van den
vrijheidskamp verdelgd of verteerd, met immer aan hun zijde de lier en het zwaard...
Zijn derde lezing dien zelfden winter bewees hoe deze jonge Vlaamschgezinde
nog verder dan in Duitschland speurde op verkenning van toestanden gelijkaardig
met de onze. Hij bestudeerde de Poolsche beweging en letterkunde. Een boel
vertalingen uit het Poolsch had Allaeys overgekregen van zijn oom, zendeling in
Amerika. En De Laey verslond ze, o.a. de gedichten van Mickewicz. ‘Quo Vadis’
was ook daarbij... En de eerste vrucht was een werk over Scienkiewicz, vóor iemand
te onzent hem kende. De Laey prees den novellist van de Dorpsgeschiedenissen
en van Jantje, de Kleine Muzikant, om zijn gezond realisme, wars van Zola,
natuurgetrouwe beschrijving van menschen en dingen; maar vooral draaide 't uit
op de zielsgeaardheid van den Poolschen dichter: zijn ijvervolle wil om zijn gevallen
volk op te heffen in 't licht der beschaving, en om de schuldigen, den verbasterden
Poolschen adel, stoutweg de waarheid te zeggen.
Genoeg nietwaar om aan te toonen dat deze dichter een positief denker was en
als jong flamingant heel goed wist waarheen.
*

**

Vanaf het tweede studiejaar te Leuven (1897) ontpopte zich voorgoed het
satirico-humoristische talent van De Laey.
Zijn eerste slachtoffers waren de heertjes onder de studenten, de franskiljontjes,
de vaste klantjes van tailleur en coiffeur, met verfletschte lijven en gesiroopte
gezichten.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

200
Niet alleen in Met Tijd en Vlijt maar vooral in 't studentenblad Ons Leven, heeft De
Laey er hun van langs gegeven. Hun pet en hen waldhoorn heeft hij
ongeneesbaarverscheurd en gedeukt. Lees daarover in den jaargang 1897, en
waarschijnlijk in de aanstaande verzamelde werken van De Laey: ‘Een Mausboer
aan Nasse-ed-Din’, ‘Alma-Mater aan Dr Jean Suis’, en ‘Le Son du Cor’.
Als hij met de Asteken had afgerekend, ging hij de rijken van den buiten te lijve.
In zijn prozaschets ‘Mijnheer van Overleye’ had hij het over de landelijke ezel-edelen,
die met hun dwaze hoovaardij en hun zotte franschelarij onze Vlaamsche landen
verpesten. Even daarna kreeg de aperij der franskiljonneerende Vlaamsche
handelslui haar beurt in ‘Er is nieuws’. En aan den schijngeleerden, schoolvossigen
blaai der dorpspedanten werd het kluchtig berijmd huldebetoon ‘Diepe Denkers’
gewijd.
Nog werd onze Vlaamsche buiten bedacht in ‘Het Recht’, knabbelend en bijtend
over de dwaze procedeerzucht der boeren, en vooral in ‘Gemeentekiezingen’, hoe
de partij die 't meest pinten bier heeft verschonken het onvermijdelijk van de andere
wint. Dit zijn meesterstuk uit Met Tijd en Vlijt kwam hij persoonlijk niet voorlezen.
Hij belastte zijn vriend Vliebergh er mee, want hij zelf zat ziek thuis. Na zulk een
vergasting was 't onweerstaanbaar dat de heele vergadering, op voorstel van haar
leider Alberdingk Thijm, aan De Laey een dankbrief stuurde en een wensch tot
spoedig herstel.
Met de gevoelsplethore onzer hartroerende romanschrijvers en feuilletonisten
was hij begaan in de ‘Geschiedenis van een Feuilleton’. - Goethe's raad aan de
studenten:
als dictirte euch der heilige Geist

werd voor eigen prettige rekening door De Laey hernomen in ‘Magister dixit’, en
vooral in de ‘Pathologie interne’: de blokkersziekte, naar al de eischen van de
wetenschap physiologisch nagegaan, en naar al de eischen van de kunst
humoristisch weergegeven. De vinder van 't nieuwe serum heeft immers een
verschrikkelijken last in 't verrichten zijner eerste proefnemingen: ‘Het moeilijkste,
bekent Jaak Kennissen zelf, is de kultuur der blokkersmicroben op de konijnen te
maken.’ Maar 't vertrouwen op dezen
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nieuwen triomf der bacteriologie begaf hem niet, zooveel te minder daar hij altijd
zijn oogen gericht hield op 't verschiet: ‘De menschheid, die standbeelden oprichtte
aan vinders van pillen tegen den hoest of tisane voor den adem, moet met
welgevallen nederzien op den redder der menigvuldige studenten, die door eene
verraderlijke ziekte ten grave gesleept worden. Op den waren blokker paste Jaak
Kennissen de woorden toe van den psalmist: - Quasi foenum in tectis, priusquam
evellitur, exaruit - en hij vertaalde: ‘Alvorens het werkelijk leven binnen te treden,
droogt hij uit in zijne studiekamer gelijk hooi op de daken.’
Een der genoeglijkste avonden die De Laey bezorgde aan Met Tijd en Vlijt was
den keer toen hij afkwam met zijn bladzijden uit ‘het Zakboekje van een Ezel.’ Uit
dat zakboekje had hij 't verslag genomen van den heuglijken dag toen de studenten
de Zusterkens der Armen een nieuw gerij vereerden - heel officieel, met vliegende
vendels en slaande trom en schetterende fanfaren. Over al die herrie denkt de
vrachtezel der Zusterkens 't zijne. En de wijsbegeerte door dezen Uberezel ten
beste gegeven is zoo verbluffend gezond-verstandig en getuigt zoo'n stevig bezit
van het ‘Ken U Zelve’, dat ze een eeuwige kaakslag is voor wat men aan wijsbegeerte
in gepatenteerde cursussen doceert. Want het strenge gedachtenleven - heeft, o
wonder - in dezen bevoorrechte 't innigste natuurwezen niemendal aangetast.
Telkens komt het weer boven ‘met den drang van een impératif catégorique’:
Schallende fanfaren naderden... en een groote bende met stokken en
vaandels kwam af. Ik heb mij aan de voorzienigheid van Jupiter
overgegeven. Gerechtige goden! Hoeveel stokken rond mij! Dan begon
het rustig te worden; eenige menschen traden bij; zij schenen er
goedaardig uit en wilden spreken. Nu eerst is het zweet achter mijn ooren
uitgebarsten: Zij wilden mij een redevoering opofferen en ik zou moeten
antwoorden. Nooit van gansch mijn leven had ik in het openbaar het
woord gevoerd... De redenaars kwamen nader, geraakten in onverschil
met mijn oppasser en oei! zij vatten mij aan. Jupiter! Jupiter! mijn
scepticisme zou gestraft worden. Bermhertigheid!... Op dezen oogenblik
bracht mij de meeste verrassing onder al de verrassingen van dien
verrassenden dag den kop voor goed op doling. Ik geloofde mijn eigen
oogen niet; men spande mij uit en ik had plaatsvervangers gevonden....
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Op den stal teruggekeerd dacht ik geheel den avond aan de zonderlinge
gebeurtenissen der laatste twaalf vervlogen uren, en als ik overwoog hoe
dusdanige eer noch aan mijn vader, noch aan mijn grootvader, noch aan
iemand van ons geslacht te beurt is gevallen, dan heb ik de overtuiging
opgedaan der gegrondheid van het evolutionisme...
Aan een tintje hier en daar ontdekt men wel dat Om. De Laey ook Fritz Reuter las,
maar toch blijft hij De Laey.
Om het summum te treffen, het onweerstaanbare van de lachpret, moest men de
Laey's werk door de Laey zelf hooren voordragen. Dit had hij gemeen met Van
Maurik en Cremer, ofschoon hij lang geen kunstenaar-lezer was als die beiden.
Maar tot in de puntjes eigenaardig was ook zijn voordracht.
'k Zie hem nog altijd staan op 't verhoog. Een ideale droogscheerder. Eerst een
minuut of twee. Want zijn hand moest al den tijd hebben om uit zijn rechterbinnenzak
iets te halen dat eindelijk te voorschijn kwam als een dikke sigaret, een strookje
gerold papier, dat het signe herinnerde, het schandemerk waarmee men de
Vlaamschpraters in 't college bestrafte. Naar ouder gedachtenisse werd het volumen
door de lanterfantende vingers afgerold, en men mocht de ooren spitsen... Altijd
aan stond de dichter de maat van zijn eeuwig dezelfde stroofjesschema's te
begeleiden met den trappeldeun van zijn schoenpunt. Er was in dat lichaam een
perpetuum mobile. Altijd had het, in 't horizontale een wiegewipje, maar, onder de
lezing, kwamen in 't verticale die opschokjes daarbij, zoodat hij was als een levende
beeltenis van eentonig gestereotypeerde beweeg, terwijl op zijn gezicht, zoo
bleek-glad als een maske, geen spierke bewoog, amper de luie lippen die haar
bezigheid móesten doen, en af en toe een doodbedaard zenuwtrekje dat even
verschoot aan den uithoek van zijn mond of boven de scheel van zijn rechteroog.
Een symbool van onaandoenlijkheid, op zichzelf al een koddig contrast met die
guitige menschenwijsheid, die Reinaert-de-vossigheid op rijm die stroofje per stroofje
kwam afgegleden op een zwak-beverige stem, en telkens bij 't slot de heele zaal
besmette met een stil gegiechel of overrompelde met een olympischen lach. Weer
kon 't hem niemendal schelen. Hij bleef parmentelijk zoo koel als zijn kleeren. Hij
alleen
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lachte nooit. Gij allen, jongens van Leuven, wie onder U kan zich inbeelden Om. K.
De Laey schietend in een lach?
In 1901-02 was De Laey ‘eerste schrijver’ van met Tijd en Vlijt. En 't verslag dat
hij over dat zittingsjaar leverde in 't Annuarium munt uit boven alle door pittigheid
van karakteristiek en diepere gedragenheid van beheerschende gedachte.
Ook toen hij niet las, maar aanwezig was, mocht men iets hopen... Na de
voordracht was 't advies van voorzitter Thijm, immer smaakvol en telkens weer
anders gedraaid met een weergaasch-snaaksche vindingrijkheid, maar immer
natuurlijk uitkomend op 't vraagje: Heeft er iemand nog iets aan te merken? Dan
keerden alle koppen naar De Laey, die meestal diep in de zaal in een hoekje zat
gehokt, en, aanvaardde hij de uitnoodiging, dan kon men zeker wezen dat de beste
herinnering aan dien avond weer was een de Laeysche zet.
De laatste, de testamentaire lezing van den Leuvenschen student in Tijd en Vlijt,
was een opstel over Studentenliederen, wat men had in Engeland, in Frankrijk en
vooral in Duitschland. Daaruit kwam te voorschijn onze achterlijkheid. Voor 1880-82,
de jaren toen de Leuvensche Studentengilden werden gesticht was er niets, onder
't grooter publiek kwam 't studentenlied eerst met Karel Heyndrickx' verzameling.
De gilden moeten het lied kweeken, en de West-Vlaamsche gilde gaf 't goede
voorbeeld. Hoe meer de studenten in gouwgenootschappen verbroederen, hoe
overvloediger zich hun jool zal uitgieten in het lied. Vooral bij den liederendichter
(1)
van Ons Leven, bij Radman, onzen grootsten studentikozenpoëet, bleef De Laey
staan. En hij prees zijn ongedwongen, spontane gave.
Van zijn eigen werk in Ons Leven repte hij natuurlijk geen woord. Toch was hij
vijf jaar lang een der meest gegeerde opstellers. Veel van wat Met Tijd en Vlijt hoorde
van den Hoogledenaar zag daarna Ons Leven, van Alda Leda. Maar ook andere
dingen gaf hij er in, en dan ging hij wel eens even onder andere deknamen schuil,
zooals Sherry en De Gustibus. Zonderling, Sherry gaf meest altijd trocheetjes

(1)

Mr. M. Boucquey (uit Poperinghe) thans substituut van den Procureur des Konings te
Antwerpen.
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in strofen van zeven verzen, wijl Alda Leda zijn geijkt stroofje getrouw bleef.
en

Den 1, 2, 3, 4, 5 Febr. 1898 vierde Ons Leven zijn 10jarig bestaan en Sherry
was de geestdriftige luimigkruimige verslaggever.
En hij sloot met een wijs woord, getuigend dat hij heel iets anders had gedaan
dan dol gefeest. 't Is de moeite waard het hier op te halen, om te toonen hoe een
heldere geest er toen over dacht, om er dubbel deugd van te hebben op heden, nu
we wel zien dat deze woorden niet ijdel werden.
‘Het inrichten, ontwikkelen en verjaren van ons studentenblad zijn geene
feiten op hun eigen en onafhankelijk, maar gepaard en verbonden met
den driftigen geest der beweging welke in de Io laatste jaren, meer dan
in de 50 voorgaande te samen, de Vlaamsche gemoederen doorwoelt.
Die drukte van omlaag naar omhoog vond, in dit jongste tijdperk, eerst
weerklank bij de jeugd en sinds de instelling der gilden en de oprichting
van een eigen, regelmatig verschijnende strijdtolk is de Leuvensche
Hoogeschool het bolwerk geworden van het nieuwe streven...
In de eenheid van denk- en handelwijze ligt onze macht. De lagere
studentenbonden zijn de eerste factoren geworden die de grondslagen
vastzetten; onze hoogere en breedere kringen de vrije bewerkers, die het
gewrocht voltooien.
De regeltucht maakt dagelijks sterker, en langs alle kanten begint men
onze macht te begrijpen. Zonder overdrevenheid of chauvinisme - maar
ook zonder wankelen noch omgaan - de ingeslagen baan voortstappen,
daarin ligt ons heil.
De wonderlijke strijd welken wij voeren bestaat meest in ons eigen zelven
te bekampen... De dag van morgen zal het oorbeeld verwezentlijken en
twee stammen onbelemmerd zien ontwikkelen onder eene en dezelfde
gelijke vrijheidszon, in ons onafhankelijk land.’
De verzen en 't proza, die hij speciaal voor Ons Leven bestemde, hebben weer hun
eigenaardigheid. Hier is De Laey onze Piet Paaltjens en onze Klikspaan meteen.
Hoor maar hoe hij alle studenten-specialiteiten heeft beetgepakt:
‘Drinken zonder ademhalen
Nooit te late en nooit te vroeg
Magnas pintas, matepinten Onverzaadlijk, nooit genoeg.
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Ofwel:
Blokken in het zweet der aanschijns
Op chimie en op Latijn,
Asscheziften, gansche dagen
(1)
Levende begraven zijn .

Ofwel: Aan de Schachten, in 't Liederboek getoonzet; ofwel

3 Nuances
's Morgens vóór 't examen
in 'n zwart mineur-akkoord
sempre con agitazione,
ruischt het ongelukkig woord:
te zien!
's morgens vóor 't examen.
's Morgens binst 't examen,
tremolo en slepend voort,
lijk op half gespannen snaren,
klaagt, bij poozen, 't twijfelwoord:
misschien!
's morgens binst 't examen.
's Avonds na 't examen,
als de wijn 't verstand versmoort,
rochelt, met geborsten stemme,
ben marcato, 't eeuwig woord:
gezien!
's avonds na 't examen.

ofwel:

De Hallenvager.
Kent gij hem die d'hallen reinigt
Of en hebt gij nooit gevraagd,
Hoe hij onverschillig vreugde of
Wanhoop op den messink vaagt?
Hebt gij hem in 't oog gehouden
Als hij den Senatus kuischt,
En zijn bezem traag en stuivend
Door de kille gangen ruischt...!

(1)

Ons Leven, 23 sept'97 - Asscheziften: blokken na 't avondeten.
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Tusschen toppen van sigaren,
Cigaretten half gesmoord,
Liggen notas en papieren
En geschrift van alle soort:
Notas waar de professoren
Cijfers hebben saamgeteld,
En 't examen van in Juli
Tot Oktober uitgesteld.
Bange lijsten vol absencies
Men zou zeggen opgemaakt
Door een vader die zorgvuldig
Over zijne kinders waakt;
En diploma's mis geschreven,
Of verloren rondgedwaald,
Stukken die men soms zoo geren
Vijf en twintig frank betaalt.
't Kan den vager weinig maken,
Als hij den senatus kuischt,
Wat er met zijn bezem stuivend
Door de kille gangen ruischt:
Notas, lijsten of diplomas,
Rolders, blokkers, dom geleerd,
't Is hem alles éene burstling
En daarna den messink weerd.

(Ons Leven, 23 Feb. '98).
ofwel:
Kent gij het huis, waar hij al zuchten
Na 't jus civile binnentrad
En alle godsche dagen pennen
(1)
Of nieuwe boeken noodig had.

Het eigenlijk waarom raadt gij dadelijk... Voor De Laey staat de vrouwelijke helft
van 't menschengeslacht niet zeer hoog. Daarover liep hij nogal eens met zijn
vrienden te twisten. De diepe reden, de ernstige, lag zeker wel in 't besef dat hij rijk
genoeg was om zijn korte leven met eigen schatten te stoffeeren, en dus de schouwen pronkstukken van elders overbodig vond. 'k Zal niet beweren dat de juffers binnen
zijn gezichtskring bijzonder geschikt waren

(1)

Ons Leven, 30 Maart '98.
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om zijn ideeën op dit punt te vermilderen. Hij hoorde en hij zag maar al te duidelijk
dat haar Leuvensche levensbezorgheid bestond in behendig te hengelen of statig
te zitten wachten naar een man. Maar graag beken ik dat hij vooral in later
verschenen versjes zich wel wat minder hardvochtig had mogen gedragen tegenover
de bekorende kunne, al had hij maar even een compliment - versje aan de
Vlaamsche boerenmeid gegund als vergoeding voor't geen hij in ‘Donker-rose zijden
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
kleed ’ ‘Piano’ ‘Cuique suum’ ‘Ultima ratio’ , ‘Candida’ aan de andere schonk.
Gelukkig heeft hij in zijn tooneelstukken door zijn scheppingen Mina en Linda zooveel
vergoed, dat deze oudjes uit vroegere eeuwen altijd bij haar moderne gezellinnen
't pardon zullen pleiten voor 't beulenwerk van voorheen:
'n Vrouw die dwaas is, deugt tot niets,
'n ander... is nog slechter.

Nu, met een hulde als die van Vuylsteke's verliefde studenten zijn de beste onder
onze schoonen toch zeker nog minder gediend dan met De Laeysche
onmeedoogenheid.
Toen 't raad was van ‘Ons Leven’ moet het er ook nogal eens jolig zijn toegegaan,
en ook wel op de kransjes onder de vijf West-Vlaamsche vrienden, o.a. dien
namiddag, waarover ‘een nauwkeurig verslag’ in de Lettervruchten van ‘Met Tijd en
Vlijt’ door Dr Cools werd geleverd. Had ik mogen kiezen, daar ware ik nog liever
geweest dan op ‘'t gloeiend feest van Flanor’ uit de Hollandsche ‘Studententypen’.
De Dikke en Harry en Seftje zijn goed getroffen, jammer dat de andere Harry, de
verslaggever, zichzelf niet heeft gekiekt; maar de best getypeerde blijft onze
Hekeldichter.
‘Maar waar blijft de Hekeldichter zoolang, vroeg Harry.... 't is altijd 't zelfde met
hem!’
.... Een trage stap langs den trap; een licht geklop op

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

Ook Verzen, blz. 17.
Ook Verzen, blz. 39.
Bespiegelingen, blz. 9.
Bespiegelingen, blz. 27.
Bespiegelingen, blz. 47.
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de deure; een stil en tergend: ‘entrez’, eene stilgeopende deure; een hoofd dat door
de splete van de deure eens rond de kamer loerde, dusdanig waren de voorteekens
van des Hekeldichters intrede op het kot van Harry....
.... Met een korten zwaai sloeg de Hekeldichter de deure toe, stak de linkerhand
in den broekzak, kwam al steken en half waggelend drie, vier stappen vooruit, miek
met de rechtere hand een vluchtigen zwenk, die uitgaande van de kleppe zijner
klakke eindigde op den naad van het rechterbeen, en die, volgens de regels in lager
en middelbaar onderwijs aangeleerd, eenen beleefden groet moest verbeelden, en
sprak op deftigen en bediedensvollen toon: ‘Heeren, 'k wensche jolder allemoale
nen goeien dag.’
‘Mijn (g) heer de (g) Hekeldichter, gij (g) hebt zeker naar het sermoen geweest’,
zoo sprak Seftje en hij blies de H heel hard aan om wel te doen vatten dat hij
algemeene taal sprak.
‘Ja zeker! klonk het antwoord, en 't en had u geen dere gedaan er ook naartoe
te gaan!’
‘Dank u’, zei Seftje, en Harry vulde zijn glas.
‘'t Is waarlijk belachelijk’, voer Harry tegen den Hekeldichter uit, ons zoo lang te
doen wachten voor een schamel sermoen. - Hebben wij er nog geene genoeg gehad
(1)
in ‘Ons Leven’ . Harry beet ne keer op zijne lippen, keek noesch weg naar den
Hekeldichter, en ging voort met schenken.
‘Seftje loech en knikte van ja, wijl hij het verschgeschonken en vonkelend vocht
omhooge stak en eens proefde om te weten of het nog niet verschaald en was....
De zetels werden rond de tafel geschoven en uit vijf monden vlogen de krinkelende
rookwolkjes van de “fina flor” (wij waren immers op Harry's kot) geurend en
balsemend door de kamer heen....
“Maar Harry toch!” riep de Hekeldichter en hij schudde den lachenden kop en
sloeg met de hand op de knie, wat beteekent dat!’
‘Alle hoofden draaiden naar den Hekeldichter en

(1)

Harry werd door de makkers nogal eens gekapiteld in zijn eigen blad: o.a. even te voren in
‘Drieling’ een triptiek van Cools en De Laey en Allaeys.
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volgden zijnen wijsvinger op het mazig haakwerkje tusschen de beeltenissen heen.
Tegen het herte van de jonge freule, die Seftje niet en kende, stond het hertvormig
speldenkussentje geleund, zoo twee vrijers op malkaar, en zij, die jonge deerne, zij
lachte zoo lieflijk en zoo teeder op het kussentje neder, als hij op haar.
Harry, is dat 't uwe? vroeg Seftje.
Wie, wat! vroeg Harry...
Ehwel, zei Seftje, dat hertje!’
‘Of die deerne’ voegde den Dikken er bij.
‘Neen 't’ merkte droogjes de Hekeldichter op ‘'t is een gestolen’.
- 'k En kan niet verstaan, Mijnheeren, dat gij alzoo met de edelste, de innigste
gevoelens van 's menschen herte kunt den spot drijven, wedervoer Harry...
Eenmaal op dat kapittel, werd het natuurlijk verder behandeld. Dan, een nieuwe
glouk, glouk deed de ronde van de tafel.
‘Mijnheeren! Hum!
't Is de gewoonte, dat men in alle plechtige omstandigheden en in alle deftige
vergaderingen eenen speech doe, eenen heildronk voorstelle, of van de eene of de
andere actualiteit spreke.
't Is om die gewoonte trouw na te leven, dat ik hier ook een woordeken wille
zeggen, of liever lezen.
Een vierdubbel handgeklap volgt die belangrijke verklaring; middelerwijl is de
Hekeldichter bezig met zijn veste te ontknoopen, een schrootje papier uit zijnen
binnenzak te halen en zorgvuldig te ontplooien.
(1)

Aan den tamboer major!

Eenieder glimlachte en alle hoofden draaiden 'nen keer naar den Dikken.
Met het schrootjen papier in de linkere hand, tusschen duim en wijsvinger genepen,
den rechteren arm zwaaiende, regelmatig heen en weder, zoo de slinger der
ouderwetsche uurwerken, wandelde de Hekeldichter Harry's kot op en neêr, en
begon op plechtigen toon:

(1)

Zoo heet de nieuwsjeszoeker der kroniek van Ons Leven.
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Rood en bloedig op de kimme
Breekt een dag van stormen aan.
Marsch! de trommels roflen bonzend;
Dikken, niet te dapper slaan.

“Bravo” riep den Dikken en hij loech en schuddebolde. “Zwijg” klonk de barsch
geworden stem van Harry.
Hebt gij tusschen 't donderknettren
(1)
Geen gekend gekraai verstaan?
Marsch! de trommels roflen bonzend;
Dikken, niet te lange slaan.

Seftjens oogen straalden van wellust; hij bezag den Dikken staal in 't kalk van zijn
oogen, en voorzeker moest op zijne lippen de spreuke branden: “Dikken j'èt verre
g'hed hé?” De Hekeldichter las voort:
Blauwe bliksemschichten slingren
Over de kronijkebaan,
Marsch! de trommels rofflen bonzend;
Dikken, niet te vele slaan.
Halt, tamboer! De Thiensche strate
Heft een droeve rouwmarsch aan!...
'k Zie den Dikken door het bonzend
Vel van zijnen trommel slaan.

Een algemeen en goedkeurend gemompel.
't Naasten keer, gij rotterdikke,
Als gij trommelt langs de baan...
Gallus cantat et cantavit:
(2)
Dikken niet te diepe slaan.

Het schrootje papier werd wederom gevouwen en sloeg den weg in van den
binnenzak.
.... Een voor een, zoo geloovige kerstenen die na de misse te zegenen gaan,
trokken wij rond de tafel, om den

(1)
(2)

Dat slaat op den bijnaam van een bekend student uit dien tijd.
Om 't pit te vatten moet men natuurlijk op de hoogte wezen van't Leuvensch leven toen, en
zich den Gallus, en een episodetje uit diens leven herinneren. - 't Stukje maakte dan ook
furore.
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Hekeldichter door een hoofsche buiging, door eenen handdruk, door een gulhertig
woord, onze welgemeende gelukwenschen uit te drukken.
Klopte uw (g) hart niet (g) eventjes?’ vroeg Seftje op statigen en hoovaardigen
toon aan den Dikken, en hij blies (g) eventjes met eene sterke H aan om wel te doen
vatten dat hij algemeene taal sprak.
‘De Dikken loech en schuddebolde, stekte zijn glas op de tafel en dronk op de
gezondheid van den Hekeldichter en wij dronken mede.’
Dan was 't een geplaag en gesar tegen Harry, den gastheer, tot hij een
bedankingsrede losliet, waarin hij met zijn fonkeloogen, over alle blocussen en
examens heen, een toekomst aanstaarde, gesymboliseerd aan zijn muurwand: ‘Wat
zal 't wonnig zijn, aan de zijde gezeten van een bemind en beminnelijk vrouwken....
‘De Hekeldichter loech, schudde den kop en zuchtte op vermanenden toon: ‘Harry,
Harry!’
Maar op die toekomst werd toch ook door hem genipt terwijl de anderen dronken,
en na de romers moesten de bekers komen. 't Werd bepaald een gloeiend feest.
‘Men roemt ja nog den edelen bruischaart’, zong Seftje en hij stak zijnen beker
omhoog.
‘Doch zwicht uw hoofd, of 't wordt een ruischaart!’ antwoordde spottend de
Hekeldichter.
‘'t Scheen den Dikken dat de Hekeldichter wat de waarheid te buiten ging, en om
die woorden kwaad te keuren begon hij uiteen te doen hoe de bruischaart het beste
geneesmiddel is tegen de slunseziekte, zoo de boeren zeggen, maar de jonkvrouwen,
die ter stede hunne ‘éducation’ gekregen hebben in een ‘institut pour demoiselles’
noemen dat kroonhalzend ‘l'influence’.
‘Dikken g' hebt gelijk, en een ende toe’, zei Seftje.
‘'k Geloof het wel’, zei de Dikken, en hij dronk alsof hij met de slunse lag.
‘IJdelheid der ijdelheden’, zuchtte Harry, en hij keek bedrukt naar de flesschen
en de glazen.
‘En wij allen, wij zuchten mede en deden lijk Harry...’
*

**
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Op vele studentenfeesten, liefst op die in kleiner en dus gemoedelijker kring, was
De Laey de toaster op rijm. Maar nooit heeft hij raker getoast dan eens op diner met
de makkers te Ingooighem bij Hugo Verriest, in 1900.
De paster van te lande was komen preeken drie dagen achtereen in de Vlaamsche
Studentencongregatie te Leuven, 't Sint Thomasgenootschap. Hij was gekomen
met zijn ‘Drij geestelijke voordrachten: licht, vroomheid, sterkte.’ Maar hij was ook
gekomen met zijn langen, zwarten, saaien sjerp, dik geduffeld om zijn rauwgeroeste
kele. En 't was zijn eerste verontschuldigend woord, een schor gepiep van zijn
kranke stemme die toch zoo verkouden was. 't Werd nog muizestiller. En men
verstond en men genoot alles wat er door de ontstelde stemsplete kwam. Maar
verder gebeurde er iets dat De Laey's eigen vers vertellen zal. En na de derde preek
noodigde de gul-genezen Hugo de Raadsheeren der Congregatie op een
vacantiemaaltijd in zijn pastorie.
De Laey stond recht vóor dessert, en haalde 't rolletje uit zijn binnenzak:
Heere pastor van Ingoyghem
't wordt alomme reeds verteld
hoe gij het in ons genootschap
van Sint-Thomas hebt gesteld.
Maar de mediciale vondste
die in Leuven is gedaan
ter occasie van uw preeken
kondigde men nievers aan.
Bijna niemand weet hoe eene
brave dame uw wonder woord
dof en heesch (den eersten avond)
met compassie heeft gehoord.
Brave dame, die den arbeid
uwer kele onmenschlijk vond,
en, u eene flesch Bourgogne
van de jaren dertig zond.
Het gevolg van die compassie
En van hare flessche was,
dat zij uwe groote valling
lijk bij tooverslag genas.
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Dus, het voorval heeft bewezen,
hoe op eenen enklen noen,
men in 't klooster, bij de paters,
eene kelekuur kan doen.
Doch - verschooning - ik ga verder
Eer ik deze regels sluit,
heere Pastor, druk ik hier den
besten mijner wenschen uit;
Mochtet gij, ter Alma Mater,
alle jaren of nog meer
uwe kele gaan verzorgen
juiste lijk den laatsten keer,
en zoo lange wederkomen
dat er geene flesschen wijn
van die soorte meer in Leuven
noch in Brabant over zijn.

De gezamenlijke kelekuur werd voortgezet, en pastor Verriest juichte dat aan
Vlaanderen een nieuwe dichter geboren was.
*

**

In Juli 1901 werd Om. De Laey doctor in de Rechten, met onderscheiding. Maar
daarom verliet hij nog zijn Leuven niet. Hij werd stagiaire bij advocaat Veltkamp, hij
volgde eenige lessen op de consulaire school, en hij bleef getrouw lid van Met Tijd
en Vlijt, ook van den Sprekersbond en van 't Vlaamsch Rechtsgenootschap. In die
beide echter zijn de sporen van zijn bedrijvigheid niet vele. Hij vervulde er zijn
spreekbeurten doodgewoon. Bedrijviger was hij in Dr Buter, waar hij zich met zijn
medeleden zette aan de studie van de stichting en de eerste levensjaren van ‘Met
Tijd en Vlijt’. Veel van zijn uitspanningsuren gaf hij aan het doorsnuffelen van de
Germaansche bibliotheek; die private boekerij vond hij altijd gastvrij open. Hij herlas
er zijn ouden Lessing, hij maakte er vertrouwde kennis met Heine - die, natuurlijk,
gezien de Wahlverwantschaft, heel hoog stond voor hem - en vooral met den
completen Goethe. Ook doorbladerde hij wel eens Huygens en Hooft. Naar de
groote Hoogeschoolboekerij ging hij om zich te volmaken in 't Spaansch.
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‘Ik las in Cervantes en moest
- ik wil dit niet verduiken gedurig en geduldig ook
mijn woordenboek geruiken.
Carissimus zat nevens mij
en spotte: Om Spaansch te lezen
is 't goed - en noodig zelfs - 'n beetje
Don Quichot te wezen...

Datzelfde jaar verscheen 't eerste bundeltje van De Laey: Ook Verzen. 't Was een
keur vooral uit hetgeen ‘Met Tijd en Vlijt’ reeds had gehoord. Maar er was toch heel
wat nieuws bij. Zoo vernamen we nu dat hij op zijn vacantiereisje in Duitschland zijn
geestigen rijmlust had meegedragen:

Karlemanje-sage
's Avonds. zegt 'n duitsche sage
langs de boorden van den Rhijn,
komt de groote Karlemanje
wandlen, in den maneschijn.
Doch, wij hebben vruchteloos, te
Rüdesheim, tot middernacht
zijne keizerlijke komste
vol patientie afgewacht.
Ondertusschen proefden wij'n
flessche Berg-Auslese-wijn
die, geloof ik, ook in Vlaanderen
zoude welgekomen zijn
En 'k versta, na lange proeven,
dat de proevers - bovendien
zeer gemakkelijk, op het laatste Karlemanje kunnen zien.

Een verrassing in ‘Ook Verzen’ waren de Vacancerimen op z'n Westvlams. En
gewaagd zal 't wel niet wezen te beweren dat 't beste van 't bundeltje daarin steekt.
‘Durst’ b.v. is een meesterstuk:
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's Nuchtens kommen al de koeien
thoipe, round de waterpit,
waarin dat de zunne, lik 'n
bolle vier, te blekken zit.
Eerst, ze zoeken er 'n klare
plekke, tusschen 't lisch en dan.
steken hulder kop, zoiverre of
dat hi verre reeken kan.
Hulder muule zit in 't water,
holf in 't water en ge ziet
bikans, 't lank en zuugendtraag gezwelg
van hulder kele, niet.
Drinken doen ze, water drinken
lik de snoeken, zounder staan,
binst dat hulder steerten, achter
vliegen, in het rounde slaan.
Idereen zou peizen, da' ze
zullen bluuven, tusschen 't lisch
zullen bluuven, tot dat olles
droige en uutgedrounken is.
Maar, ip 't ounverwachtsche, springt er,
in de pit, ne groene puut
nerewaars, en ol de koeien
zin gestoird en scheeden uut.

Verder mag Ons Heere weten wat de kosters hem hadden misdaan. Maar nooit
heeft hij een gelegonheid laten ontsnappen om er naar te mikken met zijn meest
ondeugende scheuten: Hij personnificeerde de pedanterij veel minder in den
schoolmeester, dan in den koster. En op dit punt had zelfs zijn Heimatsliefde geen
ooren. Lees maar in deze West-Vlaamsche ‘rimen’: ‘Diepe Peizen’, waarin de koster
bewijst dat er twee dingen zijn die niet verslijten: perkament en kostersvel.
Vóor alles is ‘Ook Verzen’ het bundeltje van den hartstochtelijken Horatiusman hartstochtelijk in zoover 't mag zijn den rijmenden De Laey hartstochtelijk te noemen.
Zoek immers bij dezen dichter geen grootdichterschap. Uit zijn poëzie gaat niet op
die wervelwind van
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passie die u optilt en u meevoert door de ruimten, die vulkanische uitbarsting van
een menschenziel die haar grollende kokingen uitvuurwerkt in spuitingen van
ziedenden en stralenden gloei. Nooit een gejuich zelfs of nooit een geschrei. Deze
dichter is benauwd van 't sublieme.
En ga nog minder bij de Laey om lieve poezie, om deze die als een rozenregen
om sybarieten-zieletjes wordt neergestrooid.
En echte Vlaamsche klucht zult ge ook niet vinden bij hem: geen ronde boert van
Uilenspiegel, geen voorvaderlijke schoklach, malsche jool, breed uitschaterend in
onbezonnen joeling. De Laey geeft u verfijnde Romeinsche zetten, lang
bedaard-overwogen scherts, gekeurijkten geest, dien hij zelfs niet kan doen gelden
in 't Vlaamsch, waarvoor hij noodig heeft zijn Latijnsche spreuken, met heele verzen,
die hij - dit is veelal 't geheim van zijn kwinkslagen - haar oud-ernstige omgeving
uitdrukt om haar eerbiedwaardige wijsheid te plakken op een gek-banalen toestand,
waarbij ze passen als een toga bij een slaapmuts.
De kunst van ‘Ook Verzen’ is een collectie goed bewerkte invallen van een geestig
opmerker. Zeker heeft hij die kunst wel eens door zijn al te schrille satire bedorven,
(1)
zooals in ‘Piano’ b.v. En 't is een feit dat De Laey in zijn studententijd de
opvoedende kracht van de karikatuur weleens overschatte. Men lachte eens goed
om 't koddig nieuwe van 't beeld; maar daarmee was 't dikwijls uit.
Ten slotte, een Renaissance-man, ja, naar den geest. Maar zijn verbeelding, of
liever zijn beeldspraak, hield hij zoo vrij, als Erasmus zelf. Die was buiten en boven
de traditie en de conventie. Daardoor juist maken zijn verzen zoo door en door een
persoonlijken indruk.
Natuurlijk heeft men dezen West-Vlaming gelijk al de andere a priori tot een
leerling van Gezelle gestempeld. Na 't geen hier is gezegd zal dat zeker wel minder
een axioma wezen: en wel zal 't blijken, ook verder nog, dat niemand onder onze
jongeren, meer zichzelf was dan De Laey. Zijn zeer vinnig geteekende persoonlijkheid
sluit zeker niet uit dat hij Gezelle, dien hij, evengoed als de bloedeigenste
kunstkweekeling, Meester noemde, heel hoog

(1)

Bladz. 39.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

217
waardeerde en dat hij onzen grootsten dichter de eer gaf die hij weinigen schonk:
hun werken van a tot z te lezen.
Ook achtte De Laey het zijn beurt te spreken bij den dood van Gezelle, en onder
de bijdragen van Alb. Thijm, Scharpé, Walgrave en anderen prijkt in 't rouwnummer
van ‘Ons Leven’, 8 December 1899, ook de zijne, waarin we duidelijk vinden wat
hij ten slotte toch ook verschuldigd was aan dezen St. Joris van de Rhetorika.
‘Gezelle is dood! Leve Vlaanderen! Het komt ons niet toe eenig oordeel over den
West-Vlaamschen reus en zijn letterkundig reuzenwerk te vellen, maar wij hebben
een plicht van erkentelijkheid te vervullen jegens den wonderlijken meester, die het
niet te nederig achtte, van tijd tot tijd zijn bijdragen in “Ons Leven” nevens deze der
onbekendste verzenmakers te laten drukken.
‘Guido Gezelle was de eerste die, in West-Vlaanderen, de liefde voor een
verledene, eigene grootheid, in de herten van het studentenvolk deed herleven.
‘Toen stond hij, als professor van poëzis, in het klein Seminarie van Roeselare.
‘Sedert gedurende een halve eeuw, is hij de vriend en de letterkundige leider der
leerende Vlaamsche jeugd gebleven.
‘Bij het volbrengen dezer zending ging hij stormen te gemoet, maar hij putte, in
zijn verheven oorbeeld zelf, de macht om zijnen weg door de doornen voort te zetten.
‘Hij ondervond hoe de tegenkanting de best gegronde hoop vernielt; miskenning,
vijandschap en verdrukking hebben, langs de baan eener nieuwe richting, zijne ziel
gemarteld.
‘Doch, het goede zaad door hem gestrooid, viel hier en daar op vruchtbaar land,
en de eerste volgelingen die hij vormde, wierpen den grondslag van de machtige
studentenbeweging.
‘Er was meer te doen binst de jaren vijftig, in West-Vlaanderen, dan het gedacht
aan het verleden onder eenen puinhoop op te rapen.
‘Gezelle beleefde de tijden toen de plafonneering in de werken der dichters nog
volop in den smaak viel. Hij leerde aan de jeugd, aan zijne jeugd uit poëzis namelijk,
het natuurlijke kennen, en hij bewees dat het een groote feil is, het letterkundig
bombast met de dichtkunst te verwarren. Hij bande de opgeblazenheid, en kwam
met geheel zijne school, tot de waarheid terug.
‘Ieder West-Vlaamsche student vond in de verzen van meester Gezelle iets weder
dat hij kende, iets van zijn eigen.
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En, als hij binst de lange studie-avonden de werken van den grooten dichter herlas,
dan zag hij vóor zijn oogen het landgoed verrijzen, de hofsteen, de ploegs en de
boeren, die hem droomen deden, vol begeestering aan zijn huis en van Vlaanderen.
‘Hij leefde mede met Guido's ideaal, dat, in eenen sprong, van het eenvoudig
landelijk leven tot vóor het aanschijn van God weet te stijgen...
‘Het ideaal is de toorts geweest, waarmede Gezelle de herten der Vlaamsche
jeugd in brande stak. De muziek zijner verzen - waarvan het geheim met hem
begraven ligt - heeft de drommen der jongere studenten van geestdrift doen zinderen
en zweren dat Vlaanderen, kost wat kost, herworden zou.
‘De West-Vlaamsche dichter toonde in sprekende zichten uit het verleden hetgeen
hij wilde voor de toekomst. Zijn droombeeld vloeide, lijk smeltend metaal in de ziel
zijne lezers en steef er.
‘Hij wandelde op de aarde en tusschen de menschen en dingen van Vlaanderen,
maar hij keek veel hooger en verder.
‘En daar was de reden, waarom hij in de oogen der begeesterde jeugd, een
gulhertige vriend scheen en zal blijven.
‘Zijne werken en zijn voorbeeld liet hij ons tot erfdeel, en den loon ervan verwachtte
hij, als christen, hierboven. Zijn rijke ziel steeg weder tot den Schepper, lijk die van
onzen platduitschen taalgenoot, Fritz Reuter, waarvan Schröder dichtte:
De Reis' duur ook nich lang, et stiggt geswinder
so 'n Dichterseel as aun'rer Minschenkinder
Tum Himmel up, den Weg kennt ze all lang
Al often dröög se opwarts ehr Gesang.

(Wordt vervolgd).
J. PERSYN.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Februari 1910. - Hollandsche Kunst op de Hudson-Fulton
Tentoonstelling te New York (slot). - Oude kisten en koffers (A. Heins). - Verlangens
naar monumentale kunst en eenig werk van J. Mendes da Costa (Walter van
Diedenhoven). - Kunstberichten, uit Amsterdam, Brussel, den Haag, Leiden, enz. Boeken en Tijdschriften. - Van af jaargang 1909 verschijnt een genummerde
prachtuitgave à f 25. - per jaargang. Nadere inlichtingen verstrekken de uitgevers.
JONG DIETSCHLAND, Kerstnummer 1909. - Uren bewondering voor groote
kunstwerken (I. Oorda): Ditmaal St. Pieterskerk (Binnenkant) en 't Vatikaansch
Museum. - Prachtig. - Tweeluik (B. Biekens), een paar sonnetten - Twee vragen
nopens Julius Cesar (A.d.M.): een antwoord op: 1) er zou geen eenheid in 't stuk
steken, en 2) het zou niet speelbaar zijn. Men weet dat het onlangs werd opgevoerd
in 't klein Seminarie te St. Niklaas. Verzen van K. Van de Vijver. - Boekenoverzicht,
goed verzorgd.

DE STUDENT, Kerstmis, 1909. - Taaleenheid (J. Salsmans S.J.): noch louter
vlaamsch, noch louter Hollandsch, maar beschaafd algemeen. Nederlandsch op
bezadigde manier. - Versjes en prozabrokjes. - Vlaamsche Toonkundigen. Mengelingen en Boekbeoordeelingen.

DE VLAAMSCHE GIDS, Januari-Februari 1910. - Waarheid en Schoonheid (Pol
de Mont): Proeve van Grondslagen voor een esthetiese wereldbeschouwing.
Belezenheid genoeg, maar niet geharmonieerd. - Het Einde (A. Germonprez): een
goed vertelde flink ineengezette novelle. - Verzen van R. Adriaensen. - Iets over
Carnegie (M. Basse). - Nederlandsche Letteren. - Italiaansche kroniek.

BIEKORF, 1 Jan. 1910. - Mayorulsche raadsels (L. Bittremieux). - Verzen van
Th. Brakels. - Hirudo's (J. Impe): ofte bloedlakens.
- 2, 1910. - Voornamen (Adzo): historische verklaring van Alfons. - Boomen (Caes.
Gezelle): verzen op zijn beste. - Een vertelling van Stijn Streuvels (Jos. Van den
Bergh): een lezing van een Kerstvertelling naverteld.

DE LELIE, Januari 1910. - Z M. Leopold II en zijn opvolger koning Albrecht I. Kerstnacht in Greccio, 1223, uit het Deensch van Jörgensen, vertaald door Mevr.
Logeman-Van der Willigen. - Lied (Fel. Rutten). - Huwelijk en Toestand der Vrouw
in Palestina (Dr. Th. Van Tichelen) uit ‘Land en volk in Palestina’ dat binnenkort in
't Davidsfonds verschijnt. - Van huishoudelijk Belang (M. Attink-von Bömer), de
keuken. - In den Vredenacht (Const. Eeckels). - Kleine Pilatus, schets uit het
Spaansch, van Pater Coloma, door Joz. Simons. - Over Tooneelkunst: De vroolijke
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vrouwtjes van Windsor, - Nieuw Koordborduurwerk (Fr. Svensson). - Tentoonstelling
van Vrouwenkunst te Brussel. - Vrouwen van Beteekenis: Selma Lagerlöf, die den
jongsten Nobel-prijs voor de letterkunde behaalde. enz. Alles weelderig geïllustreerd.

VOLKSKUNDE, Afl. 5-6, 1909. - Naar aanleiding van den paardenommegang
te Mechelen. (E.d.K.) Daarover gaf Dr M. Sabbe zijn dichterlijken kijk reeds in De
Vrome Rit in Vlaamsche Menschen. - Straatroepen (J. Scheltema de Heere). Spreekwoorden, Zegswijzen en Uitdrukkingen op volksgeloof berustend (A. De
Cock). - Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels (G. Boekenoogen), Verhaal van
Upala (I. Struyf) uit Congoleesche Vertelsels. - Geparodieerde Sermoenen (M.
Drijver). - Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk
(A. De Cock). Een kroniek over ‘den invloed der Volkskunde op de verschillende
takken van wetenschap en kust’ - Boekbeoordeeling.

DE KATHOLIEK, Januari 1910. - Een nieuw jaar (A. Van Cooth): weer een
beschouwing zooals alleen de denker Van Cooth er leveren kan. - Golgotha en het
H. Graf (Dr W.v. Koeverden); de nieuwste topografische opzoekingen. - Albr.
Rodenbach (L. Feber): De schrijver zegt de dingen aardig genoeg, maar hij ziet ze
weleens verkeerd. - Open Brief aan ‘De Heraut’ Th. Bensdorp): theologische
polemiek. - Verzen, o.a. van Eeckels. - Geschiedkundig Nieuws: o.a. over Pastor's
e

5 deel: Geschiedenis der Pausen, over Albers' Handboek voor de algemeene
Kerkgeschiedenis, en over Heemstede's Paul Alberdingk Thijm.

r

VLAAMSCHE ARBEID, n 1910. - De bijzonderste Vlaamsche Tijdschriften
sedert 1878 (K. Van den Oever): verslag gegeven op 't Kath. Congres te Mechelen.
- Twee Rossen, een vers van H. Baccaert en Schemering, een van Jan Van Nijlen.
- Van 't Kosterken: Allerzielen-sprookje (P. Placidus): Deze pater heeft zijn naam
niet gestolen. - Doodsbede, poezie van F. Timmermans. - De Koteleer (Jozef
Meesters): Men weet wie dat is, dus: leutig. - Verzen van Joz. De Voght en Th.
Weiman. - Boekbespreking: een schoone over Streuvels ‘Najaar’ door J. De Cock.

DE GIDS, 1 Jan. 1910. - Sprotje's verder Leven (M. Scharten-Antinck):
allersmakelijkst. - Verzen (H. Lapidoth-Swarth): minder dan gewoonlijk. - De eerste
Kamer (H. Krabbe): een flink doorwerkte studie, betoogend de wenschelijkheid van
't voortbestaan der Eerste Kamer. - Molière naar de nieuwste Onderzoekingen (W.
Davids). - Liefdadigheid naar Vermogen (J. De Meester): een aftakeling van
Chantepie om zijn Potgieter-miskenning. - Buitenlandsche Letterkunde (Van Hall
en de Meester): over Maeterlink's Oiseau bleu en Em. Verhaeren's Toute la Flandre.
- Dramatisch Overzicht, en Muzikaal Overzicht. - Overzicht der Nederlandsche
Letteren (C. Scharten). - Buitenlandsch Overzicht. - Parlementaire Kroniek. Bibliographie.
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DE NIEUWE GIDS, Jan. 1910. - Ongeweten Lijden (Dr Aletrino): zeer kunstige
beschrijfkunst, maar 't zou wel eens willen weten wie zulke psychologische
onmogelijkheden leest met genot. - Over de Duitsche romantische school (F. Erens):
goedgestemde studie, en flink-betoogend: 't is immers van Erens. -
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Over Regie (Fr. Mynssen): voor tooneelspecialisten. - Nabetrachting over de
Darwin-herdenking (H. Boeken). - Inleiding tot Dante's Hemel (H. Boeken): nu leidt
Dante ons tot den God in ons! - Verzen van Boeken, van K. Van de Woestijne en
van J.R. van Stuwe. - Literaire Kroniek (W. Kloos: Kloos heeft Van Eeden op zijn
neus zitten, en weerkeerig is 't ook zoo. Onplezierig in den grond, maar plezierig bij
beiden blijft hun wijze van zeggen. - Staatkundige Kroniek. - Buitenlandsche Kroniek.

DE NIEUWE TAALGIDS. 1, Jan. 1910. - Accent (Jac. Van Ginneken): het
woordaccent, het redeaccent, het rhythme. - Roemer Visscher (J.A.): een studie
over 's mans leven en werk. - Een zeventigste verjaardag (E. Kruisinga): namelijk
van de Camera enz.

STUDIËN, deel LXXII, aflevering 4. - Dr. Aigner's Wonderweerlegging (H.
Bolsius): de genezing van P. De Rudder. Prof. Bolsius en Dr Van Hoestenberghe
hebben geen moeite om de volstrekte onhoudbaarheid dier zoogezegde weerlegging
in 't licht te stellen. - Augustinus tijdens zijn verblijf op Cassisiacum (J. Van
Rijckevorsel): over Augustinus als paedagoog met daarbij een der diepstgevoelde
zielsuitstortingen van den bekeerling. - Ontdekkingsgeschiedenis der Zuidpool
(Wessels): Vervolg en slot. - Uit Zuid-Spanje (M. Van Steen): Aangenaam reisverhaal.
- Het Algemeen zekerheidsvraagstuk (Th. Emmers): Emmers blijft maar altijd door
in ‘het zuiver dogmatism’ een gevaarlijk verwantschap zien met het sceptimisme.
Hij verdedigt handig en hardnekkig de ultra-dogmatische stelling. - Van een
godgeleerd proefschrift (J. Van Kasteren): Eenige vermakelijke staaltjes van het
aprioristisch denken en redeneeren der protestanten over katholieke wetenschap.
Het besproken proefschrift is van Dr Beerens. Deze bekent zelf dat met name de
protestantsche Casuistiek ellendig laag staat. De schuld daarvan wordt echter aan
de katholieken en vooral (natuurlijk!) aan de Jezuieten aangewreven. - Uit de Pers.
- Mededeelingen.

SINT LUCAS, Nov. 1909. - John Ruskin (Jan Stuyt): zijn stellingen over het
Schoone. - De Beuroner kunstschool (Peter Lenz en M.C. Nieubarn, O.P.), einde
der vroeger begonnen studie: de oude, christelijke kunst moet herrijzen naar den
geest, niet naar den vorm, en deze moet vervolmaakt worden naar de school der
Ouden. - Vloertegels. uit het museum van Soissons. - Varia: kleingeestige
bemerkingen van ‘De Opmerker’, enz.
- Dec. 1909. - Pieter Breughel (Philippen), met prachtige prenten. - Oud smeedwerk
voor Bouwen, Meubelen en Gereedschap. - Monumentaal Beeldhouwwerk (Jan
Stuyt en Alma), voorbeelden uit de Lieve Vrouw-Kerk van Dordrecht en de Kerk van
Damme. - Varia.

Ingekomen boeken ter bespreking

Geloofsonderricht, Brugge:
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N 3: E.P.J. VAN MIERLO S , S.J. Een Opwerping tegen de Schepping weerlegd.
50 blz.
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N 11: ID. Het Ontwikkelingsraadsel. 110 blz.
r

N 10: E.H.J. BITTREMIEUX, Ph. et S.Th. De leeraar aan de Katholieke
Hoogeschool te Leuven. De Leer der H. Drijvuldigheid. 52 blz. - Klein Seminarie,
Rousselare, Bureel van Geloofsonderricht, 10 nummers per jaar, jaarlijks 1.50.
fr.
r

e

GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT VOOR BELGIË, n 1, 1 jaarg., 15 Jan. 1910, verschijnt
n

den 15 en den laatsten van elke maand op minstens 16 blz.
Opstelraad: Dr Boonroy, Dr Claus, Dr Daels, Dr De Beule, Mr Dosfel, Dr
Goyens, Apt. Hendrix, Dr Van de Perre, Dr Vande Velde-Coosemans, Dr Deckx,
Dr Van de Briel. - 5 fr. voor België, 3 fr. voor studenten.
JUBELNUMMER van 't Daghet in den Oosten, pr. 1 fr., Jul. Ceysens, Demerstraat,
Hasselt.
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Omaar Karel de Laey
(Vervolg en slot)
Tot aller jammer verliet na zes jaar verblijf, Om. K. De Laey, de studentenstad. Ook
voor hem was 't niet plezierig. Hij had er zich naar zijn eigen uitdrukking ‘altijd gebaad
in de stralen van de milde zonne der Universitas’.
Hij was er geestelijk grootgegroeid, en zijn heengaan was hem als een
ontworteling. Maar de gulle herinneringen aan Leuven zouden volstaan om nog
grooter te groeien.
Was Omaar De Laey verdwenen na zijn Leuvensche jaren, hij had onder de
volgende studenten-geslachten den naam gelaten van een vlijmenden geestigaard,
maar in de eigenlijke letterkunde had hij moeilijk een plaats gevonden. Zeker lag
toen al te worden wat later uit hem te voorschijn kwam, maar hij hield toen alles
voor zich, heel stil...
Nu kwam hij op stage te Antwerpen, bij Mr Lebon, den Vlaamschen
Christen-democraat, wiens overtuiging en talent hij immer stelde op hoogen prijs.
Hij koos hier in de De Bomstraat een prettig kwartier. En 't zelfde paar oogen dat
hij te Leuven zoo goed had gebezigd, nam hij ook mee op zijn wandelingen door
de aloude en de hedendaagsche Scheldestad. Mr Baels, die ook naar Antwerpen
was overgekomen, bleef zijn trouwe kuiervriend. En de avonden werden veelal
gesleten bij dr. Allaeys, onder 't lezen van Stijn Streuvels, wiens malsche proza hij
daar uit de voorlezing der vrienden te smekken zat met nog meer genot dan de
keurige kopjes geurige thee. - Streuvels' kunst maakte hem fier over 't huidige
Vlaanderen, en hij kon dol doen van genot, omdat het toch zoo heerlijk is iets te
vinden hier te onzent wat men veelal elders moet zoeken.
Aan de verzamelaars blijft de taak uit de brieven aan Prof. Vliebergh het Antwerpen
te halen zooals De Laey dat zag. Fragmentarisch maakt men dat ook op uit ‘Van
over Ouds’. Dat komt straks.
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De Laey deed zijn taak op 't Gerechtshof. Maar van de naïveteit, die hij u daarover
wil wijsmaken, moet ge niet veel gelooven:
‘'k Heb u vroeger tijds, mijn toga,
- want de jeugd met alles dweept langs de trappen van 't Gerechtshof,
statig op- en afgesleept.
Toen geloofde ik dat uw weefsel
't kwetsingvrije pantser was,
rond mijn doctorale lenden,
(1)
der romeinsche dignitas.’

Beter dan maanden gespeur naar bijzonderheden, licht een briefje van De Laey
zelf aan Mr Lebon ons in over zijn ‘Antwerpsch pseudo-rechterlijk leven. Want ik
was een zeer misselijke stagiaire. Maar ik had, Goddank, een patroon getroffen,
die er geen graten in vond dat zijn discipel een beetje wijsgeerig van aard scheen
en die ruimvoelend genoeg bleek te wezen om te begrijpen dat ge b.v. met meer
belangstelling de malle kuren der apen kunt gadeslaan in den Dierentuin, dan ter
handelsbeurs den lamlendigen tred van de groote en kleine “rôles” bij te houden....
Gedurende de zomerhitte zat ik 's namiddags onder de stoer-pralende welving van
uw kabinet, doorgaans verdiept tot indommelens toe in Spencer's Justice, of Tarde's
apocalyptische beschouwingen over de misdaad. Alles was rustig in huis en
(2)
beschaduwd, en dan achtte Philippe het geraden met stil geprevel en bescheiden
verzoek om een stukje papier en een potlood, mij soms uit mijn wetenschappelijken
slaap te wekken. Ik beurde hem te wijlen op een stoel en we zaten aldus met tweeën
en wrochten elk aan zijne taak onverdroten, noodeloos uit liefhebberij nobis et musis.
Doch dergelijke Renaissance-droom liep nimmer lang aan: de telefoonschel begon
algauw razend te rinkelen. de busy-men bestormden het kabinet, en Jaak was daar
met zijn binnenbeurs vol “dossierkens”. 't Noeste bestaan der handelsstad, een
ander zijde van het leven waarmee ik insgelijks vrede nam en genoegen: oprechte
arbeid, die

(1)
(2)

Bespiegelingen 41.
Een zoontje van Mr Lebon.
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oprecht adelt en niet verhindert - ik heb het bij Ued. best mogen ondervinden - voor
schoonheid en kunst steeds open oog en zin te bewaren....’
Studeeren deed hij te Antwerpen ook, studeeren in den meest vervelenden zin:
Hij leidde met beraden hardnekkigheid een vergelijkende studie tusschen het
Belgisch en het Congoleesch recht, zoodat hij na zijn Antwerpsch jaar bleek te zijn
een flink uitgerust meester op dat gebied.
Was 't dank zij Lebon - in elk geval, De Laey werd allengskens stouter, en hoewel
zijn kieschheid hem nooit verliet, dierf hij nu gereeder dan vroeger zijn jas
ontknoopen. Met meer klem dan ooit sprak hij Goethe's woord: ‘Höchstes Glück der
Menschenkinder ist nur die Persönlichkeit’. Voor alles wilde hij gebruiken zijn eigen
wijze van leeren, van zoeken, van verstaan. Zoo kreeg hij langs om stelliger een
eigen oordeel over menschen en dingen. En hij sprak het - waar het pas gaf onbewimpeld uit. Altijd was hij de wandelende oprechtheid. Maar toch was alles
overwogen bij hem. Zijn studie was denken en zijn uitspanning ook. Het toonbeeld
van een intellectueele; maar niet in dien zin dat hij verdorde tot een hersenmachien,
zonder innerlijke warmte of vreugde. Er zijn immers van die onharmonische naturen
die over alles nagedacht, maar weinig doorleefd hebben. De Laey bleef altijd in de
werkelijkheid, en in de werkelijkheid van een grootstad, een Vlaamsche, die de
Vlaamsche leiding in handen had. Ook ontpopte zich langs om duidelijker de Vlaming
De Laey, en drong naar buiten de gloed, de echte gloed van zijn Vlaamsch-katholieke
overtuiging.
Van de eigenlijke politiek wilde hij niets weten. Instinctmatig had hij er een walg
van. Maar veel dacht hij er over na met zijn zoo fijn-kritisch aangelegden geest, en
hij bracht het tot een zeer scherp afgebakend theoretisch stelsel. Hij wilde de
behoudsgezindheid beschamen en de democratie verzedelijken. Hoe? Daarover
zullen zijn brieven in de aanstaande uitgave ons inlichten. In de huidige Regeering
zag hij veel goeds. Minister Helleputte b.v. was een man naar zijn hart.
Deze verfijnde Romein, deze aristocraat in de leer, die den kuddegeest vervloekte,
had in 't werkelijk leven
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diep medelijden met de schare. Hij was door dik en dun een democraat, maar van
dat slag democratie dat geen cent oplevert en dat veel ten offer brengt. Och, hij wist
wel dat het ophelpen van onze menschen uit hun slenter-verkeerdheden vooralsnog
wel grootendeels een ideale Forderung was:

Tribunus Plebis
Ik kom Tribunus Plebis soms,
des avonds rond de negen,
gezeten vóór zijn steenen kroes,
ter clubvergaring tegen.
Ofschoon wij nooit of zelden, in
malkaars gedachten deelen,
belet ons zulks niet, nu en dan,
te saam piket te spelen.
Het bier verstompt 't verstand en zoo,
na onze kaartezaken,
gebeurt het, dat we op 't bijster spoor
der politiek geraken.
'k Verwijt hem - want ik draag alom
'n vracht illusies mede dat hij, ad usum populi,
meer pathos zoekt dan rede.
Hij kijkt me sterling aan en laat
van zijn tribunuslippen,
met snaakschen lach en spotgebaar,
dit aphorisme glippen:
Wie zoude willen met azijn
op jacht gaan naar de vliegen,
als men ze zoo gemaklijk kan
met suikergoed bedriegen.

Maar de echtheid van zijn beginselen was in vorige eeuwen doorproefd, en dat
waarborgde zijn vertrouwen in een toekomst, die toch niet al te ver kon liggen.
En zijn echte democratie was natuurlijk de grondslag van zijn Vlaamschgezindheid.
Ge kunt wel denken dat hij nooit een schreeuwer werd. Hij had het land aan de
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Vlaamsche beweging binnen de herbergen. En hij vond ook dat wij aan Vlaanderen
een beschaving moesten brengen hooger dan de bestaande Fransche; anders was
de verandering de moeite niet waard. In die overtuiging zag hij duidelijk dat er hier
en daar, zelfs te Leuven, Vlaamsche leeuwen liepen met de hersens van andere
Vlaamsche dieren, en wier gebrul ons volk veel meer achteruit jaagt dan vooruit.
Deze zoogezegde scepticus had een groot geloof in de leefbaarheid van zijn
Vlaamsche volk. Deze ironist meende het ernstig met de toekomst; en hij vertrouwde
dat het niet te laat was voor ‘het vrijste volk der aarde’ om met zijn vrijheid iets te
doen dat groot is op geestelijk gebied. Maar er moest veel veranderen. Wat baat
immers de vrijheid van denken als het volk niet te denken heeft? Wat baat de vrijheid
van spreken als het niet weet wat te zeggen of te vragen? Wat baat de vrijheid van
schrijven, als het volk immervoort zijn centenblaadjes leest? De Laey wilde een
intellectueele Vlaamsche beweging. Zijn schoone Vlaamsche droomen hief hij zeer
hoog in de lucht. Er moesten nog wel wolken voorschuiven, maar hij vertrouwde in
't eeuwige zonnelicht.
*

**

Op elk gebied verruimde De Laey te Antwerpen zijn geestelijke horizonten. Ook op
't gebied van zijn kunst. Was 't wonder zoo de vrienden hem een enkelen keer
betrapten droomestarend naar benevelde verten? Maar 't was meest een turen naar
‘Van te Lande.’ Onder dien titel maakte hij, nog in 1902, een tweede bundeltje
persvaardig. Dit staat veel hooger dan 't eerste. Hij gaf het uit onder Horatius'hoede:
Ut pictura poësis. Nu gaf hij ‘ex professo’ een boekje plastiek, die hij onder verloftijd
te Hooglede had opgedaan. Hier geeft hij de zuivere proeven aan zijn observeerend
dichterschap. Zoo ging het hem: Als de spotter zijn gevoel tot gelding laat komen,
zonder het daarom nog rechtstreeks te uiten, als hij voor dingen staat zou
oud-eerbiedwaardig, of zoo onverdorven-Vlaamschgemoedelijk dat hij niet lachen
wil, dan neemt hij zijn potlood en hij teekent; want vóor den dichter was de teekenaar
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geboren in De Laey. 'k Heb u in zijn eerste jeugd op zijn opmerkingsgave gewezen.
En wie zijn kamer kende te Leuven wist daar van zijn hand een teekening hangen,
die 'k wel hoop dat ze niet is verloren gegaan.
Niemand doet hem zijn spotvogelstreken na, maar ook niemand in Vlaanderen
zijn gepotlood met woorden.... of liever nog zijn etsen, want waar Gezelle schilderde
met gloeiend-druipende kleuren blijft De Laey bij enkele lijnen. En in de plaats van
Hollandsche liefdoende aquarelletjes geeft hij ons eaux-fortes, diep en fijn gegrift.
Hij flaneert op koper lijk de Grieksch-geestdriftige Vosmaer dat heette.
Fel bewerkt zijn deze versjes. En op de enkele maanden die liggen tusschen de
verschijning van ‘Ook Verzen’ en ‘Van te Lande’ is er een ontzaglijke vooruitgang
voor den vorm. Aanvankelijk gaf hij maar weinig om den klank en de beweging en
den toon van zijn vers. Maar ‘Das Schöne ist schwer’ leerde De Laey, en met zijn
nooit falende wilskracht zette hij zich aan de vermooiing van zijn taal en aan de
verovering van haar fijnere rythmeering. En zijn moeite werd beloond in modellen
als de ‘Doedelzak’:
Door het dorp, in de achternoene
stapte er traag, op z'n gemak
lijk de pelgrims, 'n bohemer
met 'n leedren doedelzak.
Puntig lijk 'n pullemutse en
scheef gestuikt, van zijds z'n kop,
stond 'n vilten hoedje. met 'n
bundel hanepluimen op.
Bij den gevel van de kerke
bleef hij stille staan en blies,
in den dikken doedelzak, die
spande, lijk 'n trommelsvlies.
Door 'n mager houten pijpe
kroop 'n schravelig gefluit,
dat, van verre, trok op 't schrepend
kwaken van den hagepuid.
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Al de menschen, langs de strate,
keken aardig naar 't gezwel
van den uitgepuilden zak, in
vuilgepooteld kalvervel.
En 'n bende schuwgeworden
koeien liepen, op de vlucht,
door 'n meersch, met hunne steerten
lijk trompetten in de lucht.

Dat zijn schilderachtige kijk op de dingen nog altijd, als 't pas gaf, het koddige
meenam, blijkt wel hieruit; en nog meer uit ‘Gulzigheid’, overigens nog een mooier
bewijs hoe hij zijn taal kan doen zingen, wel geen rijke, maar toch zuivere,
goed-gezenuwde versmuziek, en daarbij hoe ongedwongen hij een natuurzielkunde
kan steken in zijn natuurbeschrijving:

Gulzigheid
Langs den warmen schuregevel,
op 'n bundel hooi gezet,
zit 'n blozend kind, met krappig
streuvelhaar en moortelvet.
Aan z'n bloote voeten, staat 'n
schotel zoetemelk in 't zand
en het houdt 'n blikken lepel,
lijk 'n scepter in de hand.
Uit de schure, vliegt 'n langgespoorde
hane, die verwaaid,
hunkert lijk 'n bedelaar en
tripplend, rond den schotel, draait.
Gulzig schept het kind 'n witten
lepel melk en slurpt hem in,
dat de druppels, rond lijk beiers,
nereloopen, langs z'n kin.
De oogen van den hane vlammen.
Op z'n stalen teen geschoord,
grijpt hij, met z'n valkenbek den
schotel vast en sleept hem voort.
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En terwijl het kind zijn lepel,
dreigend, naar den roover steekt,
krijscht het, dat 'n natte vloed van
tranen, langs z'n kaken leekt.
*

**

Maar stilaan ging de onverbiddelijke hartsziekte haar gang en De Laey, die met zijn
prachtige plannen een lang en rijk leven boordevol had kunnen vullen, moest heen
uit de werkelijkheid om zijn gesloopte lijf naar Hooglede te gaan koesteren zoo goed
als 't nog kon. 't Was treurig, dat heengaan uit Antwerpen. Hij moest weg uit de
eenige stad waar 't Vlaamsche leven, in zijn oude kracht, nog bovenborrelt zóó, dat
het, ook voor de overrompelende vreemdelingen, een schouwspel blijft, waarbij men
zwijgt van verval. Hij was weemoedig. En 't geen hij nooit had gedaan, deed hij nu:
hij liet het blijken. Studie, diploma, stages, heel fraai. Maar de praktijk van die
‘rechterlijke comedie?’ Ook met een gezond lijf hield hij dat zeker niet vol.... Nu,
naar huis, en wat er verder gebeuren moet: ‘De tijd zal 't uitwijzen.’ Hij bracht een
hulde-exemplaar ‘Van te lande’ bij Dr. Allaeys thuis. En dan was 't met iets nooit
geziens in zijn oogen: Vaarwel. Allaeys las in de opdracht:
... En daarom draag ik wijd van hier
in stille droomen mee
den geur van Baels z'n winterpraat
en uwer kopjes thee.
*

**

Al had hij verder niet den minsten zin in de advocatenpractijk, toch wenschte hij zich
te laten inschrijven op de Brugsche balie. Hij woonde op de grens van 't
arrondissement, maar eventjes er buiten. Dat werd in hoogernstig consistorie te
Brugge uitgezift, en de Nazarethaner De Laey was genoodzaakt met zijn naam
buiten de hoofdplaats te blijven, en voor zijn toga ‘'t aas der motten’, een onderkomen
naar Yper te gaan zoeken.
Sedert 1904 kwam hij weinig of nooit uit zijn dorp nog
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te voorschijn. Enkel nu en dan nog een bezoek aan de vrienden te Leuven, Brussel
of Antwerpen.
Maar wat nog daar, in de alleenigheid op zijn dorpje, zijn aamechtige borst heeft
gezwoegd en wat nog daar zijn zwak-tengere armen hebben getrokken om de zware
Vlaamsche massa te helpen naar omhoog - weinigen weten het, maar 't was
reusachtig.
't Leven van dezen bloedarme pulseerde, naarmate het slonk, langs om driftiger
naar dadendrang. Nog vijf jaar lang bleek deze zieke, stil-uitlevende mensch te zijn
een der gezondste, daadkrachtigste mannen van Vlaanderen.
Weliger en innig-vollediger dan ooit te voren schoot in zijn krankheidsoord de
dichter op. Van daar uit zond hij aan Vlaanderen: Van Over Ouds (1905),
Bespiegelingen (1907), Flandria illustrata, verspreid in de jaargangen van
‘Vlaanderen’ en ‘Dietsche Warande’; losse kneepverzen gelijk zijn eerste of ook wel
proza in dien trant, in ‘Dietsche Warande’, in ‘Groene Linde’, in ‘Biekorf’, in ‘Keikop’;
twee tooneelstukken Falco (1905) en Hardenburg (1907). Ook een reeks
dierenverhalen, die vooralsnog in handschrift bleef.
*

**

‘Van Over Ouds’ is weer een verzameling ‘Ut pictura poesis’ die hij in tegenstelling
met ‘Van te Lande’ ‘Van ter Stede’ had kunnen betitelen, als men daaronder het
Oude Antwerpen wil verstaan.
Al die stukjes overigens die in de Warande verschenen stammen uit zijn
e

e

Antwerpsche dagen. Hij was verliefd op het Antwerpen der 16 en 17 eeuw. Vele
dingen hieruit met het beste uit Van te Lande vormen een verzameling die in
Vlaanderen eenig is en misschien lang nog eenig zal blijven. Zijn teekenend woord
doet hier niets minder dan vereeuwigen. 't Zijn alles vluchtige beelden, die De Laey
geen stemmingsbeelden wil laten worden, omdat zijn Renaissance het niet wil, maar
die met al hun objectiviteit volkomen in hem bezonken zijn. Tusschen al onze
beschrijfkunst van heden staan deze dingetjes van De Laey als een groep zeer
suggestieve menus tegenover de uitgerafelde detailleeringen van moderne
middagmalen. In zijn ‘Van
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Over Ouds’ is hij geworden een stille, maar daarom niet minder intense satiricus,
lang niet zoo hartstochtelijk als in ‘Ook Verzen’, veel objectiever blijvend, en met
een zeldzaam zuiver-ziend en beeldend vermogen. Lees maar ‘Schaakspel’ b.v.
en zeg of daar éen millimeter van éen lijntje aan te wijzigen valt:
's Avonds, achter 't linnen windschut
zaten, in 'n koude cel,
twee gestrenge paters, bij 'n
druipend waslicht, aan het spel.
Tegen 't schaakberd, op de tafel,
lag 'n dik getijdenboek,
met 'n hoornen snuifdoos nevens
en 'n rooden zakneusdoek.
't Kampte. De elpenbeenen stukken,
dreigend vóor malkaar gesteld,
kruisten lijk 'n legerbende
't wit en zwart gevierkant veld.
Een der paters, zenuwachtig
dreelde rond z'n gladden kin
met z'n lange mager vingers,
en misschoof zijn koningin.
Hij verloor, en, monklend, gaf 'n
kopergroenen slechten duit
en de winner, wederjonstig,
stak z'n hoornen snuifdoos uit.

Als kunstuiting is ‘Van Over Ouds’ meer geschakeerd dan ‘Van te Lande’. Zijn
Renaissance-schilderschap geeft ons nevens het echte Teniersje ‘De Weerd’, een
‘Mei’ zoo droomerig-doorvoeld dat het waarlijke stemming wordt. Aan een anderen
kant schiet de geestige teekenaar een enkele maal zijn doel voorbij - 't geen hem
in ‘Van te Lande’ niet was gebeurd: zie 't slotstroofje van ‘Doodvonnis’ waar hij stellig
poseert voor onaandoenlijk. Allicht is dit de enkele keer dat De Laey onoprecht is
geweest.
Op éen ietsje moet ik nog wijzen: Op de trekken die De Laey uit ‘Van Over Ouds’
in zijn ‘Flandria illustrata’
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heeft overgenomen en die ge wel zult vinden in ‘de Gast’, in ‘de Waker’, in ‘de Ruiter’.
Hij zelf moest bijzonder tevreden zijn over dat ‘wrijven van 't zweerd’, dat ‘niezen’,
die ‘Spaansche leerzen’, die ‘spanderkousen’.... Van Over Ouds is overigens heel
duidelijk het voorspel van de Flandria illustrata.
*

**

Prijkt in zijn vorige bundeltjes de teekenaar, in zijn Flandria illustrata schittert de
schilder. En hier wordt het waarachtig een pralen in rijk gekleur. Hier haalt hij het
oude Vlaanderen te voorschijn in brokken wezenlijk leven, bij voorkeur het
Vlaanderen uit den Spaansch-Franschen tijd, toen de rijke Zuiderkleuren zich hier
kwamen huwlijken aan de lekkere schakeeringen onzer eigen oude tijden.
De trekken blijven kort en knap, als de vinnige noteeringen van den schilder die
zijn studies maakt, even opkijkt, en dan weer verder potloodt.
Het enkel vers, soms de helft, soms het derde er van geeft een heelen volzin.
Men zou zeggen: De Laey doet niemendal anders dan inventorieeren,
ongenadig-stipt, de positieve rechtsgeleerde met zijn mathematiekers-aanleg van
vroeger. Maar 't is wel te zien dat deze artist onmogelijk een mathematieker blijven
kon. Elk woord suggereert; want dit is 't wondere: die nietige lijntjes te zamen worden
een schilderij met kleur, met perspectief, met een oudmysterieuze speling van licht
en schaduw. Hier is, ondanks alles, hoogere ontroering, 's dichters heele
ontvankelijkheid voor 't licht is hier werkzaam met een diepe psychische vreugd.
Dat zijn nu eens tafereelen uit den ouden tijd, zonder romantisme; of liever de
Renaissance-eeuwen geschetst met Renaissance-middelen, gehouden zoo
klassiek-sober als 't een geboren Germaan godsmogelijk is. Let eens op hoe al de
romantische dichters hun kleur en hun kleurschakeeringen leggen in hun adjectieven,
die zich dan fataal ophoopen tot rhetorische reeksen. De groote, half-onbewuste
overlevering der Romantiek is het adjectief-lyrisme. Dat heeft De Laey weggegooid
uit zijn beschrijvende
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poëzie. En dat was groot werk. Hij is er toe gekomen zooveel en meer te schilderen
met substantieven en werkwoorden dan met adjectieven. Eén hoedanigheidswoord
bij zijn zelfstandig naamwoord, als 't moet, maar nooit meer en dat nog wel doorgaans
als tegenstelling bij 't voorgaande of 't volgende. En zijn hoedanigheidswoorden,
waar de taal het hem toelaten kan, maakt hij tot werkwoorden. In dat geheim zit de
geestelijke suggestie en de stoffelijke kernigheid van zijn ‘Flandria illustrata’. Zoo
is hij, vergeleken bij de dichters-beschrijvers der traditie, maar half zoo lang en geeft
hij dubbel te kluiven.
Uit elke Flandria een proefje.

I. De Hinderlage
... En 't lichaam van den drossaard tuimelt van de wallen...
De sterren duiklen weg. De schildknecht ziet de zee.
De speling van den dagraad bibbert op de ree.
De frissche diepten van de grauwe lucht verblauwen.
En boven zit 'n kat op 't dakwerk, te miauwen.

II. De Dondervlage
De wind, met zoele snakken, wandelt door het koren...
De baren huilen reeuwsch gelijk een bende wolven.
'n Ronde regendruppel valt en smettert plat
Gelijk een oordje op 't glaziggladde vensterblad.
De zatgezopen loovers reukewellend waaien.
De zon is daar, zij knipoogt en de hanen kraaien...
De muiter springt te gronde en wrijft de dampigheid
Der natte schee af van zijn zweerd en staat te niezen.

III. De Landing
Beneden zwalpt de zee heur perelmoeren baren.
De golven druischen onder 't knettren van den knal.
De botte weerklank lundert langs den gordelwal.
‘De kerkeklokken rellen
En tusschen 't barsch gebrom in, rinkelen de bellen
Van 't beiaardspel.
... 'n Loensche jongen wil hem door de beenen boren.
De hopman stuipt en trekt hem bitsig bij zijn ooren.
... En don Diego, over 't pluistapijt der trappen,
Met forschen tred verweerdigt zich aan land te stappen
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IV. Het Gastmaal
De schenker zet 'n versche reke fluiteglazen
Met voeten aan. Hij giet ze vol. De jonkers razen.
De wijn gudst bloedig door den hals der kogelflesch
Baron de Haguelande trommelt met 'n mes
Op zijn telloor en de appels van zijn oogen blinken.
Hij steekt zijn roomer uit en tikt. De jonkers drinken.
Het keerslicht flonkert door de bekers op. Hij smekt
En lijzig, met het topje van zijn tonge, lekt
De stoppels van zijn knevel af. De kurken springen
De lucht in, knallend. 't Schuim speit rond. De jonkers zingen
En raaklen ploertig, met den lemmer van hun zweerd,
De zwartgeveunsde kolen open, in den heerd.
Beneden heffen twee beslommerde lakeien
Zijn lichaam in den zadel. 't Peerd begint te neien
En de ijzers klettren op de steenen. Hier en daar,
In 't struikhout galpt 'n sluwe vos. 't Is maneklaar.
Zijn mantel wappert en zijn enge leerzen duwen.
Op gindschen kopwilg zit 'n spottend uil te spuwen.
Hij snoert de teugels rond zijn vuist. De koude bijt
en kittelt op zijn dikgezwollen neus. Hij rijdt
De nauwe wegels in, die naar de duinen krinklen
Zijn herte keert. Hij braakt. De blauwe sterren pinklen.
Zijn rilde degen kluddert in de stalen schee
En daar omleege, klotst het rotgezwalp der zee.

V. De Processie
De schutterij bezet de markt. De kolven staan
In rotten. Zweetend met hun zware hoeden aan,
De mannen slentren weg en weer en roezemoezen
of drinken schuimend bier uit koele steenen-kroezen.
Ter puie van het stadhuis waakt de trommelaar.
Hij wordt het ver gestuif van drommend volk gewaar
en roffelt. In 'n omzien grijpen al de mannen
Hun logge kolven vast en scharen zich gespannen.
En bonkig, schouder tegen schouder, in 't gelid.
Hun verschgewasschen linnen hozen blekken wit.

En met de scherpte van zijn ziening paart zich hier, nog mooier dan vroeger, de
geluidsfijnheid, de rythmische kadenceering. Meer dan ooit is hij er op uit zijn
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gehoorbeelden te schikken in afgewerkte harmonie die hem, langs een heel anderen
weg, brengt naar de uiterlijke kunstpractijk van dat gemoedsbeeldingwonder: Gezelle.
Daarbij komt nog de heerlijke nawerking van de openslaande slotverzen zijner
Flandria illustrata-stukken: die geven horizonten zoo wijd als de beste van de
Heredia's vergezichten:
En heinde en verre schalt en deunt tot in de duinen,
Het feestelijk gestoot van zilveren bazuinen.
*

**

‘Bespiegelingen’ (1907) is een rijper broertje van ‘Ook Verzen’ fijner van manieren,
maar eigenlijk ondeugender nog. 't Is weer Horatius, nu de allerscherpste, die van
‘O matre pulchra filia pulchrior.’ Vooral in dit boekje schrijft De Laey met eigen letters
over de wereld zijn ijdelheid der ijdelheden, nooit ontmoedigd, altijd schalksch, nooit
pessimistisch ontgoocheld, altijd hopend dat onze planeet eindelijk haar dwaas
gesternte eens ontrollen zal. Onmeedoogend is hij zeker - zoo erg als ooit, voor
politiekers, voor hoogwaardigheidsdragers, voor nieuwerwetsche dichters, voor
kritikasters, voor nufjesjuffers en voor honeymoons. Zijn Democrietsche
menschenkennis, langs om gelouterder, en humaner en vormelijker zelfs in beleefde
uiting, laat hij toch nog geeselen dat het zwiept:
(1)

De sleutel van 't geheim is in
de luchtballons gelegen:
hoe meer dat zij gezwollen zijn
hoe lichter dat zij wegen.

Ook de zeer deftige korpsen, zelfs deze allerminst ontsnapten aan zijn hekel voor
't officieele: In de Vlaamsche Academie vond hij 't noodig tal van ‘sièges percés’ te
plaatsen, en veel vroeger al dierf hij over de saaie zeurboeken van 't Davidsfonds
rijmen:

(1)

Der hoogambtenaars.
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Stonde David op zijn voetstuk
niet verlamd en stokkedood,
maar hij kreesche uit medelijden
zijne bronzen oogen rood.

Deze dichter doet juist het tegenovergestelde van 't geen sommige definitie-mannen
aan de poëzie hebben opgelegd. In plaats van om de dingen een dichterlijk waasje
te doen stroopt De Laey er al 't dichterlijke af, al de conventie perst hij er uit: tot hij,
in zijn ijver naar oprechtheid, u zegevierend de naakte waarheid ten toon stellen
kan.
Er zijn drie wijzen van scheppen: de eerste - de grootste - het geven, het uitgieten
van eigen lyrische volheid, de ziel op zichzelf een dramatische wereld, en dat heeft
Om. K. De Laey eerst in zijn tooneelwerk gedaan; de tweede, het laten weerspiegelen
in eigen ziel van de goed geziene dingen van buiten met genieting van lijnen en
kleuren: dat smaakte De Laey in zijn ‘Flandria illustrata’; de derde, het beschermen,
het verdedigen van zijn eigen wezen tegen de omgeving van personen of dingen
die anders zijn, die met hun leelijkheid uw schoonheid aanvallen, en die men dan
bekampt met de wapenen welke men 't best hanteert; dat heeft De Laey gedaan in
zijn lichter werk, en zijn wapen was de hekel.
Proppensvol stak hij zijn ‘Bespiegelingen’ met hetgene hij als een conditio sine
qua non vroeg van alle goed menschenwerk, ook van de poëzie: gezond verstand.
Was 't nu heelemaal zijn schuld, als dat zijn medemenschen kwetste? Toch voelde
hij dat hij zijn groeiende neiging om te spotten en te persifleeren soms met al te veel
plezier had botgevierd, en tot vriendelijk afscheid van den lezer zijner satirenreeksen
schreef hij aan 't slot van zijn Bespiegelingen een excuusje dat, nu hij dood is,
opdoemt in al zijn aandoenlijkheid: ‘Benignius interpretandum’.
... Mocht ik ooit met verzen of
met proza iemand krenken,
ik vraag hem hier rouwhertig nu
die spreuke te gedenken.
*

**
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Om al 't geen De Laey in ‘Ook Verzen’ en in ‘Bespiegelingen’ heeft bedreven hebben
velen gemeend dat hij als een scepticus wil gelden. Dan vergeten ze zijn eigen vers
over ‘Scepticisme’:
Weet ge wel dat scepticisme
meestendeels niets anders is
- als we goed de zaak beschouwen dan 'n uiterlijk vernis?
Want het onbermhertig pramen
van den ruwen waarheidsnood
schrapt in ons, van tijd tot tijd, het
hout der overtuiging bloot...

Maar dit is waar: dat hij volstrekt geen vertoon wil maken met zijn innigste wezen,
dat hij zeer noode brengt aan de oppervlakte de gevoelens die hij kweekte diep in
zich. Daarom ook had hij zoo 't land aan de harten- en zielsuitstallingen onzer
(1)
modernen, en aan ‘'t nieuwerwetsch sonnetgekriep’ . ‘Krijschers buiten, zei de
(2)
Zaligmaker, in 't huis van Jaïrus’ . Dat was zijn kunstovertuiging, en ook, zuiver
menschelijk gesproken, zijn gewone zienswijze.
Maar kwam er iets in 't leven dat hem fel schokte, dan kon hij even tot een ander
(3)
inzicht komen: ‘Ik heb toen, schrijft hij eens voor den eersten keer begrepen dat
er lieden zijn die ingeving kunnen vinden in het zwartwoud hunner gedachten: dat
is stemming, en ik dank God die mij van zulke donkere, droevige gespaard heeft’.
Maar zijn heele wezen kantte zich tegen 't subjectivisme, dat hij scherp
onderscheidt van 't individualisme, waarvan hij, in zijn Renaissance-ziel, natuurlijk
een ruim deel meehad. De navolging der mystieken deed hem al, vroeger jaren,
(4)
schuddebollen . En ook met alle andere pathetiek, al gold die niet den eigen
persoon, al gold die het hoogste en het grootste, kon hij niet om. Zieners,
visionnairen, die

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

Bespiegelingen.
Uit een brief aan Prof. Vliebergh.
Id.
Ons Leven, 21 Dec. '98.
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in extase komen voor natuur of geschiedenis, - hij genoot ze niet. Vondel heeft hij
(1)
nooit gelezen, Rodenbach ook niet. Godfried Hermans begon hij eerst in den
laatsten tijd te smaken. In Schaepman mocht hij enkel de verzen, die hem troffen
door hun plastiek. Een exclusief plastieker bleef hij met al de kracht van zijn
observeerend dichterschap... Uitgenomen, daar waar hij om wille van 't ingrijpen in
't volle menschenleven zijn kieschheid geweld moest aandoen, daar waar hij, in
plaats van zelf op te treden, verkoos anderen te laten spreken, en te laten geven
op hun eigen naam wat eigenlijk het zijne was: in zijn dramatischen arbeid.
't Is mijn meening - een gemakkelijke meening, zal men zeggen, en een plezierige,
wijl men haar feitelijke uitkomst ziet liggen voor zijn neus - dat De Laey zich aan 't
drama móest wagen. Zijn schuchtere geaardheid aan den eenen kant sloot hem de
lyriek, en aan den anderen had deze humanist alles in zich wat het beste humanisme
geven kan, - was niet het humanisme van huis uit een poging - soms wel vermetel
- om al de krachten van lichaam en geest en hart harmonisch te ontwikkelen? Welnu,
in een prachtigen uitslag, wat zijn ziel betreft, mocht Om. De Laey zich verheugen,
en dat kon hij in zijn drama's bewijzen.
Zijn ‘Falco’ bewees het inderdaad - met het voorbehoud dat alle menschelijk werk
in zijn uitvoering een goed eind afblijft van 't ideale ontwerp. In Falco hebben we
den waren, den vollen De Laey; ook den innerlijken, den heelen mensch: den
Germaan van natuur, den klassieker van opvoeding. Zijn geliefde
Renaissance-objectiveering doorschoten met Vlaamsch-lyrisch romantisme. Hier
bloeit het open, in rijpheid, datgene wat lag te groeien in hem en dat jaren behoefde
om te kunnen wassen tot éen eigen schoone verschijning: zijn kunstenaarsrealisme
en zijn menschelijk idealisme.
‘Falco’ is een brok Leuvensch leven uit den Spaanschen tijd. Natuurlijk allemaal
levende Renaissance-tafereelen. In een anderen tijd wilde de dichter en de denker
nu eenmaal mordicus niet werken. 't Is een wrijving van

(1)

Dat sluit niet uit dat hij Rodenbach's strijdersnatuur hoog stelde, en zijn mondgemeene verzen
ook aleens op de lippen had.
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Vlaamschen onafhankelijkheidszin, gewaagd door de hoogste eigen cultuur, tegen
vreemde overheersching en tegen den slaaflijken slenter.
Zooals ik het daareven mocht verklaren, moest er iets van Shakespeare steken
in De Laey. En waarlijk deze ‘Falco’ is een proeve vol Shakesperiaansche
aanschouwlijkheid. Hoe hij menschen teekenen kon van binnen en van buiten kunt
ge uit al zijn vorig werk beseffen, en met hoeveel kleur van handeling hij ze heeft
e

opgehaald uit de oude documenten der 17 eeuw, die hem op de Boekerij konden
inlichten over de zeden en gewoonten van dien tijd - dat is niets minder dan
bewonderenswaardig. Falco, de prachtige Vlaamsche primus, Ruesca zijn gluiperige
Spanjoolsche mededinger, de wijze rector Novalis en Wallaert de zwetsende,
in-goede zatlap; 'k geloof niet dat wij in onze heele letterkunde binnen diezelfde
sfeer iets hebben dat zoo goed is. Lang niet zoo fijn afgewerkt zijn de overige
personen, maar met het zeer weinig omslachtige van de fabel zelf was er geen
genoegzame gelegenheid om ze keuriger en vollediger te geven. Mij zal 't altijd
spijten dat De Laey, met de warmte van gemoed, die zich hier zoo schoon openbaart,
de liefde niet meer zielkundig heeft kunnen doorwerken, en dat hij zijn zoo
sympathieke Mina niet bloedwarmer heeft gemaakt. Met half zooveel geest en
dubbel zooveel hart had de verhouding Falco-Mina iets anders kunnen worden dan
een hefboompje voor de handeling. Hoe weinig ze mocht groeien tot een organisch
lid van 't geheel blijkt uit het slotvers, dat uitstekend is gevonden, maar waarop de
heele reden valt van 't bestaan der episode. Men kan ze er uit lichten en 't stuk zal
er niets mee te kort hebben.
Zie, De Laey had altijd het land aan declamatie, en dat was heel goed, maar ook
aan al wat pathos was: en die de liefde wil brengen op het tooneel - of in de
letterkunde over 't algemeen - moet beschikken over meer pathos dan De Laey
wilde (of kon?) aanvaarden.
Maar gevoelsgloei waar 't iets anders gold dan vrouweliefde heeft hij hier terdege
getoond te bezitten, in benijdenswaardige mate: Sla het boekje op om 't even waar,
maar wilt ge veel op éen bladzij, lees 34:
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Falco (verantwoordt zijn jonge Vlaamschgezindheid tegenover de meer bedaagde
en bedaarde van den Rector).
Hoogweerdigheid, 'k eerbiedig de bestaande wetten,
Doch duik daarom in 't openbaar mijn meening niet.
We zijn een handvol makkers uit hetzelfde volk,
Die weinig trouwe stellen in de groote woorden,
Met welke Spanje spreken durft tot ons van plichten.
Het land dat dweept met recht en heerschte met geweld
En voort er mee zal heerschen staat me weinig aan,
We zijn 'n eigen volk, we spreken onze tale,
We winnen zelve ons brood, wat kan ons Spanje schelen?
Novalis
M'n vriend, ge zijt nog jong: u past voorzichtigheid.
Falco
Hoogweerdigheid, we luistren geren naar 'n raad,
We vragen niets, tenzij 'n hoofd om ons le leiden
En op de goede baan, de baan van 't recht te houden.
Intusschen troetlen we onze vrijheid lijk 'n kind.
Novalis
M'n vriend, ik ben in vreemde leering grootgebracht.
M'n haar wordt grijs, en iemand legt zijn vroeger leven
In eens niet af, om ander kleeding aan te trekken.
De toekomst zit verborgen in den wil der jeugd,
Doch, nogmaals, wees voorzichtig. Ga!
Falco
Hoogweerdigheid,
De jeugd zal de oude kroon met nieuwe perels sieren
En wat nu nietig schijnt, kan later zegevieren.
(Exit).
Novalis (alleen)
'n Land met eigen volk, is dat 'n ijdel droom?
Wie weet? Want uit 'n takje groeit somtijds 'n boom.
(Gordijn).

'k Sprak van Shakespeare, en 'k durf het nog doen waar ik beduid de bliksemingen
van beeldenden geest die
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schieten door ‘Falco’, vooral in de rollen van Wallaert en Broeder Felix. En wat een
zetten gezaaid in dit stuk die getuigen hoeveel wijsheid er stak in De Laey, wijsheid
andere dan geleerdheid, wijsheid die men niet opdoet uit papier. Er zijn menschen
die blokken hun leven lang, die wij heeten zeer geleerd, en die toch - heel natuurlijk
immers - niets krijgen van de kennis en het inzicht in wereld en leven die De Laey
bezat op zijn dertigste jaar. Dat komt omdat broeder Felix hem sprak uit het hart:
M'n les, Mejuffer, stond in geenen boek te lezen,
Doch sproot uit ieder blad, dat bibberde op de boomen.
En iemand, die 'n schoon en groot gemoed bezit
Lijk Falco, kan, met de oogen zelve dichte toe,
Den wonderbaren zin onthullen en begrijpen
Der raadselstaven op de bloemen en de kruiden....

O, De Laey was precies het tegenovergestelde van een teksten-Renaissance-man!
Maar dat blijkt straks uit zijn eigen wetenschappelijke verklaringen.
Wel vond hij er nu en dan nog eens genot in menschen te karikatureeren, en met
nog gelukkiger leukheid dan vroeger misschien, zooals blijkt uit ‘Homeros’ uit ‘Ander
(1)
(2)
Sage’ uit Empedocle uit ‘Van Lichten’ enz., maar ‘Falco’ had hem geleerd het
grooter kunstgenot van menschen te scheppen om daarin eens te meer van zijn
persoonlijkheid blijk te geven. Want de sterkste persoonlijkheid is toch wel die welke
't volmaakst buiten zichzelf kan treden en die in alles en trots alles objectief kan zijn,
ook in 't uitwerken van haar eigen subjectiviteit. En dat beproefde hij nogmaals in
‘Hardenburg’.
Hardenburg is een tafereel uit de Vlaamsche geschie-

(1)

AEschulos die door een vogel den kalen schedel werd gekloven, met besluit:

dat alwie ‘klets’ is goed zal doen
'n stukske pruik te dragen (Biekorf, 1908, 10).
(2)

Empedokles, die uit liefde voor de aardkunde in de Etna sprong.

... Doch hij liet - tot blijvend teeken
van zijn bluf en blinden waan op de kimme van den krater,
beide zijn sandalen staan. (Dietsche Warande).
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denis van 1490: weeral een botsing van den Vlaamschen vrijheidsdrang, ditmaal
met de Fransche onderdrukking.
't Stuk veraanschouwlijkt de inneming van Hardenburg door 't Fransche leger. 't
Is aangevoerd door Philips van Crèvecoeur. Hem staat terzij Hugo van Grevelingen,
met minder edele bedoelingen. Hij wil in Hardenburg de gravin-weduwe Linda
veroveren. Die wordt beschermd door hopman Fouquet en door Broederlam, straks
nog prior-kluizenaar in St. Bertrijn en thans door 't benarde Hardenburg tot ruwaard
gekozen. Dat kan de leekebroeder Maarten Vos niet kroppen: Hij zal Hardenburg
verraden aan Crèvecoeur, om zich op Broederlam te wreken. En Hardenburg wordt
ingenomen.
Als drama is Hardenburg een poging op een ruimer plan dan Falco, maar eigenlijk
minder geslaagd, en veel kunstmatiger. Het stuk staat scheef; 't zwaartepunt ligt al
te ver naar achter. Er is zoo veel handeling in de laatste twee bedrijven dat de kleine
omlijstingen er onder bersten, en uit het eerste bedrijf is ze als uit een
hoogvlakvacuum weggespoeld. Aan een bijna algemeene fout in 't Nederlandsche
drama is ook in zijn expositio De Laey niet ontsnapt: De zielen leggen voor malkaar
en voor de hoorders hun incognito af al sprekend uit stilstaande, in plaats van
bewegende, lichamen; en hier komt voor De Laey nog bij dat hij in dat eerste bedrijf
zijn behagen in 't geestige van woord en wederwoord volstrekt heeft willen botvieren:
dat is dialectische kunst veel meer dan pathetische: en dat is voor een drama
verkeerd. Verder heeft elke persoon bij De Laey bepaald zijn eigen karakter, en de
omstandigheden om dat te doen gelden zijn gekozen met fijnzinnig overleg. Maar
uit ieders woorden is dat minder te merken. Die menschen spreken allen dezelfde
taal, fel Shakespeariaansch gekleurd, met zoo 'n overvloed van beelden dat men
ze bezwaarlijk bijhouden kan, ook bij langzame lezing. Daarbij missen die beelden
veelal onmiddelbaarheid, om niet te zeggen dat ze lijden aan gezochtheid, aan 't
geen men heette euphuisme in Shakespeare's tijd.
‘Dus ge scheurt lichtzinnig den wimpel mijner min tot flarden!’

Zoo spreekt Grevelingen tot Lina.
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En dit is de verwensching van Maarten Vos, ten overstaan van Hardenburg's
boeren-burgers:
En dat des Ruwaarts hoogmoed en z'n helsche dwangjuk,
't Gezwets der Patriciers, hun bloodheid en verraad
In uw verbolgen geest onslijtlijk prente slaan
Gelijk de munteschroef, op witte zilverlingen!

Elders nog vermeit zich de Laey's geest, bij gebrek aan echt-doorvoelde beeldspraak,
in marivaudage.
Dat is de kleine kant van dit dramatisch werk, maar er is ook een groote. En dit
vooreerst: het stuk schijnt wel een poging om Shakespeariaansch-romantische
vondsten en verzen te doen passen in een klassiek raam: zooveel mogelijk
vereenvoudigde handeling, geregeld, gemeten, geleidelijk verloop der
gebeurtenissen. Die poging, hoewel niet volop geslaagd, mag wel groot heeten. In
zijn geheel is dit stuk inderdaad een machtige bezwering van onzen Vlaamschen
ouden tijd, een schitterende kinematographie van de Flandria illustrata. Broederlam,
Maarten Vos en Fouquet: die zulke figuren schept, kan gerust zijn voor de toekomst
van zijn letterkundigen naam. Die Fouquet, al is 't maar even een schets, moet niet
beschaamd staan nevens den kostelijken Flambeau uit l'Aiglon.
En kom nu niet af met ‘De Visu’ uit ‘Ook Verzen’ om De Laey een smaler op
natuurschoon te heeten, want dan citeer ik u uit Hardenburg deze weergalooze
suggestieverzen:
De sterren duiklen weg. Het Oosten wordt te blaken,
Er loopt 'n lichte griesling langs de donker daken.
O makkers, 't blij gejuich der zege dempe uw leed.
En dat noch hinderlaag, noch schrik, noch onheilskreet,
Noch kwade raad uw vroeden krijgerszin bedwelmen!
Ik zie op 't glinstrend bolrond uwer stalen helmen
De sprankenspeling warlen van den gulden dag.
De groote zon verrijst en maant ons tot den slag.
We dulden niemands juk en haten slavenbanden.
En ja, de dood - scherprechter Gods - met kille handen,
Als hij een onzer grijpt en van de wereld scheidt,
Verschaft hem rust en heldenroem in eeuwigheid!
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Voor deze verzen geef ik 't heele bundeltje Bespiegelingen te pande; hoewel toch
niemand anders dan de schrijver van dit bundeltje ons op het tooneel verrassen
kan met verbazend rake zetten als:
't Gevaar beloert alleen de nuchter soldeniers.
En daarom is een zuip soms beter dan een schild.

We mogen van Hardenburg niet heen, zonder ons een vraagje omtrent Grevelingen
te veroorloven. Wij eischen geen straf op de misdaad als een proef op de som, maar
wij kunnen hem in het derde bedrijf niet meer aanvaarden als een dramatisch
persoon. Waarom komt er daar niet meer terecht van zijn daden of zijn inzichten?
*

**

Ziedaar nu De Laey's dramatischen arbeid. Hij zelf haalde eens uit Winckelmann
aan: ‘So wie die Tiefe des Meeres allezeit ruhig bleibt, die Oberflache mag auch
noch so wüthen, ebenso zeigt der Ausdruck in den Figuren der Griechen, bei allen
Leidenschaften eine grosse und gesetzte Seele’. Dat waag ik toe te passen op De
Laey zelf. Zijn beide drama's die 't beste gaven wat hij had in zich, bewijzen
deugdelijk, en schitterend soms, hoe deze zwak gezonde mensch beschikte over
een stevig kunstenaarsgestel.
*

**

Dat zijn zielkunde iets meer was dan een gymnastiek van geestigheid, een vernuftig
spel van zetten, een fijn opmerkingsvermogen bewijst hij niet enkel in die beide
tooneelspelen en in zijn bundeltjes beschrijfpoëzie, maar ook in zijn - handschrift
vooralsnog - ‘Van Zoet en Zerp (kleine sprookjes voor groote kinders)’. Een
verzameling diersprookjes, die mij - hoe groot de afstand tusschen beide geesten
en karakters ook was - doen denken aan Renan met zijn ‘Drames philosophiques’,
en ook wel aan Marie Koning, veeleer dan aan om 't even welken klassieken
sprookjesverteller. Onder dezen zijn er immers wel die boeien
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om te boeien, anderen die boeien om te preeken. Op 't eerste gezicht hebben ook
de wijsgeerig-letterkundige verdichtseltjes van De Laey een moraliseerende zending,
maar hij heeft er zoo veel van zijn eigen ziel in gelegd, dat ik het er voor houd: die
fabels moeten uit het proces van zijn ontwikkeling heel geleidelijk zijn gegroeid, en
met een fantasie, die hij niet verre buiten zijn levensondervinding moest gaan zoeken,
tot kunst zijn gekristalliseerd. Door ieder van die vertelsels blinkt een
eigen-ervaringsgedachte, en 't wil schijnen of daar maar iets gebeurends is
omgedraaid om de gewone menschen aangenamer te leiden tot luisteren. Voor mij
zelf kies ik 't liefst: ‘Aschgrauwe Reiger’, ‘Blinde Mol’, en ‘Schichtige Zwaluw’.
*

**

Niet enkel de dichter ontwikkelde voort, maar De Laey had nu al den tijd om de
oorspronkelijke richting van zijn denken en studeeren dieper door te voeren. Hij had
zichzelf met voorliefde bij de Latijnen geschoold, hij had in zichzelf een Renaissance
doorgemaakt. En bij voorkeur bleef hij in de geschiedenis stilstaan bij die
veelbesproken kentering van den menschelijken geest. Lessing en Winckelmann
konden hem daarover niets meer leeren. En hij wenschte zonder bemiddelaar
nauwer kennis te maken met de voorwerpen van zijn studie. Juist gelijk onze
e

e

humanisten der 16 en 17 eeuw had hij in zich den trek naar 't Zuiden. Ondanks
de vorderende ziekte waagde hij er, einde 1903, heel op zijn eentje, met gescherpte
oogen en gespitste ooren om alles persoonlijk op te nemen, een reis naar Italië aan.
Tot veler verzet verscheen het relaas in Dietsche Warande. Hij reisde door
Zwitserland, zag Venetië, en Florence, en Siena, en Rome, en Napels, en Rome
weerom, en kwam langs Nizza terug.
Zijn kunstigst penseeltje voor Kleinmalerei nam hij overal mee. En 't is er bedrijvig
bezig geweest, zelfs daar, waar hij, om de groote en geweldige dingen in haar
schoonheid en haar majesteit en haar heiligheid, er een ander had behoefd. Maar
hij wilde nu eenmaal geven dat wat nog niemand - behalve Goethe een beetje - had
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gegeven en dat toch ook zijn rechten had. Hier en daar zelfs dringen zijn nota's de
overtuiging op dat het zijn droom ware geweest, in 't land van Fra Angelico een
Breughel te wezen. Af en toe komt het oude hart of liever de oude geest van ‘Ook
Verzen’ naar boven.
Te Siena had hij vooral pret ‘in de meiden die, in omnium conspectu (en van
(1)
Giuseppe Garibaldi ook) het centrum gravitatis hunner kinderen kuischen met witte
handdoeken. Onnoodig hierbij te voegen dat deze handdoeken, na de operatie, de
(2)
nuance gekregen hadden “de la véritable terre de Sienne” ’.
Te Rome op 't Capitolium zag hij Marcus Aurelius ‘tronen, zonder pinkoogen,
wijsgeerig te peerde, met zijn bloote beenen in den regen’. 't Genot der museums
werd hem wel wat verbruid ‘door den verwonderden yes der Engelsche ladies en
het bewonderend groszartig der Duitsche doctoren, met wetenschap gevuld, lijk
(3)
hunne worsten met verkensvleesch’ . - Hij vernam ‘dat de Joden uit wrake nooit
willen onder Titus' zegebogen doorgaan. De verwoesting van Jerusalem ligt hun
nog opperst. Men moet Jood zijn om zoolang een affront te onthouden....’ - ‘Dezen
avond, op de platanen, langs de piazza Cairoli, tjilpen de musschen en spelen, in
zoodanig groot getal dat men niet mag naar omhooge kijken zonder te varen lijk
(4)
Tobias.’
‘Op den Tiber tracht een tuierboot, die gedoopt wierd Archimedes, een sloepe
voort te slepen dat hij er bij kucht. De Italianen springen zeer gemakkelijk om met
de groote mannen der Oudheid, als waren het van rechtswege hunne bondgenooten,
en ik denk dat de schim van Archimedes, die den aardbol wilde opheffen, rood komt
van schaamte, op de oevers van den Styx, als zij alzoo, dezen, haar onweerdigen
naamdrager, vernesteld ziet’.
Onder Torquato Tasso's eikenboom vond hij weer ladies ‘een groot getal grijze,
met hun schoothondje mee, zitten te treuren....’

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

het ruiterstandbeeld.
Dietsche Warande 1904, I, blz. 177.
Ibid., blz. 262.
Ibid., blz. 262.
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In de kerken zag hij de menschen ‘beurtelings bezig met een vurig gebed, en dan,
onder malkander, met een even vurig gesprek’.... ‘Te Napoli biecht men achter de
pijlers van 't huis Gods, te Roma gebruikt men een zetel voor den priester, bij ons
zit men half gedoken, en, in Holland, sluiten de biechtstoelen met deuren en grendels,
langs alle zijden, lijk versterkingen. Indien deze gradatie blijft stijgen naar de
Noordpool toe, dan moet men in Zweden reeds biecht hooren in kelders’... ‘Het is
geen zeldzaamheid, geloovigen te zien, met groote ingetogenheid de teenen kussen
van een heiligenbeeld en daarna, met even veel natuurlijkheid, een rochelenden
(1)
speekselkus langs den kerkevloer kletsen’.
In St. Pieters vindt hij drie keer, goekeer, zijn ladies, ditmaal rondom den
touristen-guida. ‘Deze kan hen uren en uren in bewondering houden of ware het
voor een verroesten nagel, indien deze nagel 't zij den Paus, 't zij den kardinaal
(2)
herinnert, die er, over tijd, zijn kousebanden of zijn bretellen heeft aangehangen.’
Maar ook den ernst van zijn studie verstond hij ginder. Hij geeft b.v. een zeer
stipte noteering van Rafaël's en van Michel Angelo's kunst, en heel zijn stuk ‘In en
om de tribuna der Uffizi’ bewijst zijn fijnen speurzin in de schilderkunst.
En waar de diepere vroomheid van 't Christendom hem treffen komt, aarzelt hij
niet het ook zeer diep te verklaren: ‘Ieder martelaarsgraf (der catacomben) zegt
beter dan wijze boekenstudie wat Geloof is en wat het kan’. ‘Het Vatikaan spant
ook nu nog de krone boven het Quirinaal, omdat de geestelijke hoofdstad van het
Christendom immer te algemeen of katholiek schijnt om te kunnen dienen als
hoofdstad van Italië. Indien noch de macht, noch de kunst bekwaam waren het
nieuwe Jerusalem tegen den vijand te bevrijden, dan blijft er maar de christene
liefde meer over uit het evangelie. In de glanzende eeuw van stoflijken luister der
Kerke, beweerde Luther: Roma veduta, fede perduta. Dat men heden het
tegenovergestelde kan zeggen,

(1)
(2)

Dietsche Warande, 1904, I, blz. 265.
Ibid., blz. 177-178.
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moet voorzeker niemand betreuren.’ En dezelfde suggestie krijgt hij bij 't zien van
Pius X. ‘Het aangezicht van den paus is geenszins aristocratisch, maar er ligt een
glans over van vriendelijkheid, gulhertigheid en goedheid die ik zelden ontmoette.
Deze weinig verfijnde wezenstrekken, met zachte oogen en een altijd gemeenden
glimlach op, boezemen den nederigen en den schuchteren een grenzeloos
vertrouwen in. Met zijn zware, doch niet afstekende neus, zijn hoekige kin en zijn
grijs haar, dat borstelachtig opensprietelt, boven zijn vierkante voorhoofd, schijnt
Pius X, een man uit het volk, die door de deugd veredeld, juist datgene bezit, wat
Humanisme nooit heeft kunnen verschaffen’ ... En juist datgene had De Laey in 't
leven ook, en door zijn heele Renaissance-studie heen is en wordt het langs om
meer zijn stokpaardje, wetenschappelijk uiteen te doen dat zeldzame waarvan hij
zelf een levend voorbeeld was: de verzoening van christelijken geestesadel met de
Renaissancistische hulde aan de vormenweelde.
Reeds in die brieven uit Italië zegt hij dat heel goed: In 't Uffizi-museum te Florence
keert hij immer naar dezelfde zaal terug, bij Botticelli's en Fra Lippi's O.L. Vrouwen.
‘Deze twee meesters namen van de Oudheid juist zooveel, als ik er van zou
wenschen. Alhoewel met den vorm der ideaalste schoonheid versmolten, hebben
zij hun innige pietas bewaard en Botticelli's Venus blijft een Christene Maagd.... Wij
hebben den bitsigen strijd (van het vorige geslacht) tusschen christen kunst en
heidensche nooit gekend, en 't kost ons min moeite aan Caesar te geven wat aan
Caesar toekomt. De Oudheid zal blijven hetgeen zij immer geweest is, d.w.z. de
eeuwige school, waar elk nieuw geslacht de onfaalbaarheid van smake leeren mag.
Weinig kunstbewegingen hebben den leeftijd bereikt der Renaissance. De schuld
harer ontaarding weegt, ten deele, op de academische wijsgeeren die zochten om
de schoonheid te ontleden, in stede ze te gevoelen en alle ingeving versmacht
hadden onder 't stalen keurslijf der conventie. De allegorie miek van de kunst een
wetenschap....’
En door de zwaardere studie heen, die hij na zijn reis heeft gemaakt, in de drie
wetenschappelijke bijdragen die
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zijn reisbrieven - ten slotte 't beste proza dat hij ons heeft nagelaten - in Dietsche
Warande hebben opgevolgd: ‘De Jongste Gedachten over de Renaissance’, ‘De
Spaansche tak der Renaissance’, ‘Kraus en de Renaissance’ - blijft hij er vooral op
bedacht groot gewicht te leggen op het christelijk element in de Wedergeboorte.
Die studiën van De Laey zijn zwaar werk, des te zwaarder daar hij zich niet best
in zijn schik voelt met den meer wetenschappelijken stijl, en hoe stevig ook in zijn
redeneeren en betoogen, toch nogal eens, ten koste van de duidelijkheid, op zoek
gaat naar een, enkel in zijn goede meening, verduidelijkend beeld.
Wat al boeken hij voor zijn kunst-wetenschap heeft doorgemaakt is verrassend,
vooral in Vlaanderen, waar hij zeker onder de jongeren veruit de sterkst beslagen
was: Taine, Lamennais, De Wulf, Burckhardt, Wölflin, Lübke-Semrau, Berenson,
Reinach, Courajod, Kraus vooral.
De Laey wilde op grond van 't gezag dier meesters, ingaan tegen al de te ‘nuchtere’
bepaling: Renaissance is een terugkeer naar kunst en wetenschap der Oudheid. 't
Was veeleer, volgens hem, een logische ontwikkeling van den menschengeest, die
onafhankelijk van de buiten-omstandigheden, als inneming van Constantinopel enz.,
nog haar gang zou zijn gegaan; die overigens al in de lucht hing ‘zoowel in 't Noorden
als in 't Zuiden, een eeuw voor de vroegste dier gebeurtenissen. De mensch
komende, eindelijk, tot de ontdekking van zijn eigen zelven, dat was het
Rinascimento, en zijn schoonste openbaring, Raffaël, wist de ziel der Oudheid en
deze van 't christendom tot éen opgehelderde eenheid te versmelten en miek aldus,
op geestesgebied, de verzoenbaarheid aanschouwelijk tusschen twee met malkaar
in vijandschap verkeerende werelden.’ En voor Italië wijst nu De Laey op het werk
van Donatello en da Vinci, van Michel Angelo en Raffaël, van Correggio en Tiziano,
van Veronese, Tiepolo en Bernini; voor Spanje, meer detailleerend, op Velasquez
en Murillo; en aan de hand van Kraus, brengt ons dan verder de Laey in de meest
critiseerende, in de diepste, de strengste en de nieuwste Renaissance-geleerdheid.
't Zou nog een heel tijdje duren, eer ik, gesteund op
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hetzelfde onderleg als de Laey, hem hier met een ‘contra’ voor zijn ‘pro’ kon te woord
staan. Dat moet ik aan de specialisten overlaten, want de Laey zelf was dit in den
meest ernstigen zin. Waren we hier op zuiver letterkundig terrein dan zou 'k zoo
stout wezen een antwoord te wagen in den zin van 't geen ik elders reeds zegde.
Want de studie van die tijden voor een andere kunst, die men literatuur heet - doet
mij langs om trouwer hechten aan de inzichten van mijn grooten en goeden
oud-professor P. Alberdingk Thijm, en langs om beter beseffen dat er een principieele
dwaling lag in het hoofdstrekking der Renaissance, en dat haar doel - ik zeg niet
altijd - maar toch over 't algemeen was: verheerlijking van het stoffelijke tegenover
het geestelijke, van het tijdelijke leven tegenover het eeuwige.
Er is een heele school geweest die de Renaissance naar vorm en geest heeft
willen verchristelijken. Ze heeft maar kort gebloeid - 'k geloof dat het niet anders
kon. Maar ze heeft bestaan. En ik blijf het vreemd vinden dat De Laey op die school
niet heeft gewezen als op de globale verwerkelijking van zijn droom, althans in de
schilderkunst. 't Is de Boloneesche school. Men heeft haar geheeten de christelijke
Renaissance, en ze heeft recht op dien naam. Met haar kunst heeft ze de
e

Italiaansche kerken van de 17 eeuw tot Bijbels gemaakt voor het volk, en de Pausen
trokken die kunstenaars met voorliefde aan: De drie Carracci's waren begonnen in
den christelijken geest van de contra-hervorming en al dadelijk bloeide een heele
pleïade: Il Guercino, Guido Reni, Sassoferrato, vooral I1 Dominicho. Maar 't waren
en bleven eclectiekers, ze teekenden als de Florentijners, ze kleurden als de
Venitianen. En was 't nu misschien juist om haar gebrek aan oorspronkelijkheid, dat
De Laey liever die school, met een thesis naar zijn hart, links liet liggen?
En voor de letterkunde: Juist deze dichters die door hun gloeiend-katholieke
geestdrift het best de Renaissanceelementen in hun kunst hebben verwerkt, bevielen
hem, om hun lyrisch temperament, veel minder.... Hoe 't zij 't verzoeningstelsel van
De Laey pleit zeker voor zijn hoogen geest en voor zijn groot hart. Maar 't blijft een
proeve, een proeve die, in dit speciaal geval, vooral
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eerbiedwekkend is omdat ze zoo uitstekend in 't leven zelf dezen uitstekende is
geslaagd. Want niemand ken ik, noch in 't verleden noch in 't heden, die in de praktijk
deze - in 't oog van anders denkenden - disconvenance de l'éducation et de la vie
zoo prachtig heeft opgelost, in menschelijken zin volkomen harmonieerend, in
hoogeren - 'k durf het zeggen - louterend en heiligend...
*

**

Bedenkt maar verder hoe pijnlijk het was voor dezen werkzamen geest zich met
zijn versleten gestel niet te mogen wagen in de drukte van 't leven. Hij, de aristocraat
naar den geest, die met zijn zieke longen toch de lucht der toppen ademde, die zich
baadde in de groote stroomingen van kunst, wetenschap en wijsbegeerte, zooveel
had hij gereed om het te schenken aan zijn volk. Maar alles wat hij van ginder uit
zijn vergeten hoekje geven kon, hij gaf het. Hij gaf het vooral ongeweten, aan zijn
lievelingskind, het weekblad ‘Hooger Leven.’ Ik zou geen geheim verklappen met
te zeggen wie de ziel is en de spil van't Leuvener weekblad; maar deels dank zij 't
stille werk van De Laey is 't plan van ‘Hooger Leven’ tot uitvoering geraakt. En toen
het er eenmaal was pende zijn bevende hand wekelijks tal van bladjes vol om ze
elken Zondag te schenken aan zijn dierbaar volk, of om over dat volk zijn grieven
en zijn wenschen te uiten in een of anderen brief aan Prof. Vliebergh, telkens bij
zijn handschrift gevoegd. Het politiek nieuws over Engeland putte hij uit de trouwe
lezing van zijn Weekly Times. Of hij Engeland kende!... En de schoonste troost in
al zijn ellenden was hem deze, te zien hoe ‘Hooger Leven’ Vlaanderen verovert,
hoe 't Vlaanderen duwt naar omhoog.
*

**

Zijn laatste gang was naar Rousselare, naar de Rodenbachsfeesten. Zijn uitgeputte
lijf voelde den diepen kreuk dien de reis hem gaf, maar zijn ziel jubelde mee, omdat
het hem gegeven was vóor zijn dood nog te zien wat hij daar in
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dat stadje rondom 't beeld van de Vlaamsche verrijzenis mocht aanschouwen. Hij
trilde in al zijn vezelen, want zijn droom van een groot Vlaanderen priemde met een
schittering van onverwelkbare jeugd aan den ouden, valen hemel.
De belofte was daar, een belofte van duizenden die de Blauwvoet meedroeg uit
de stormen naar de zon, een belofte die niet liegen kon. Toen heeft deze impulsieve
Flamingant, die zich altijd bewonderenswaardig te bemeesteren wist, die enkel in
onderonsjes hevig was en uitvallen deed tegen halfheid en lamlendigheid - toen
heeft hij bij 't losjubelen van die nieuwontwaakte stamfierheid met natte oogen zijn
Nunc dimittis servum tuum geslaakt.
*

**

Het eenige tijdelijke wat hem aan 't harte lag was thans verzekerd. Nu deed hij
maanden lang niets meer dan zich bereiden ten dood.
Want deze Vlaming, met de kunstneigingen van Horatius, was allerminst - ge
weet het al goed - een Horatiusnatuur. Hij was een goed, een zeer vroom christen.
Zijn heele leven lang was een streven van edele en adelende oprechtheid. Hij
wist wat hij had aan de waarheid die de wereld en die de wetenschap geeft. De
waarheid waar is ze? en waar vinden we iets anders dan menschelijke meeningen
over de waarheid? En De Laey, die wist wat denken is, kon toch zoo medelijdend
glimlachen met hen die, in deze tijdelijke orde, meenen de waarheid in pacht te
hebben. Van alle monopolies op 't gebied der gedachte had hij een onverwinlijken
afkeer.
Maar het geloof van den christen stond vast in een rots boven alle
menschenverzinsel. Onder die kroon verzamelde hij de prachtige veelzijdigheid van
zijn hoofd tot éen levenseenheid. Daarvan wist de buitenwereld weinig. Maar deze
alleenlooper die de geestelijke broederschap der menschen zoo uitstekend verstond
en die zoo ruim was voor allen, leidde met een strenge logika al zijn doen en laten
af uit zijn christelijke overtuiging.
Een enkele maal zegde hij dat vóor 't publiek, toen hij zijn ‘Onze Vader’ dichtte...
Maar wie kon daaruit
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opmaken dat Om. De Laey zoo vurig-druk ter communie ging?
Daar hebt ge nu weer eens 't geheim van zijn transiit benefaciendo.
*

**

Arme, doode vriend, aanvaard dezen mijn laatsten handdruk over het graf.
Wij morren niet. Gij zelf verboodt het u en ons: Gods heilige wil geschiede. Gij,
de oprecht nederige, hebt u verborgen uw leven lang. Onder onze Vlaamsche
letterlieden geen enkele die zoo weinig reclame duldde. Gij gaaft alles aan uw volk
en gij wildet niet dat het volk zijn gever kende. Maar ondankbaar zijn de Vlamingen
niet. Gij aanvaardt geen hulde, maar toch zal u de tijd zijn hulde brengen; en gij zult
blijde zijn, niet om die hulde aan u, maar omdat die hulde zelf een teeken is dat uw
volk is opgestaan.... 't Is droef, zoo 'n vroeggedolven graf. Maar wij schouwen de
tijden over tot den dag, dat openbaar zal worden alles wat gij in schuchtere stilte
hebt gewerkt. En sterven was u toch niets dan een heengaan ter glorie, na een
leven zoo voorbeeldig, zoo heldhaftig besteed. Heldhaftig ja, want het lijden dat het
leven bracht hebt gij gehouden voor u alleen, en 't geluk dat het u gaf hebt gij
uitgedeeld aan de schare in éen groot werk van barmhartigheid. Omaar, God loone
't u!
J. PERSYN.
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(1)

Het leven en de werken van Jan van Ruysbroeck
Eerste hoofdstuk
Vorming

De schrijver, de denker, de heilige, wiens beeld wij in de volgende bladzijden willen
(2)
beproeven te ontwerpen, ontving zijn naam, een poëzie gelijk , van een klein dorp
op twee mijlen afstand bezuiden van Brussel aan de Senne gelegen, Ruysbroeck.
De overlevering, die echter niet door zijn eersten biograaf POMERIUS gesteund
wordt, heeft bewaard dat hij

(1)

In de Middeleeuwen Ruusbroec.
Veruit de volledigste en beste studie over hem is die van kan. Auger in Etudes sur les
Mystiques des Pays-Bas au M.A. verschenen in Mémoires couronnés... publiés par l'Académie
royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique, Bruxelles 1892 en zijn
doctorsthesis: De doctrina et meritis Joannis Van Ruysbroeck, Lovanii 1892. Het werk van
A. Van Otterloo Jan van Ruysbroeck, Amsterdam 1874, waarvan de derde uitgave, bezorgd
door J.C. van Slee, onlangs verscheen, is gansch in protestantschen geest geschreven en
geeft blijken van bijna volslagen onbekendheid met de Katholieke leer. Prof. Kalff in zijn
Geschiedenis der Nederl. Letterk. I heeft zijn beoordeeling van Ruysbroeck vooral op dit werk
gesteund: kan. Auger vermeldt hij niet eens in de bibliographische aanteekeningen. Het artikel
van Prof. De Vreese over Ruysbroeck in Biographie nationale, geeft gewoonlijk een
samenvatting van Auger's Fransche studie, waarin echter enkele onjuistheden zijn geslopen.
Ik heb er op gelet deze onnauwkeurigheden te verbeteren, al verwijs ik er gewoonlijk niet
naar.

(2)

De humanisten der 17 eeuw hebben die ook gevoeld, en ze dichtten:

e

Hactenus in terris quasi gemma sepulta latebat,
Ac, velute paucis unio, notus erat
Coelicus hic doctor, IEHOVAE cui gratia nomen,
Cognomen tribuit grande SONORA PALUS.
(Uit een gedicht van Bartholomaeus Laurens POIN in de latere uitgaven van SURIUS).
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(1)

(2)

geboren was uit adellijken huize. Maar over zijn vader is ons niets bekend. Ook
(3)
zijn geboortejaar, 1293, moet berekend worden.
De hoogten van beschouwing, waartoe de geest van onzen mysticus eens
opstijgen zou, zag de verbeelding van zijn leerlingen in zijn vroegste levensjaren
door een wonderbare gebeurtenis voorspeld: het geschiedde eens, dat het kind,
pas zeven dagen oud, terwijl het door zijn baker gewasschen werd, hoewel nog zoo
klein en teeder, in het bekken recht bleef staan. ‘Op die wijze zou hij eenmaal zijn
geest oprechten in de goddelijke beschouwing, die boven de natuur zoo stond in
(4)
zijn lichaam.’
De vroegste kinderjaren van Johannes werden om-

(1)

(2)

(3)
(4)

Deze bewering der latere biographen steunt alleen op het feit dat RUYSBROECK met de
HINCKAERT's, die tot het groote Serroelofsgeslacht behoorden, verwant was. Prof. W. DE
VREESE brengt in zijn artikel eenige namen bij van Ruysbroeck's die gevonden worden in een
obituarium van de O.L. Vrouw ter kapellenkerk te Brussel. Was dit familie van onzen
RUYSBROECK? Best mogelijk.
Prof. DE VREESE ibidem noemt een zekeren Arnold DE RUSEBRUECK, die in 1264 van Guido
van Meyghem de tiende van Meyghem onder Dworp, waarvan de kapel van Ruysbroeck
afhing, verkreeg: volgens hem kon deze Arnold van RUSEBUECK de vader van onzen
RUYSBROECK geweest zijn. De vader is wel niet waarschijnlijk, misschien de grootvader: maar
dit zijn niet meer dan loutere veronderstellingen. Wij weten niet eens hoe onze gelukzalige
eigenlijk heette. K. RUELENS (Jan v.R. & Blommardinne, in VERCOULLIE's Inleiding op Hadewych)
meent dat RUYSBROECK een bastaardzoon zou kunnen zijn van Willem VAN ELEGHEM, broeder
van Jan HINCKAERT, en zoon van den schepene van Brussel, Gerelmus HINCKAERT. Wanneer
men voor dergelijke veronderstellingen geen schijn van bewijs heeft, is het een gewetenszaak
de kitteling van den geleerde om dergelijke ‘vondst’ mee te deelen, weerstand te bieden.
Overigens, naar al wat men daaromtrent berekenen kan, was deze Willem van Eleghem nog
te jong in 1292. Ik voor mij kom telkens onder den indruk dat R. niet van begoede ouders
was: hij werd te Brussel door een bloedverwant opgevoed; deed geen hoogere studiën, bleef
steeds eenvoudig priester en kapelaan; ook zijn moeder, toen zij naar Brussel kwam, ging
zich op het begijnhof vestigen.
Niet 1294 zooals wel eens verkeerdelijk wordt aangenomen. Hij stierf immers in 1381, in den
ouderdom van 88 jaren: octoginta et octo annorum cum jam fuisset.
Omdat in dit feit de interne finaliteit ontbreekt en het overigens met een soortgelijke gebeurtenis
uit de legende van den hl. Nicolaus verbonden tot een symbool is opgegroeid, mag men het
zeker wel als vrome legende beschouwen.
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geurd door de liefde eener misschien al te teedere moeder. Vroom als deze was,
legde zij in het hart van haren zoon de kiemen van een diepe, krachtige godsvrucht.
Zeer vroeg ontwaakte dan ook in die jeugdige ziel de zucht naar God: aardsche
vermaken konden hem geen genoegen verschaffen; de liefde voor hooger dingen
had haar tooverstaf op hem gelegd.
Doch de moeder, wier eenige zoon en troost hij hoogst waarschijnlijk is geweest,
wel gevoelende, onbewust, dat hij haar eens ontsnappen zou, zoo zij hem tot hoogere
studiën toegang schonk, wilde hem niet van haar zijde laten heengaan.
Echter werkte de vingerdruk van God sterker dan de omhelzingen der moeder.
Toen de jonge Johannes eens te Brussel zijn bloedverwant, priester HINCKAERT,
had bezocht, legde hij hem zijn verlangen bloot om ook eenmaal als dienaar des
Heeren vóór het altaar te staan. HINCKAERT, die de schatten dezer ziel had vermoed,
nam hem op in zijn woning, en zond hem aan de latijnsche scholen in de stad. Dit
(1)
gebeurde in 1304.
Sedert 1296 bewoonde Jan HINCKAERT, de zoon van Gerelmus HINCKAERT die
(2)
sedert 1287 meermaals schepene van Brussel was , een huis op St. Goedelenzavel,
‘dat is te zeggen het kerkhof op den hoek der huidige Markiesstraat, welke dan den
naam van Gasthuisstrate droeg, en nevens of tegen het onlangs nog bestaande St.
(3)
Goedelen - later St. Geertruyen - gasthuis.’ Hij was te dien tijde pas priester
(4)
gewijd.
Zonder juist een wellustig leven te leiden, was zijn handel en wandel weinig boven
(5)
het gewone van helaas! velen zijner standgenooten verheven . Echter droeg zijn

(1)

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

Men zegt gewoonlijk dat R. het huis zijner moeder ontvlucht was; dit mag ons niet bevreemden,
want dit gebeurde wel meer in dien tijd; echter POM. zegt alleen: casu veniens ad domum
memorati canonici.
In 1287, 1289, 1292-1297, 1299, 1300, 1303, 1306.
K. RUELENS o.c. blz. XLIV.
Toen R. bij hem kwam wonen in 1304 was hij nog geen kanunnik, zooals dikwijls verkeerd
gezegd wordt.
Zeer gewoonlijk wordt beweerd dat HINCKAERT een slecht leven zou hebben geleid. POM.
zegt alleen: cum per aliquot annos vitam seculariter actitasset. Zijn bekeering was niet van
een leven van uitspattingen tot een leven van vroomheid, maar van een leven van
alledaagschheid tot een leven van heiligheid.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

258
voorbeeld er niet weinig toe bij, om de godsvrucht van zijn pleegkind nog te
verinnigen: aan zijn zijde groeide steeds krachtiger in den naar inwendige
ontwikkeling strevenden knaap het verlangen naar het priesterschap.
Nadat RUYSBROECK omtrent vier jaar de latijnsche scholen had bezocht, zoodat
hij niet veel meer dan de beginselen der spraakkunst beheerschte, drukte hem de
ijdelheid van alle menschelijk weten dat niet tot zedelijke verbetering en hooger
leven voert, te pijnlijk, dan dat hij langer nog ijdele eer en valschen roem daarin zou
nastreven: hij zegde vaarwel aan de wereldsche wetenschap, om zich voortaan
uitsluitelijk aan de studie van God met zijn volle ziel toe te wijden.
Zijne moeder echter had het vertrek van haar zoon zeer smartelijk gevoeld. Haar
knelde, zonder zijne tegenwoordigheid, de druk van het leven te zeer. Om steeds
de warmte dier oogen, als zij gloeiden in haar moederoogen, te mogen genieten,
was zij zich ook intusschen te Brussel komen vestigen. Maar dewijl het haar niet
geoorloofd was met hem onder één dak te verblijven, betrok zij een huis op het
Begijnhof, waar zij zoo dikwijls mogelijk de vreugde van zijn bijzijn smaken mocht.
Doch mettertijd begon de geur der heiligheid van haren zoon zich om haar heen
te verspreiden. Er werden wonderen verteld van zijn vroomheid. Dan betraden
vrienden en verwanten haar stille woning, en verhaalden haar met behagelijk
gefluister wat onder de burgers der hoofdstad over haar kind de ronde deed. En
zoo zwol haar moederlijke boezem met rechtmatige fierheid, meer nog dan indien
zij naar wensch door zijn lichamelijke aanwezigheid ware verkwikt geworden.
Langzamerhand ving nu ook bij haar het louterende werk der genade aan: de heilige
Geest zuiverde haar al te zinnelijke liefde van alle aardsche gehechtheid; en onder
den warmen adem zijner gratie ontkiemde die onverdelgbare, innig-diepe liefde van
moederziel tot kinderziel.
Hoe zeer RUYSBROECK zijne moeder beminde bleek genoegzaam na haren dood.
Want de vrome weduwe mocht het geluk niet beleven haar kind te zien, staande in
het heilige priesterkleed, terwijl hij den driemaalheiligen,
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menschgeworden God aan den Vader ten offer bood. Geen oogenblik week hare
herinnering uit de gedachtenis van Johannes. Dagelijks bestormde hij den hemel
met beden voor haar zieleheil. En het gebeurde hem meermaals, alsof de geliefde
vrouw vóór hem verscheen, omringd met de vlammen van het vagevuur, hem treurig
klagend: Mijn zoon, o hoe lang moet de dag uwer wijding nog uitblijven!
Tot dien gelukzaligen dag bereidde zich de jongeling voor met steeds grooter
inwendigheid. Reeds sedert lang had hij al zijne krachten in den dienst des Heeren
geheiligd: als medehelper van Jan HINCKAERT bij de heilige Mis en bij het kerkelijk
(1)
officie , was geheel zijne wandeling in den hemel.
Wanneer eindelijk, in 1317, RUYSBROECK voor het eerst het verheven
vergeldingsoffer der Mis had opgedragen, daalde in zijn ziel de zalige vertroosting,
dat zijn moeder was ingetreden in de blijdschap des Heeren: hij zag haar in den
geest met heerlijken glans van glorie omzweefd en met een danklied op de lippen
(2)
voor het geluk, dat haar door de offerande van haar zoon was te beurt gevallen.
Zoo beloonde de Heer haar eigen offer, dat zij Hem van haar kind, met bloedend
hart weliswaar, had aangeboden.

Tweede hoofdstuk
De Mystiek
Reeds lang vóór RUYSBROECK de priesterwijding ontving, had hij in St. Goedelen
de bedieningen der lagere clerici, als medehelper van zijn bloedverwant HINCKAERT

(1)

(2)

POMERIUS: quem... effectum vicarium ejusdem ecclesiae sanctae Gudulae, etiam ad sacros
promovit ordines. Vicarius beteekent alleen medehelper, voornamelijk der kanunniken bij het
kerkelijk officie. R. was vicarius vóór hij priester gewijd werd.
R. verklaart ons zelf van welken aard dit visioen is geweest. Nadat hij, in de Sierheid der
geestelijke Bruiloft de noodzakelijkheid van het algemeene gebed heeft aangetoond, verklaart
hij hoe dit echter niet belet voor enkele personen in 't bijzonder te bidden, en hij voegt er aan
toe: Soe wert die mensche biwilen soe ynnich ende soe ontfunc in sinen gebede, dat hi ontfeet
ene gheestelike antwoerde dat sijn ghebet ghehoort is (VI, blz. 115-116).
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waarschijnlijk, waargenomen. Meer dan eenvoudig toegevoegd priester of kapelaan
schijnt hij nooit geweest te zijn.
De hooge waardigheid, waarmee de Heer hem had bekleed, vatte hij slechts op
als een nieuwe verplichting tot nog grooter heiligheid. Hij leefde steeds in het zalige
huis, dat zijn kinderjaren had beschut, waarin hij tot man was opgegroeid. Zijn
beschermer kan toen canonicus minor zijn geweest. In 1328 wordt hij voor het eerst
(1)
aangetroffen als canonicus major der vierde Probenda van St. Goedelen.
Maar RUYSBROECK liet zich weinig door rijke eereplaatsen afleiden van het
verborgen leven der inwendige beschouwing, dat altoos voller en machtiger in hem
aangroeide. Hij verdiepte zich nu in de lezing der groote mystieken: Dionysius
Areopagita, Augustinus, Gregorius den Groote; van de lateren de beide Victorijnen
Hugo en Richardus, maar niet het minst van den h. Bernardus en den h.
(2)
Bonaventura. Daarin voedde hij dagelijks zijn ziel met hemelsche spijze. In het
stille genot van zijn boeken, in afgetrokken vereeniging met God, die niet gestoord
werd door het uitoefenen der plichten van zijn ambt noch door de beslommeringen
der geestelijke leiding van naar God opstrevende harten, sleet hij de jaren zijner
manheid: een eenvoudig en voorbeeldig priester in de oogen der wereld.
Het was een tijd van verderf misschien in de hoogere standen der Kerk, maar
ook tevens van intens geestelijk leven.
Na de eeuwen van verval en verrotting, die de dood van Karel den Groote en de
invallen der Noormannen hadden na zich gesleept, was met de jaren 1050-1100
de wedergeboorte begonnen. Uit het klooster van Cluny had

(1)

(2)

Er waren twee kapittels in St. Goedelen. Een eerste fondatie bestond uit een kapittel van
twaalf kanunniken (majores) door Lambrecht (Baldericus), graaf van Leuven en Brabant, in
1047 gesticht (cf. diploma dezer stichting bij MIRAEUS en FOPPENS opera dipl. I, 57): een
tweede, van tien kanunniken (minores) werd gesticht door hertog Hendrik I in 1226. (Cf.
diploma dezer stichting ibid. blz. 200).
Hiermede zijn de voornaamste bronnen van zijn werk aangegeven. Of RUYSBROECK die
onmiddellijk of middellijk heeft gekend, valt nog te onderzoeken.
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het machtige woord geklonken dat over de wereld nieuw leven schiep. En terwijl de
strijdlustige ridders hun onverzoenbare veeten naar het verre Palestina, naar Asia
en Egypte overbrachten, en het vuur van hun moed in den kamp voor het kruis
vergeestelijkten, riepen de machtige Dominicus en de zoete Franciscus de
smachtende zielen naar de Liefde voor de Armoede op. Nu louterden zich de driften
die woekerden in de harten, nu vereenigden zich de krachten in een machtigen
brand van Minne, die gansche dorpen op karren naar Jerusalem dreef, die scharen,
ja legers van kinderen met het kruis op de borst op wijdverloren wegen in de armen
(1)
der Dood voor den Zaligmaker knelde.
Dan kwam de roemrijke dertiende eeuw, de eeuw der Liefde: Liefde der
Wetenschap, Liefde der Kunst, Liefde des levens ook, Liefde van God; liefde die
brandde in de zielen der nederigsten die steenen droegen voor den bouw van ons
nooit genoeg te bewonderen kathedralen.
Op het gebied der Wetenschap was dit de eeuw van den rijpen bloei der
Scholastiek, met aan haar hoofd Albertus de Groote en Thomas van Aquino. De
verspreide stukken der godsdienstleer, die tot dusver onsamenhangend uit
overlevering en openbaring waren behandeld, worden door deze machtige geesten
tot één grootsch gebouw vergaderd: waartoe de Rede ook het hare bijdroeg, om
ze met haar eigen licht te bestralen en immer nieuwe, altoos prachtige harmonieën
tusschen weten en gelooven kond te maken.
De Mystiek is het leven der Kerk zelf: ook heeft zij nooit opgehouden in haren
schoot. Maar toen in de negende eeuw Johannes Scotus Erigena de schriften van
Dionysius Areopagita, die op het einde der vijfde eeuw schijnen te zijn ontstaan, in
't Latijn had vertaald, was haar tevens voor lange tijden nieuw voedsel voorbereid.
Verre van Augustinus, die steeds voor het Westen de bron van alle theologische
kennis was geweest, te verdringen, kwam Dionysius, om zijn gemeenzamen
oorsprong uit het Plato-

(1)

Deze episoden uit de kruistochten zijn genoegzaam bekend. Men mag dit fanatisme noemen.
In alle geval bewijst het de intensiteit van religieus gevoel dat heerschte onder het volk.
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nisme, de mystische elementen bij den grooten kerkvader tot haar volle ontwikkeling
versterken.
Met den opbloei der Scholastiek bleef een opbloei der Mystiek, die steeds een
twijg van het godgeleerde denken was geweest, niet uit. Naast de beroemde
scholastieken, niet tegenover hen, stonden even zoo krachtige denkers op, die uit
het gansche leersysteem, zich die stukken ter behandeling en ter verdieping hadden
(1)
uitgekozen, welke vooral op de vereeniging van God en de ziel betrekking hebben.
De speculatieve Mystiek is dus een aanvulling der Scholastiek. Ook zijn de grootste
scholastieken tevens de grootste mystieken geweest.
In de twaalfde eeuw waren de banen der mystiek reeds voorbereid door de school
van St. Viktor, bij Parijs, met Hugo en Richardus aan haar hoofd. Ook de H.
Bernardus had in hun geest gewerkt en zijn Commentaar op het Hooglied is als het
tekstboek der latere mystiek geworden.
Doch de mystiek in de leer ging niet zonder de mystiek in het leven. In de twaalfde
eeuw reeds vangt de groote strooming aan, die door geheel de dertiende varen
zou. Toen zag de hl. HILDEGARDIS (1098-1178) van Bingen, abdis van het
Benediktinerinnenklooster op den Rupertsberg, visioenen die de wereld deden
(2)
sidderen, terwijl hare ordenszuster, ELISABETH van Schönau bij Overwesel, (†
1165) in haar liber viarum Dei verhaalt van den berg, op wiens hoogte de God met
tweesnedig zwaard gezeten is.
Bij het einde der twaalfde en heel de dertiende eeuw door, gaat een golf van
mysticisme over alle landen van

(1)

Hoe weinig gegrond de bewering van sommigen is, als zou de Mystiek een beweging zijn
tegen de Scholastiek, blijkt uit het gezegde reeds genoegzaam. Alle scholastieken waren
eenigszins mystieken, en het is zeer waar wat M. DE WULF heeft gezegd: Dans un sens large
on peut dire que tout scolastique, en tant que théologien, a ses heures d'envolées mystiques.
(Hist. de la phil. médiévale, blz. 220). In denzelfden zin zegde ook HARNACK: Die Mystik ist
e

die Voraussetzung der Scholastik. (Dogmengeschichte, 3 uitg. III, 303) en: Bonaventura,
Albertus und Thomas Aquinas sind die grössten Mystiker gewesen, nicht obgleich, sondern
weil sie Theologen und Bettelmönche waren. (Ibid., blz. 391).
e

(2)

Eerst tegen de tweede helft der 14 eeuw begint tegenkanting tegen de spitsvondigheden
der latere Scholastiek.
Haar boek ‘Scivias’ is echter waarschijnlijk onecht.
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Duitschland, niet alleen in de kloosters, maar zelfs onder het volk. Sedert de
Dominikanen met de geestelijke leiding van de meeste nonnenkloosters werden
vertrouwd, neemt de beweging immer toe aan diepte en zekerheid. Dan treffen wij
de gestalten aan van Gertrudis van Hackeborn, die het klooster van Helfta bestuurde,
de Heilige Gertrudis (1254-1301), de hl. Mechtildis en de grootste dichteres van
allen, de begijn Mechtildis van Magdeburg (± 1210 † ± 1270-75), die door haar
wonderbare zienerskracht meer dan eens de verbeelding van een Dante bevruchtigd
heeft.
Maar nergens bloeide de Mystiek zooals ten onzent. Toen in 1212 Bisschop Fulco
van Toulouse door de ketters uit zijn bisdom verdreven naar de Nederlanden kwam,
stond hij verbaasd over het groote getal heilige en visionnaire jonkvrouwen die in
stille afzondering hunne maagdelijke krachten in beschouwing des Heeren hadden
ten offer gebracht. Dan leefden Maria van Oignies (1177-1213), de wonderbare
e

Christina van St. Truiden, die in 1224 voor goed stierf in haar 74 jaar; de minder
bekende, maar veel aantrekkelijker en gezonder Margaretha van Yperen
(1216-1237), de H. Lutgardis (1182-1246), de gelukzalige Juliana, die in 1245 den
bisschop van Luik Robertus tot het vieren van het H. Sakramentsfeest overhaalde
als hoogste uitdrukking der devotie, die sedert lange jaren de gemoederen had
gevoed.
De speculatieve Mystiek, die evenals de scholastiek, zich totnogtoe in de taal der
Kerk had uitgedrukt en voor de groote menigte een boek met zeven sloten was
gebleven, vond eindelijk ook een uiting in de spraak van het volk. Nooit was het
onderricht van het volk door sermoenen en preeken in de landstaal eigenlijk
verwaarloosd geweest. Maar met de klimmende innigheid van het geestelijke leven
werd steeds meer de behoefte gevoeld aan grondiger, krachtiger leering. De beruchte
ECKEHART O.P. († 1327) die te Parijs, te Strassbourg, maar voornamelijk te Keulen
theologie onderwees, was het voornamelijk die de geheimen der scholastiek voor
de van alle kanten toestroomende scharen in een beeldrijke, maar dikwijls al te
(1)
stoute taal ontdekte.

(1)

Zie over hem voornamelijk H. DENIFLE O.P.: zijne drie artikels ter weerlegging van de
waardelooze Geschichte der Deutschen Mystik, van PREGER (die helaas! door sommige
protestantsche schrijvers alleen gekend is) in Historisch-Polit. Blätter (1875) en Meester
Eckeharts lateinische Schriften und die Grundanschauung seiner Lehre in Archiv für Liter- u.
Kirchengeschichte 1886. II, blz. 417 vlg.
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e

Zoo groot was zijn invloed, dat wij ten onzent reeds in de eerste helft der 14 eeuw
(echter voornamelijk in de tweede) handschriften aantreffen met uittreksels uit zijn
sermoenen, waarvan bijzonder de praktische deelen, en nog wel de exempelen, de
verbeelding onzer voorvaderen hadden geraakt.
Maar ook ten onzent was reeds vroeger de mystiek in de volkstaal niet onbeoefend
e

gebleven. Beatrix van Nazareth schrijft omtrent het midden der 13 eeuw hare
visioenen in het Dietsch, opdat Willem van Afflighem ze in 't Latijn vertale; omtrent
denzelfden tijd zong, met onuitputtelijke schoonheid van poezie, in den vorm der
minneliederen, van de Almacht en van de smart der Liefde, de eerste groote dichteres
en prozaschrijfster van Nederland, de geheimzinnige HADEWYCH. En uit de eerste
jaren der veertiende eeuw is ons een bundel sermoenen bewaard gebleven, die
hoewel grootendeels uit het Duitsch vertaald, toch ook wel oorspronkelijk
Nederlandsche gedeelten bevatten, de Limburgsche Sermoenen. Nog uit denzelfden
tijd stamt ook de, zoo niet kettersche, dan toch zeer vrijzinnige Dialoog van Eggaert
(1)
en de onbekende leek.
Maar de liefde stuwt voort als een onbedwingbare bergstroom, die, wanneer hij
niet door stevige dijken bedwongen en geleid wordt, dood en verwoesting sticht.
e

Sedert de 10 eeuw was Italië en het Zuiden van Frankrijk een prooi van mystische
secten geweest. De Catarrhen, die de ketterijen der Manichaeers en der Gnostieken
hadden vernieuwd, en onder den dekmantel van een streng-ascetisch leven de
jammerlijkste verrotting verborgen, kwamen naar het Noorden opgevaren en sleepten
door hun uiterlijk-vromen levenswandel de eenvoudige volksmassa in hun dwaling
mee.
e

In het begin de 12 eeuw begon een leek uit Zeeland, TANCHELM, het zaad des
verderfs langs de kusten uit te

(1)

r

Onlangs nog gedeeltelijk uitgegeven door D C.G.N. DE VOOYS in Nederl. Arch. voor
Kerkgesch.. dl. VII, afl. 2.
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strooien. Door den bijval van zijn woord aangedreven, zakte hij naar Antwerpen af,
waar hij zich ‘tot zulk een toppunt van hoogmoed verhief, dat hij zich de zoon van
God liet noemen en bezingen.’ Maar de H. Norbertus trad hem krachtdadig in den
weg, en opende de oogen van vaders en moeders, die het zich als een eer hadden
aangerekend hun dochters den ontuchtigen boetpreeker ter genieting over te leveren.
In de twaalfde en dertiende eeuwen stroomden weduwen, weezen en maagden,
door de groote rampen, de oorlogen, de pest, zonder dak, zonder brood geraakt,
in de begijnhoven, die een vergadering van godvruchtige vrouwen (later van mannen)
waren geweest, uit aangeprikkelde en gespannen godsdienstvrees of om
bescherming toe. Het kon natuurlijk niet uitblijven, of het krioelde er weldra van de
ergste dwaalleeren. Fraticellen, nakomelingen der spirituales die tegenover de
fratres de communitate den regel van den H. Franciskus in al hare strengheid hadden
willen bewaren en weldra tot de grofste mystische droomerijen vervielen, beggarden,
e

en begijnen smolten in de 14 eeuw met de secten van den vrijen geest te zamen;
in alle steden omtrent, zien wij hen, onder een of anderen vorm, met meer of mindere
mate, de verderflijkste ketterijen, die gewoonlijk in algeheele vrijheid van gezag,
geestelijken hoogmoed en vleeschelijke liefde ontaardden, met jammerlijkst fanatisme
verspreiden en tot op den mutsaard verdedigen.
Zoo stierf in 1310, te Parijs, de begijn: Margriet PORRETTE, die beweerde dat een
mensch, in de liefde van Christus verzwolgen, de lusten der natuur met onbeperkte
(1)
vrijheid naleven mag.
Ook te Brussel had de ketterij het hoofd opgestoken.

(1)

Wat ons over deze ketterij bekend is, stemt geheel overeen met hetgeen R. van sommige
ketters beweert in de Chierheit, blz. 174:
Ende hiertoe hoert mere arbeit, segghen si, datmen der doghede quite werde inder ledicheit,
dan die doghede te vercrighene. Ende hier omme willen si vri sijn ende niemanne ghehoirsam,
noch Pause, noch Biscoppe noch Prochiane... Ende hier omme soe wat die lijflike nature
begheert, dat moghen si werkelik doen, want si sijn ter onnoeselheit comen ende hem en is
ghene wet gheset... Ende hier omme en houdense van vasten noch van vierten noch van
ghenen gheboden.
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Een ons alleen onder den naam van BLOMMARDINNE bekende vrouw verdedigde
(1)
haar met woord en schrift. Voor de oogen der wereld gold zij als eene zeer heilige
vrouw; men geloofde zelfs dat, wanneer zij ter h. Tafel naderde, twee Serafijnen
(2)
haar aan beide zijden uitgeleide deden. Zij wist een gansche menigte van
volgelingen, niet alleen te Brussel, maar over geheel Brabant om zich heen te
scharen: het hoofdonderwerp van hare leer was de geest van vrijheid en de liefde:
zij noemde deze vrije liefde: ‘de serafijnsche liefde’; maar in den grond was het eene
verheerlijking van de schandelijkste zinnelijkheid. Wanneer zij schreef of leerde, zat
zij, om grooter ontzag in te boezemen, in een zilveren zetel: de H. Geest, naar zij
beweerde, gaf haar de woorden in die zij sprak of jaarlijks aan hare geestverwanten
omzond. En zoo schoon waren hare werken met den mantel der waarheid gekleed,
dat slechts een scherpziend theoloog de kiemen van verderf ontdekken kon. Uit de
gebrekkige gegevens over haar valt het moeilijk vast te stellen waarin nu juist hare
ketterij heeft bestaan. Het mocht echter niet te ver van de waarheid zijn, zoo men
meende dat zij, hoofdzakelijk, bestond in een overdreven opvatting van de vrijheid
die de goddelijke liefde schenkt: welk eene opvatting zeer gemakkelijk van de
geestelijke liefde tot de droevigste uitspattingen kon afdwalen. Deze leer zal dan
wel in hare groote trekken hebben overeengestemd met die van Margriet Porrette,
of met die eener zekere Maria van Valenciennes over wie Gersonuis enkele
(3)
bijzonderheden heeft bewaard. Zij werd als prophetes en wonderdoenster door
hare volgelingen begroet; zij beweerde, ja, liet door schriften verspreiden, dat haar
geest in de Godsbeschouwing

(1)
(2)
(3)

Wat ons over haar bekend is, weten wij alleen uit POMERIUS.
Eene legende, die ook meermaals in de geschiedenis van mystieke vrouwen uit die jaren
wordt aangetroffen, b.v. St. Lutgart.
Sommigen, o.a. SCHMIDT in art. Ruysbroeck der Realencycl. für protest. theol. (eerste uitg.)
hebben zelf deze Maria van Valenciennes met de Blommardinne vereenzelvigd. Maar dit is
moeilijk aan te nemen. Immers GERSON was eerst in 1363 geboren en Maria van Valenciennes
zou reeds vóór 1343 te Brussel gepreekt moeten hebben, daar R. tegen haar optrad vóór hij
naar Groenendaal ging.
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was te niet gegaan en weder opnieuw geschapen; zij had met ‘ongelooflijke
scherpzinnigheid’ een werkje opgesteld waarin over het voorrecht en de verhevenheid
der goddelijke liefde werd gehandeld; zoo iemand daartoe gekomen was, beweerde
zij, wordt hij van alle wet bevrijd, naar het woord van den Apostel: Charitatem habe
et fac quod vis; want, waar de geest des Heeren is, daar heerscht vrijheid.
De verheerlijking der persoonlijke vrijheid is ten allen tijde het kernpunt geweest
(1)
van alle heterodoxe mystiek. Daartegen heeft steeds alle ware mystiek
gewaarschuwd: en hadden wij geen ander bewijs voor de rechtzinnigheid van
RUYSBROECK, dan den nadruk, dien hij steeds legt op de noodzakelijkheid van de
gehoorzaamheid ook voor wie tot de hoogste Godsbeschouwing is opgestegen,
aan geheel de leer der h. Kerk en aan de geestelijke leiders en oversten; van den
eerbied voor Christus en voor de heiligen, voor al de middelen van heiligheid in de
zeven Sakramenten en in de gaven van den h. Geest, voor een gemeenzaam leven,
dat alle zonderlingheid schuwt: dit ware ruimschoots voldoende om zijn naam tegen
(2)
alle beschuldigingen van andersdenkenden vrij te pleiten.
Zooals Margriet Porrette en Maria van Valenciennes zal ook BLOMMARDINNE
hebben geleerd.
Bewogen door het groote gevaar, dat uit dergelijke overdrijvingen mocht
voortvloeien voor het gewone volk, zette zich RUYSBROECK aan den arbeid, om de
(3)
hem vertrouwde kudde te beschermen en geen der schapen te laten verloren gaan.

(1)
(2)
(3)

De octo errores Begghardorum & beghuinarum draaien alle daarom. (Zie RUELENS, waar die
dwaalleeren opgesomd zijn, blz. LVI).
Hoe, in spijt van dit alles, een V. OTTERLOO b.v. en na hem protestantsche geleerden, toch
beweren kunnen dat R. de tusschenkomst der Kerk verwerpt, is mij een raadsel.
Verscheidene hypothesen zijn voorgesteld geworden omtrent de persoonlijkheid dezer
Blommardinne. Men mocht als zeker beschouwen a) dat zij afkomstig van Brussel zelf was:
deze stad schijnt zij zelden verlaten te hebben om haar mystisch stelsel elders te gaan
verkondigen; b) dat zij van rijken huize was: dit mocht men afleiden uit haar zilveren zetel,
dien aan de hertogin van Brabant werd geschonken; misschien was zij zelfs van adellijk
geslacht, en telde zij hare aanhangers ook onder de hoogere standen.
Was zij Heilwych Blommarts, van wie in sommige schepenakten der stad Brussel tusschen
1305-1335 spraak is? Mogelijk, zelfs waarschijnlijk, indien deze hypothese maar alle
moeilijkheden oploste. Het is er echter verre van: van 1305-1316 zien wij deze Heilwych
Blommardinne allerlei hofsteden en huizen aankoopen, die een nog al ruimen boedel konden
uitmaken, maar toch nog geen begijnhof, zooals K. RUELENS o.c. blz. XLI het voorstelt; zij
handelt overigens niet uitsluitend, zelfs niet grootendeels met begijnen, maar met priesters
en kanunniken van St. Goedelen, wien zij geld leent. Van de jaren 1316-1330 wordt over haar
gezwegen: in 1317 was R. priester gewijd en zou hij onmiddellijk zijne preeken tegen haar
hebben aangevangen. Na 1330, zoo stelt K. RUELENS het voor, komt eene onbetwistbare
inzwelging van hare goederen en nog wel door priesters. Maar, gesteld dat H. Blommaerts
in deze vijf jaren, tot 1335, veel verloren heeft, reeds in 1316 was dit verlies begonnen: want
toen reeds beloofde zij 1000 ponden groots en verpandde zij hare eigene woning en
aanpalende huizen met al hare goederen. Al wat verder uit de schepenakten te halen is, luidt:
in 1330 beloofde Blommardinne aan Corn. Nieneve, priester, 100 pond groots; op 6 Juli 1335,
had zij die belofte nog niet uitgevoerd; daarom erkent zij hem die 100 p. schuldig te zijn, en
teekent een akte in dezen zin, in haar eigen huis (waarschijnlijk tijdens haar laatste ziekte)
in tegenwoordigheid o.a. van Jan HINCKAERT. In hetzelfde jaar 1335, na haren dood, worden
de goederen, die zij voor deze schuld had verpand, verkocht aan Corn. Nieneve. Dit is alles:
die domicella Blommardinne had schuld gemaakt bij Corn. Nieneve, welke schuld moest
gedelgd worden. Ik meen dat uit deze feiten eerder een argument tegen de identiteit dezer
Blommardinne met de ketterin dan er voor te halen is.
Dat Blommardinne, de ket terin, verscheiden is van de mystische schrijfster Hadewych meen
ik elders genoegzaam te hebben aangetoond.
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Maar Blommardinne telde aanhangers in de hoogste standen der samenleving:
dezen verzetten zich door spot en laster tegen den vermetelen priester, den simpelen
kapelaan van St. Goedelen. RUYSBROECK echter liet zich niet door hunne vijandschap
afschrikken, om het ware mysticisme tegen ontaarding te vrijwaren. Zijne pogingen
werden met den besten uitslag bekroond. De invloed der ketterin daalde; het getal
harer geestesgenooten versmolt, zonder geheel te verdwijnen. Want in vrede is
alles verloopen, buiten alle tusschenkomst van geestelijke of wereldlijke overheden.
Wanneer de Blommardinne kort daarop overleed, kwamen nog enkele verdwaalden
op, die door aanraking van haar gebeente gezondheid hoopten terug te verkrijgen.
De zilveren zetel waarop zij geleeraard had,
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(1)

werd aan de hertogin van Brabant ten geschenke aangeboden.

Derde hoofdstuk
Vanden Rike der Ghelieven
De strijd tegen de Blommardinne had in RUYSBROECK het bewustzijn opgewekt, dat
een ernstig onderricht over de hoogere beschouwing en de ware liefde tot God,
voor het volk als dagelijksch brood van noode was. Door de macht ook die het
levende woord der ketterin op de wijde menigte had uitgeoefend, had hij gevoeld
de voorname rol, welke de moedertaal hierin te spelen had.
Zooals wij reeds hebben gezien, was hij niet de eerste bij wien deze gedachte
om de hoogere wetenschap van den godsdienst bij den gewonen burger en in de
muren der kloosters te verspreiden was opgekomen. Aan de boorden van den Rijn
bloeide met ECKEHART eene mystische literatuur in de landspraak; en uit de dertiende
eeuw klinken ons in Brabant zelf de eerste tonen tegen van een taal, die wel haar
weg nog zoekt, maar toch meermaals reeds een volheid van akkoorden aanslaat,
die RUYSBROECK niet overtreffen zal.
Aan bevoegder dan hij liet onze mysticus de taak over de Kerkleer in 't Latijn te
ontwikkelen: hij zette zich beslist midden in den mystischen stroom die om hem
dreef. Tegenover de scholastisch-mystische school der Victorijnen èn van Bernard
van Clairvaux, draagt zijne leer een contemplatief-praktisch karakter, dat wel is waar
nog verschillen zal van dat der Broeders van 't gemeene leven, omdat dezen zijn
askeze voornamelijk hebben uitgebreid.
(2)
DAT BOEC VANDEN RIKE DER GHELIEVEN, zoo heet Ruysbroeck's eersteling.

(1)
(2)

e

Met haren dood verdween hare ketterij nog niet geheel. In de 15 eeuw brak zij nogmaals te
Brussel uit, maar nu werd ze krachtiger onderdrukt.
SURIUS Regnum Dei amantium. Hier mocht de vraag besproken worden of de titels van R.
zelf zijn, ofwel door de kopisten bijgevoegd werden. Ik geloof niet dat alle titels van de
afschrijvers afkomstig zijn: voor sommigen, als voor: de Spieghel der ewige Salicheit, van VII
Trappen, van zeven sloten, vanden twaelf Beghinen, vander hoechster waerheit acht ik dit
wel waarschijnlijk. Men gelieve op te merken dat juist deze verhandelingen (of de meeste
althans) den vorm hebben van uitvoerige brieven aan kloosterlingen. Ook staat hun titel in
de hss. niet vast. Voor de andere: vanden Rike der Ghelieven, die Chierheit der gheesteliker
Brulocht, vanden gheesteliken Tabernacule, ook wel vanden kerstenen Ghelove, vanden vier
becoringhen, schijnt het mij twijfelachtig. Deze titels komen aldus in alle hss. voor; zij hebben
een mystischen toon, die geheel met den inhoud overeen stemt.
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Reeds hier volgt de schrijver de methode, waaraan hij in vele zijner latere werken
getrouw zal blijven: een tekst uit de H. Schrift kiest hij zich ter verklaring en knoopt
aan ieder woord allerlei beschouwingen, díe dan toch gewoonlijk de groote
drievoudige verdeeling van het geestelijke leven ontwikkelen.
Hoe gebrekkig en onbeholpen deze methode is valt in 't oog. Dat de woorden
meestal van hun natuurlijken zin worden verdraaid, dat bespiegelingen worden te
pas gebracht, die er in de verste verte niet mee verbonden zijn, dat de uiteenzetting
van de hoofdgedachte (waar het eigenlijk toch op aan kwam) niet zelden verduisterd
wordt, hoeft niet eens gezegd. Maar toch heeft ze dan weer andere voordeelen die
niet te loochenen zijn, en die te dien tijde behagen moesten: dat zij b.v. het geheugen
een vasten steun biedt en een hechten grond levert voor het grootsche getimmerte
dat er op wordt gebouwd.
Uit de liturgie der Kerk heeft R. den tekst gehaald voor zijn eerste gewrocht:
Justum deduxit Dominus per vias rectas, et ostendit illi regnum Dei. (Sap. x, 10)
waarvan nu ieder woord verklaard wordt.
I. En eerst over Gods Heerheid. Immers God is begin, oorsprong, leven en steun
(onthout) van alle schepselen; Hij is mogendheid, wijsheid, genadigheid en
gerechtigheid.
God toonde zijne macht, omdat Hij alles uit den niet heeft geschapen;
zijne wijsheid, omdat Hij alles in hemel en aarde heeft geschikt; zijne
mildheid, omdat Hij hemel en aarde, Engelen en menschen met zijne
gaven heeft versierd; zijne gerechtigheid, omdat Hij de goede engelen,
die hun wil naar Hem hadden toegekeerd, met Hem in eeuwige vreugde
heeft geloond, de kwaden integendeel, die hun wil tot zich zelf hadden
afgewend, heeft geworpen in eeuwige pijn.
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II. Hi hevet wederleidet. De mensch was gevallen. Maar de Heer heeft onze natuur
aangenomen en haar door zijn dood en door zijn zeven Sacramenten opgevoerd
in vrijheid en teruggeleid.
III. Den gherechten. Vier voorwaarden maken den mensch rechtvaardig in een
werkende, en eveneens vier in een schouwende leven.
in het werkende leven: betrouwen op God; liefde tot den evenmensch;
geduld en zachtmoedigheid in wederwaardigheden; een vrij gemoed dat
met liefde aan God kleeft.
in het schouwende leven: ‘Het eerste is een vrij gemoed, inhangende met
minne en opgericht met begeerte in Gods eenigheid; het tweede is een
klaar verstaan in gratie, merkende met wonder (reflecteerend) de
heerlijkheid der Drieheid, en dan weer starende zonder wonder (zonder
nadenken), overvormd, de ongemeten klaarheid, en verheven in 't licht
(1)
der enkelvoudigheid; het derde is een gebruikelijke nijgen en een
vervlietend inhangen van de zielskrachten, omvangen en doorgaan en
overvloeid met meer rijkheid en vreugde dan zij verlangen mogen. Het
vierde is een ontvloten verlorenheid in den afgrond der Godheid. Niemand
kan gaan in donkerheid; daarom blijft men verloren in eeuwigheid; dat is
(2)
de hoogste zaligheid.’
IV. Die gherechte weghe. De wegen ten Rijke Gods zijn drieërhande: een weg der
zinnen; een natuurlijke weg; een bovennatuurlijke weg.
De lichamelijke. zinnelijke, uiterlijke weg, een voetspoor van God en een
grove gelijkenis, zijn de vier elementen met de drie hemelen, die God
gesierd heeft en gemaakt ten gerieve der menschen, opdat zij Hem loven
en verheerlijken zouden.
Den weg van het natuurlijk licht gaan de menschen die hun nederste
krachten versierd hebben met natuurlijke, zedelijke deugden; en hun
overste krachten ontledigd en verheven in den enkelvoudigen grond van
het wezen der ziel.

(1)

(2)

Gebruikelijk-gebruiken i.e. genieten: van de hoogste Godsgenieting gezegd. Deze en
andere mystische woorden, die in modern Nederlandsch niet met één woord weer te
geven zijn heb ik behouden, met een korte verklaring waar ik dit noodig achtte.
Deze plaats deel ik mee als de eerste waar R. een beknopte samenvatting geeft van
zijn leer. Ik acht het hier ze overbodig nader te verklaren.
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De eerste kracht: de toornige (vis irascibilis) moet de zinnelijkheid
(beestelijkheid: animalitas) onderdrukken; zij zal gesierd gaan met de
eerste zedelijke deugd, wijsheid: die zal leeren van waar de mensch komt,
waarheen hij gaat en hoe edel de deugd is.
De tweede, de begeerlijke (vis concupiscibilis) zal gesierd zijn met
gematigdheid om de begeerte te bedwingen.
De derde kracht, Rede, waardoor de mensch zich boven 't dier verheft,
zal gesierd zijn met gerechtigheid, om alles te doen en te laten met
bescheidenheid.
De vierde kracht, vrijheid van wil, zij gesierd met sterkte, waardoor de
mensch al de ‘veelijke’ krachten in toom houdt, opdat hij sterke werken
van deugden moge beoefenen.
Wie het overste deel van den natuurlijken weg bewandelt zal de overste
krachten zijner ziel van menigvuldigheid van aardsche dingen in ledigheid
houden: zij zullen zich inkeeren in de eenheid en enkelvoudigheid van
het bloote wezen der ziel. Deze krachten zijn: de verheven gedachte (ook
Memorie, dikwijls ook geest, in bijzondere beteekenis) het verstand, de
wil
Het hoogste punt van den natuurlijken weg is het wezen der ziel zelf, dat
in God onbeweeglijk hangt: dit is een natuurlijk rijk Gods, waar God alleen
werken mag: want Hij is wezen der wezens, begin en steun aller
schepselen.
Zelden wordt de natuurlijke weg zoo edellijk begaan, wanneer Gods
genade niet helpt.
De derde weg tot het rijk Gods is bovennatuurlijk: de ziel wordt bewogen door den
h. Geest, dat is de goddelijk Minne. De h. Geest werkt in de ziel door zijn zeven
gaven, die zijn als een levende fontein met zeven aderen, als zeven lampen die
branden in het heiligdom der ziel, als zeven planeten die haar rijk beheerschen, als
zeven haren op Samson's hoofd.
Niet allen echter zijn voorbereid om die zeven gaven te ontvangen. Zoo:
niet de openbare zondaars, de ongeloovigen, de schijnheiligen, de
aardswijzen, de zelfminnaars (eigene dienstknechten), de hoovaardigen
die zich over hun natuurlijk weten verheffen.
De H. Geest komt in de ziel door de drie goddelijke deugden: geloof, de grondslag
van alle bovennatuurlijk leven, hoop en liefde.
De eerste der zeven gaven, waarmede Hij de ziel ver-
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siert, is de Vrees des Heeren, waardoor de mensch meer vreest God te vergrammen
dan loon te verliezen.
Het overige van het werk is nu niet meer dan eene ontwikkeling van het
bovennatuurlijke leven door middel van deze zeven gaven. Telkens toont
R. aan waarin de gave bestaat, welke deugden er uit voortvloeien, hoe
zij den mensch gelijk maakt aan Christus in zijne Godheid en in zijne
Menschheid, aan een der koren der Engelen; hoe hij daardoor de vier
elementen of de drie hemelen, de vier nederste krachten of de drie overste
versiert en een der acht zaligheden verdient.
De Vrees des Heeren sticht eerbied voor God en zijne Menschheid; voor
de personen die Hij heeft aangesteld om ons te besturen; voor de
middelen die hij ter zaligheid heeft geschonken. Daaruit ontspringt
ootmoedigheid bij het zicht van Gods grootheid en zijn eigen kleinheid;
gehoorzaamheid aan God, aan de H. Kerk, aan de Rede; verzaking van
allen eigen wil, om Gods wil alleen te doen. Van hen, die haar bezitten,
zegde de Heer: Salich sijn die arme van gheeste, want dat rike der hemele
is hare. Zij zijn gelijk de engelen van het onderste koor: die eerbied hebben
voor God en de andere Engelen, gehoorzaamheid in den dienst van God
en van de menschen, in innige vereeniging van hun wil met den
goddelijken. Zij gelijken God in zijn Godheid in zooverre God eerbied had
voor de menschelijke natuur, zich vernederde om haar aan te nemen,
luisterde naar de beden der patriarchen en der heiligen; in Zijne
Menschheid: want Christus had eerbied voor het woord des Vaders, was
ootmoedig in den dienst van God en van de menschen, gehoorzaam en
gelaten aan Zijn Wil en aan de Joodsche wet. Wie de vreeze des Heeren
heeft siert de aarde en de toornige kracht; hij is geplaatst als in het aardsch
Paradijs om het te hoeden en er in te werken.
Volgen, en zoo telkens na iedere gave, eenige onbeholpen verzen om
de gegeven leer samen te vatten, enkele hinderpalen en hulpmiddelen
(1)
aan te wijzen.

(1)

De verzen die in Ruysbroeck's werken voorkomen zijn gewoonlijk zóó onbeholpen, dat
men zich terecht mag afvragen of ze wel van hem zijn, en niet van den eersten
afschrijver. Ik voor mij betwijfel de authenticiteit van alle, al heb ik daar geen ander
bewijs voor dan een gevoel van eerbied voor den schrijver: ik wenschte dat ze niet van
zijne hand waren. Klaarblijkelijk zijn de meeste gemaakt om het geheugen te helpen,
wat ook de veronderstelling steunt dat ze door de kopisten werden ingeschoven.
Overigens behooren zij niet tot de methode van den schrijver, maar komen gansch
sporadisch voor: in sommige geschriften meer, in andere minder, in enkele hoegenaamd
niet. Men moet ook bekennen dat R., in zijn proza ten minste, de taal beheerscht; maar
de maker der bouts rimés verstaat er niets van: hij dicht nog slechter dan een
collegejongen van twaalf jaar. Van sommige verzen is het zeker dat zij 't werk van een
afschrijver zijn: waarom kon dit niet even goed met alle zijn gebeurd?
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De tweede gave is Goedertierenheid (pietas) die in ons genegenheid sticht tot God
en de menschen in nood en kommer. Daaruit komt medelijden met Christus in Zijne
Passie en met alle lijdenden.
Uit goedertierenheid komt verduldigheid om in allen tegenspoed in waren
vrede te blijven; van de goedertierenen zegt Christus: Salich sijn die
sachtmoedighe, want sij selen die erde besitten.
Hij gelijkt de aartsengelen, die den menschen goedertieren, en Gods
boden zijn in zijn boodschappen van goedertierenheid. Hij gelijkt Christus
in Zijn Godheid: God is vol mildheid; Hij heeft hemel en aarde geschapen
om den mensch te dienen; Hij beidt op diens toekeer tot Hem en verdraagt
menigvuldige boosheid; als mensch was Christus zachtmoedig tegenover
allen: Hij weende over Jeruzalem; Hij weende met Martha en Maria; Hij
had medelijden met de moeder die haar zoon had verloren, hij spijsde
vijf duizend lieden; nooit liet Hij iemand in nood. Wie deze gave heeft,
heeft ook het water en de begeerlijke kracht versierd. Goedertierenheid
gelijkt de fontein uit het Paradijs: zij doet de begeerte in vier rivieren
vlieten: in den hemel, door medelijden met Christus' Passie, in het
vagevuur, over 't aardrijk naar allen nood der H. Kerk; de vierde stroomt
(1)
uit in uitwendige werken van liefde en milddadigheid.
De gave der Kunst of Wetenschap (scientia), die de twee eerste gaven siert, is een
bovennatuurlijk licht gestort in de

(1)

Prof. W. DE VREESE (blz. 12. b.) zegt verkeerdelijk: enfin la voie surnaturelle et divine,
l'infusion des vertus qui en émanent; la piété comparée à la source du paradis se
divisant en cinq fleuves: la science, la force, le conseil, l'intelligence, la sagesse.’ - Kan.
AUGER, heeft eene komma punt na fleuves, immers wat volgt zijn de vijf overblijvende
gaven van den H. Geest. - Laat ik hier bijvoegen dat ik de methode van AUGER of van
W. DE VREESE om R.'s werken samen te vatten niet kan goedkeuren: zoo is b.v. in dit
werk het hoofdthema de uiteenzetting van de gaven van den H. Geest. Over al het
overige mocht men licht heenstappen, maar deze moest men een weinig uitvoeriger
behandelen. Juist het tegenovergestelde is gebeurd: de gaven van den H. Geest worden
door hen alleen opgesomd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

275
redelijke kracht, opdat de mensch een volmaakt zedelijk leven leide.
Daaruit komt bescheidenheid in allen dienst; die siert alle zedelijke
deugden; zij baart zelfkennis om zijne gebreken en lauwheid in te zien;
om onzen stand tegenover God, onze kleinheid, onze tekortkomingen
zoowel in de natuur als in het geestelijk leven te begrijpen, zoodat wij
treuren om al onze gebreken; van dezulken spreekt Christus: Salich sijn
die bedroefde, want si selen ghetroest werden.
Zij gelijken de Deugden of Krachten: Deugden, omdat zij de onderste
koren voorlichten naar bescheidenheid; Krachten, omdat zij hun gebieden.
Zij zijn als Christus naar zijn Godheid: God heeft met bescheidenheid
alles geschikt, en Hij voegt zich naar de wijze waarop de menschen tot
Hem komen; Christus als mensch heeft in geheel zijn leven
bescheidenheid geoefend.
Zij hebben de lucht en de redelijke kracht versierd.
Zoo hoog gaat het werkende leven, aldus samengevat:
‘Aldus zijn de drie krachten der ziel gesierd met goddelijke deugden: dat
is, de toornige kracht met minnende vrees en met ootmoedigheid en met
gehoorzaamheid en met geheel verzaakte eigenheid; de begeerlijke
kracht, met zachtmoedigheid en met goedertierenheid en met compassie
en met mildheid; de redelijke kracht met wetenschap en bescheidenheid
en met ordinancie van alle dingen in wetenheid. Deze deugden aldus
volbracht, dit is een volkomen werkende leven en eene gereedschap tot
alle deugden en tot alle goddelijke gaven.
De gave der sterkte siert den mensch in een begeerlijk, inwendig naar God
opstrevend leven.
Deze gave verheft het gemoed boven aardsche dingen, ontvonkt de
begeerte met gevoellijke liefde; de memorie ontdoet zich van de
menigvuldigheid van aardsche zaken; rede ziet de eeuwige waarheid in
al hare werken; de begeerte streeft met gevoellijke minne naar God. Zoo
trekt de mensch alle uiterlijke en innerlijke krachten op in eenigheid.
Daaruit komt lof en gebed; de gevoellijke begeerlijkheid wordt vermeerd;
's menschen hart wordt gewond; hij smaakt geestelijke dronkenschap en
jubileeren; daaruit eindelijk een vurig verlangen God in alle deugden
volmaakt te dienen. Van de zulken spreekt Christus: Salich sijn die
gheesteliken hongher en dorst liden omme die gherechticheit.
Zij gelijken de Potestaten: zij staan opgerecht met al hun krachten vóór
de Godheid. Zij mogen over de nederste koren
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gebieden en zien klaarder dan die het werkende leven regeeren.
Zij gelijken ook God in zijn godheid: De Vader ziet immer zijn eeuwige
wijsheid, de Zoon de vruchtbaarheid van de natuur des Vaders; daaruit
vloeit de liefde, de H. Geest; zoo is daar immer honger. Christus was in
alles opgerecht met begeerte naar God.
Zij versieren het vuur, het edelste der elementen dat steeds omhoog
streeft, en vrijheid van wil, die steeds verlangt omhoog te branden in
groote begeerte.
Daar is echter nog een hoogere werking van de gave van sterkte: door de begeerte
om God alle eer en lof te laten geworden, zet de mensch zich als middelaar op
tusschen God en de zondaars.
Zijn honger wordt nog grooter: Salich sijn die dien hongert ende dorst
gherechticheit, want si selen ghesaedt werden.
Zij gelijken de Prinsen: die loven God nog meer, dalen neder tot de
schepselen, en klimmen weer omhoog met hen; aan God in zijne godheid:
die met goedheid neerziet op de ‘vreemden’ om ze, door plagen en lijden
tot zich te trekken; op de goeden om zich geheel in hen uit te storten; aan
Christus: die steeds in lof van zijn vader was en tevens gekeerd tot allen
nood van zondaars en van goede menschen; Hij gaf ons zijn vleesch en
zijn bloed en wil ons tot zich trekken, opdat wij Hem bezitten mogen en
Hij ons.
Dezulken sieren het vuur: dat opwaarts wil en door het firmament wordt
neergedrukt om dan weder op te streven; het heeft een onzichtbaar
geestelijk werken in den mensch en blijft steeds boven de andere
elementen. Zoo ook de vrijheid van wil.
Met de gave des Raads stijgen wij voor goed de hoogere trappen van het inwendige
leven op. Deze gave is een aanroeren komt den Vader in de ‘gedachte’ des
menschen: dit komt van het baren des Vaders, die zijn Zoon baart in de hooge
(1)
gedachte, dat is, hier, in het wezen der ziel.

(1)

Een bewijs voor de willekeur waarmee de ontwikkeling van het geestelijk leven vastgeknoopt
wordt aan de gaven van den h. Geest hebben wij hier: de eenige reden, waarom hier de gave
des Raads past, is dat de mensch die leeft zooals wordt geschetst, den raad des Heeren
volkomen nageleefd heeft: het is den rade Gods ghevolcht in edelheiden (blz. 206, 15).
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De mensch kan niet begrijpen wat hij gevoelt; hij heeft deze gunst
verkregen door dat hij zich zoo heeft verzameld in de hoogere eenigheid
zijner gedachte. Deze eenigheid met God gevoelt de ziel nog niet in
goddelijke wijze, maar in geschapen wijze; wat slechts een gelijkenis is
van de ongeschapen eenigheid en nog ongedurigheid veroorzaakt.
Uit deze geboorte van den Zoon in de ziel wordt het verstand verklaard.
Nu wil Rede weten vanwaar dat aanroeren komt en waarom zij niet in de
eenigheid kan blijven. Zij vindt in den grond der ziel als een ader van een
levende fontein, die uit een vruchtbaren grond opwelt: die grond is de
eenheid van God en de oorsprong der Personen, de oorsprong ook der
ziel, d.w.z. Gods wezen als vruchtbaar beschouwd. Dit zien veroorzaakt
verlangen, minne en ongedurigheid. Rede ziet wat haar ontbreekt, zij wil
haar rijk voorzien en nu wordt zij zeer ijverig. In den grond der gedachte
ziet zij dit aanroeren, nl. in de vonke der ziel. Maar dit blijft nog onbekend;
de mensch wordt alleen ongedurige minne gewaar; hij streeft echter
omhoog om die levende fontein te ontdekken. In een allegorie wordt de
bedrijvigheid der krachten geschetst, om in allen nood te voorzien; daarom
zijn zulke menschen zalig, want: Salich sijn die ontfermhertighe, want si
selen der ontfermherticheit na volghen. Zij gelijken de Dominationes, die
de vijf lagere koren bevelen, verklaren en regeeren; die wandel hebben
met de menschen die zijn gelijk zij, die den hemel bewegen ten behoeve
van alle noodwendigheden der schepselen. Zij gelijken God in zijne
vruchtbare natuur: deze kan niet blijven in de eenheid des Vaders, maar
moet voortdurend den Zoon baren; uit hun wederzijdsche liefde vloeit de
H. Geest; zij vloeien voortdurend terug in de Eenheid; maar, door het
beroeren der vruchtbaarheid, vloeien zij van daar weer uit in
verscheidenheid van personen zoodat er geen geduren is: in de natuur
als vruchtbaar is geen gebruikelijk genieten.
Volgt een excursus over drie soorten van menschen die een gelijkenis
der H. Drievuldigheid dragen: zij die ‘natuurlijk’ leven; die met gratie leven;
de zaligen in den hemel. Wie deze gelijkenis dragen trekken zich terug
in de éénheid hunner zielsvermogens, maar kunnen de éénheid der
goddelijke natuur in dit stadium, nog niet bereiken: zij bereiken de hoogste
geschapene éénheid, die onder de goddelijke éénheid (welke in hen
woont als steun (onthout) van alle eenheid) ligt.
Wie de gelijkenis met de Drievuldigheid tot zulke volkomenheid heeft
gebracht, is gelijk het firmament dat ook door God beroerd wordt en
gedreven door een Engel, evenals de gedachte.
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Het firmament verklaart alles, zooals de Rede het rijk der ziel verklaart;
het firmament schenkt warmte, waarvan alles leeft, evenals de warmte
der liefde.
Nu draagt het firmament zeven planeten: ieder planeet wordt toegepast
op een dag der week, waarbij telkens een of ander moment van het
(1)
geestelijk leven tot op dit stadium wordt te pas gebracht.
Nog een hooger graad van de gave des Raads kan de ziel bereiken:
De ziel ingekeerd in haar wezen houdt zich daar wezenlijk (essentialiter)
niet werkelijk (actualiter): daar hangt zij rechtstreeks in het wezen der
Godheid: nu overvormt haar hier het licht van het wezen der Godheid; de
ziel vliet in de natuur Gods, en wordt met God te zamen met alle minnende
gelaten omvangen in dit licht der goddelijke natuur: wie daarin gekomen
is, wordt er overvloeid door onbegrijpelijke vreugde, ieder naar de
gelijkenis in heiligheid die hij draagt met de Triniteit; hij is nu, door dit
genieten, aan zich zelf ontvloten in verlorenheid, en heeft God bezeten
als een wijzenloosheid. Dit is het genietende inhangen van alle minnende
geesten in Gods enkelvoudigheid.
Deze plaats heeft ten allen tijde, ook nog ten tijde van RUYSBROECK allerlei
tegenspraak uitgelokt: wat hier gezegd wordt zou louter pantheisme zijn. Zelfs R.'s
geestverwanten schijnen er aanstoot aan te hebben gehad. Daarom zij ze hier
volledig meegedeeld:
... Alle de redelijke creaturen, engelen of menschen, die God zich gelijk
gemaakt heeft in gracie of in glorie, die zijn allen, overmits deze gelijkheid,
gevloten in eenigheid hunner gedachte, en hebben een natuurlijk
grond-neigen en een gebruikelijk inhangen met vergaderde krachten in
(2)
Gods overwezen, als in haren eigenen grond. Want elke gedachte
(mens) ingekeerd in haar wezen houdt haar (= is) wezenlijk en niet
werkelijk; en alle wezen roert en hangt in het eenvoudige wezen

(1)
(2)

Bij Woensdag heet het: want wi sijn nu in midden der weke; met toespeling op Mittwoch.
Is dit invloed van Duitsche lectuur?
In het wezen der ziel bestaat een natuurlijk neigen naar God.
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(1)

Gods, als in zijn eigen oorzaak. De geschapenheid is hier geen middel,
want zij is hier, boven werken, wezen; en alle wezen hangt, zonder middel,
(2)
in het goddelijke wezen. En de goddelijke Personen zijn gevloten in
éénigheid, en hangen natuurlijk en gebruikelijk (i.e. boven werken) in
datzelfde (goddelijke) wezen. Zoo houdt zich dit afgrondige (wezen) als
een enkelvoudig licht, dat is dat wezen zelf dat schijnt in de eenigheid
der Personen, en in de eenigheid van elke ingekeerde gedachte van elke
(3)
creatuur, die naar ‘gebruiken’ haakt in het overste harer gedachte. Dit
onbegrijpelijke licht verklaart het verstaan der ingekeerde gedachte, want
het is de eeuwige wijsheid die in de ziel geboren is. In dit licht mag men
aanschouwen de enkelvoudigheid waar dit licht uit geboren is, dat is de
natuur Gods; want men mag dit onbegrijpelijke wezen niet aanzien,
gebruikelijker wijze, dan in dit licht... Dit enkelvoudige licht des wezens
is grondeloos en ongemeten en zonder wijze, en omvangt de eenigheid
der goddelijke Personen en de eenigheid der ziel en van alle krachten in
de ziel. zoo dat dit enkelvoudige licht omvangt en doorschijnt het
natuurlijke grond-neigen en het ‘gebruikelijke’ inhangen Gods en van al
degenen die Hij met zich vereenigd heeft in dit licht: en zoo wordt ééne
gebruikelijke eenigheid van God en van de minnende geesten. Want alle
minnende geesten zijn hier, boven zich zelf, invlietende in gebruikelijke
eenigheid, naar goddelijke wijze, met ongemeten licht. Want in dit
wijzenlooze licht, waar men in verzinkt, bezwijkt (falgiert, verdwijnt) het
werken van God en van alle schepselen... Als

(1)
(2)

(3)

In ipso enim vivimus, et movemur et sumus.
Ons werken is een middel tusschen God en de ziel: maar in het wezen, is alle werken
beneden, dus alle middel weg. Men vergelijke eenige zinnen uit ECKHART Pfeiffer II.
blz. 5, 4): God gêt hie in in die sêle in dem grunde. Nieman tuot den grunt rueren in
der sêle denne got alleine. Diu creatûre enmac niht in den grunt der sêle, si muoz hie
ûzen bliben in den kreften. (ibid. 7, 28:) Dar umbe, sol got sin wort sprechen in der sêle.
sô muoz si in fride und in ruowe sîn, und denne sprichet er sîn wort unde sich selber
in der sêle. unt niht ein bilde, sunder sich selber.
Dit moment der vereeniging met God geschiedt dus tusschen de ziel, beschouwd in
den grond der krachten (als natuur) en God beschouwd in den grond der drie personen
(ook als natuur). Dit is de uitdrukking, in beeldspraak, van: de ziel vergaat in God. Men
herinnere zich hier de leer van den H. Thomas: oportet, si Dei essentia videatur, quod
per ipsammet essentiam divinam intellectus ipsam videat, ut sic, in tali visione, divina
essentia sit et quod videtur et quo videtur... Manifestum est igitur quod essentia potest
comparari ad intellectum ut species intelligibilis qua intelligit. (Gent. 1. III, c. LI).
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(de geesten) zich zelven aldus ontvloten zijn in ‘onwijze’, zoo bezitten zij
dat grondelooze licht nergens, dat is in onbegrijpelijkheid; en dat is hun
(1)
grootste vreugde.
Maar evenals de goddelijke natuur genietende is in de eenigheid der Personen,
werkende echter in het uitvloeien der personen, zoo ook de ziel: teruggetrokken in
eenigheid geniet zij; uitvlietende in de krachten werkt zij alle levende werken der
deugden: zij is steeds genietende en werkende.
Van de zulken zegde Christus: Salich sijn die ontfermhertighe, want si
selen der ontfermherticheit navolghen. Zij gelijken de Tronen; en het
firmament met planeten en sterren.
Dit genieten in de eenigheid gaat niet zonder schouwen: hier begint de gave van
verstandigheid (intellectus) en dit is eigenlijk een schouwende leven.
Zoodat bij deze gave slechts een ander element in de vereeniging met
God wordt aangegeven. Wie dus schouwt, is Cherubim. Dit zijn degenen
van wie Christus spreekt: ‘Salich sijn die reine sijn van herten, want si
selen Gode sien.’ zij schouwen de ‘onwijze’ in blootheid, en dit is een
goddelijk schouwen.
De zevende gave is smakende Wijsheid (sapientia): in de eenigheid met God
ontvangt de ziel dezen ongemeten grondeloozen smaak, die alle krachten, ook de
lichamelijke, doordringt.
Als samenvatting van deze drie laatste momenten:
En vermits de Vader der eeuwigheid de ingekeerde gedachte heeft
gesierd met gebruiken in eenigheid en met begrijpen (omvatten) en met
begrepen zijn in ontvlotenheid, en is een troon en een rust Gods; en
vermits de Zoon, de eeuwige waarheid, heeft gesierd het ingekeerde
verstaan met zijns zelfs klaarheid om te beschouwen het aanschijn der
gebruikelijkheid (essentia dei quatenus fruitiva); zoo wil nu de H. Geest
sieren den ingekeerden wil en de inhangende eenigheid der krachten,
opdat de ziel smake, kenne en proeve hoe groot God is... Deze weelde
is boven en beneden, binnen en buiten, en heeft het rijk der ziel altemaal

(1)

Hier wordt geschetst: de unio sine differentia. Dit licht is het ‘lumen gloriae’. Men ziet
dat dit licht niet hetzelfde is als in het eerste moment: daar is het licht een licht van
gracie nog; hier is het licht der Godheid zelf, dat het wezen der ziel overvormt.
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omvangen en doorgaan. Zoo schouwt het verstaan de enkelvoudigheid
aan, waar al deze weelde uit vloeit.’
De Rede ontvangt daaruit ook een bijzonder licht: ‘Hieruit komt een merken
der verlichte Rede: nochtans weet zij wel dat haar die onbegrijpelijke
weelde ontblijven moet te kennen; want zij merkt met geschapen licht en
die vreugde is ongemeten. Daarom bezwijkt de Rede in dat merken; maar
het Verstaan dat overvormd is met die ongemeten klaarheid, dat schouwt
en staart zonder ophouden de onbegrijpelijke vreugde der zaligheid.’
Maar nu zoekt de Rede ‘opdat zij haar vermake en verblijde’ allerlei
beelden, om de heerlijkheid van God en de zaligheid dier vreugde uit te
drukken. Zij schiet hierin echter steeds te kort.
En nu volgt een hymne aan den H. Geest, zooals er R. geen ander
gezongen heeft: overweldigd door de goddelijke zoetheid en door de
wonderen der Liefde vindt hij tonen van het zuiverst mystische gehalte.
Het is echter te lang om het hier mee te deelen. In een bloemlezing uit
R. mochten deze bladzijden zeker niet ontbreken.
Die deze gave der Wijsheid bezitten zijn Seraphijnen; zij zijn de zonen
Gods: Salich sijn die vreedsame, ofte die vrede makeren, want si selen
worden gheheten die sonen Gods. Zij hebben vrede gemaakt met God
en met al hun krachten en met alle creaturen. Hun rijk is gelijk den
oversten hemel: want hij is een pure simpele klaarheid, onbeweeglijke
oorsprong en begin aller lichamelijke dingen.
Dit zijn de gerechte wegen, waar de Heer in heeft wedergeleid den gerechte, boven
alle wegen, in een eeuwige stilheid.
V. Blijft nog het laatste punt: Ende hi toonde hem dat Rike Gods. R. onderscheidt
vijf rijken Gods: een uitwendig zinnelijk rijk.
In 't begin van dit werk is gezegd hoe God dit rijk had gesierd; nu hoe Hij
het sieren zal: dat is in het Laatste Oordeel: de wereld zal niet vergaan,
maar vernieuwen; de lichamen der heiligen zullen klaar, onlijdelijk, subtiel
en snel zijn.
Het natuurlijk rijk Gods:
hemelrijk, aardrijk, de ordinancie der ziel en der schepping in 't licht der
Rede gezien.
Het rijk der Schriftuur:
de h. Schrift, Christus, zijne heiligen leeren ons ook Gods rijk;
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Het rijk der genade en der glorie, met zes vruchten:
Het rijk dat God zelf is; dat den minnende getoond wordt in het overwezen Gods:
daar ontvangt hij drieërhande vrucht: een ongeweten verklaardheid, eene
onbegrijpelijke Minne, een goddelijk gebruiken.
Men erkent al dadelijk de drie momenten hierboven geschetst.
Om te eindigen drukt R. op de noodzakelijkheid, ook in deze hoogere beschouwing,
van werk der deugden.
‘Nu zal deze mensch zijn een gemeene mensch en zal zijne gedachte
bezitten als een koning zijn rijk bezit, dat de gedachte altoos neerkeerende
zij tot alle deugden, opdat hij drage een volkomen gelijkenis der vruchtbare
eenigheid Gods... en hij zal steeds inhangende zijn met dezelfde gedachte,
opdat hij overvormd en overbeeld worde in die afgrondige klaarten... hij
vliet uit met alle deugden en hij is gelijk God, die uitvloeit met alle gaven;
en hij blijft in een eeuwig gebruiken, en is één met God boven alle gaven.
r

J. VAN MIERLO J , S.J.
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Laatste groet
Mijn lieve Lente is lang voorbij;
Voor mij genaakt een wintertij
Van blader-dorrend kwijnen,
Van doodgaan en verdwijnen.
Ik dank U, Heer, voor zonneschijn,
Voor 't leven en voor 't lustig-zijn
Bij 't wonnige verleden,
En dank voor 't dumstrend heden.
Vergeef mij dat ik niet volbracht
't Volgroeien van mijn lentepracht,
En kneutrig ben gebleven,
Vergeef mij 't kreunend leven.
Laat andre schoonheid opwaarts gaan,
Laat andre boomen bloeiend staan,
In koninklijk verhoogen,
Waar ik mij hield gebogen.
Maar, vooraleer ik sterven moet,
Verlicht nog eens in zonnegloed
Mijn eeuwig-zalig hopen,
Van liefdevlam bedropen.
A.V.

Antwerpen, 15 Dec. '09.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

284

Fragment uit een Afrika-roman
Miguel's handelshuis, met op 't verdiep de wijde gaanderij, waarlangs de deuren
der woonkamers versche open-zeelucht innoodigden, behelsde rugwaarts langs de
binnenstrate den ‘kolonialen winkel’.
De lucht rook er zoo muffig, oostersch-geurig van al de neger-reukfleschjes en
reukkleinooden, van wakke caoutchouc en gomwalm, versche-stof-ontwaseming
en nog hangende dufheid uit lijfdrukte der negers, die 's morgens voor 't
middag-sluiten, in allerhaast een laatsten rijst- en palmnotenschepel, twistig
verhandelend en meer-eischend - met hunne grijnzende maskers gebogen en
saamgeprest boven over 't getoog, - tegen pereldraadjes, suikerklompen en
zoutzakjes, oude kleederen of goedlappen kwamen uitwisselen.
Dáár hingen wollen dekens, hoog-rood, met citroengele striepen, donkerviolet
met bezonken roest-grijzige plekken, Berlijnsch blauw met witdraden ruitjesweefsel
en dooreenbuikende cirkels; luchte kleurig bont-gedrukte scheurige lakenstoffen;
zachtroze shawls, pels-blauwe sjarpen witsaaiig doorbreid, karmijntaf met zwarte
spikkeling, voor vrouwensluiers, effen-gele, brandend roode satijn.
Op een bord, mozaïekwisselig, kransden pereltjes paletkleur kwistig, rondglazig
opaalazuur, klatergoud, kwikzilver, bloeddroppelig - roode, minuscuul - korrelig
zwarte pereltjes, lange witte parelmoer doortinte sieraden, kristallen edelgesteentjes,
verlakthouten bolletjes, porseleinen buisjes, doffe amberbollen al doorheen hangend
met geurdoosjes en pakjes, araabsche kokers muskade-, vanille-, munt-, kamfer-,
walmig-, vreemde- medecijnfleschjes, blikken snuisterijen, aardige juweelen,
bruin-roode fez-mutsen, floeren zilverig-borduurde mitertjes.
Boven in donkere hoeken tintelden de koperen knoppen van afgedragen
dienstkleedingen uit Europa; pompiers- en blauwlaken hoteldieners plunjen,
rosverweerde soldatenrokken, groene lakeidrachten, briefdragersuniformen.
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Links met ijzerdraad-rag gescheiden van 't muffe winkelruim, op houten trede,
donkerden de lessenaars van 't klein bureel, de letterboek-omslagen op rij in de
schabben met effen geplakte gele etiketten, de afdrukpers;
En gluurde de scherpe omlijning, als zwart relief, der dikbuikige almanak cijfers:
De deuren vlogen op; een zoele zware zeeadem dreef de broeiige geuren weg
en de neger-winkeliers sloften binnen om 't aan en verkoopingswerk met hunne
dommere medekleurlingen weêr aan te drijven.
Aan geld en gewicht fopten zij om lieverlede de glimmende olie-vettige
boschnegers die zoo voorzichtig en snaaks de marmer-roodpezige
caoutchouc-bollen,- maanden arbeids, - uit de vellen weitasschen haalden en langs
de weegschaal op rei schaarden; ze loegen met de luidruchtige diklippige vrouwen
en wogen ten halve de zuivergestampte rijst en langmoeiig geplette, ontschulpte
palmnoten, - weken arbeids; en scharden, voor 't lang begeerde perelsnoer of
kleurlicht lijfkleed, dubbel gelds weg uit de aarzelende bleeke handen, die faalden
in 't tellen.
(1)
In Miguel's ‘quintaal’ op kisten en balen, waren gehurkt en keuvelden met den
blanke, Alfa-Yaya en zijn Foula-krijgers.
Een samenstraling van blindend breed bovenlicht in 't enge koerruim,
galvaniseerde een metaalhettende gloeischijn op de amberige negergezichten,
lommerde een blauwig-vreemde schaduw, onder den breeden Tropenhelm, óm de
oogen des blanken.
De kok des huizes, belast met rijstkoken voor den Foula-koning, zwaaide de zware
houtbijl en kapte houtblokken te splinter voor 't vuur; al de spieren rolden in
spannende huidheffing langs lichaam en armen; de harde zon teekende 't lommer
der bruin-vleezige spierklompen; 't ploffend bijlgeweld der hooggerekte armen
doorspleet te midden de taaiste wortelpezen en kapte vast in de roodige kleiaarde
der vloering.
- ‘Alfa, op mijne faktorijen der binnenlanden zijt ge zooals hier immer welkom:
kolas, suiker en tabakgeschenken zijn u voorbereid.’

(1)

de binnenkoer.
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- ‘Ik dank u, blanke, let op uwe faktorijen, de oorlog zal woeden.’
- ‘Gij zult mijne faktorijen sparen, Alfa.’
- ‘Honger en koortsen begeleiden ons bij de terugreize naar 't binnenland, o blanke,
en uwe bergplaatsen zijn volgepropt met rijst en kolas.’
- ‘Ik zal voor u zorgen, Alfa, ontmoet mij als ik te reis wend naar de faktorijen der
rivieren, ik zal u voldoen.’
- ‘Lang zal de oorlog dreigen in 't land, blanke, en gij zijt vriend der Portugeezen;
blanken zijn bondgenooten ondereen, zwarten heulen saam; 't land der blanken ligt
verre van 't land der zwarten.’
- ‘Wat deedt ge, koning Alfa, indien de blanken u verlieten; wat deedt ge met uw
gom en caoutchouc, met uw ivoor; wie gaf u rijst als de oogsten slecht zijn; waar
vandaan hadt ge de wapens gekregen en vele rijkdom gehaald, die ge nu den
blanken te danken hebt?’
- ‘Onzen handel drijven we sedert lange en lange tijden; vertel, Mou Saïdou, van
de rijke Soedanlanden, van onze goudlanden der bergen.’
- ‘Zooals pek 't schurft der kameelen geneest, beeldsprak Saïdou, is Soedan een
redmiddel tegen armoede.’
- ‘Waarom wilt gij oorlog, Alfa?’
- ‘Allah wil oorlog.’
- ‘Maar indien uw Soedan zoo rijk is, waarom komt ge in 't kleine Guinea oorlog
wekken, en dit tegen de onmachtige Portugeezen?’
- ‘Blanke, gij hebt mij altijd gastvrij onthaald, ik dank u en ik zeg u, de Portugeezen
zijn de vijanden der Afrikaansche rassen. 't Is niet de eerste maal dat wij oorlogen
tegen de Portugeezen.’
- ‘Vreest gij ze niet?’
- ‘Een slaaf vreest zijn meester, wijl de meester hem dooden kan; de zwarte slaven
die de Portugeezen hier stolen of aankochten zouden zelf nu voor de Portugeezen
't hoofd niet meer buigen; de Portugeezen zijn te niet langs Afrika's kusten.’
- ‘En de Franschen?’
- ‘De Franschen zijn goedhartig, maar zij willen Allah's geloof verdelgen in Soedan;
hunne nieuwe leer
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prediken zij en staven hunne gezegden met weldaden, hun Allah moet goed zijn.
Mou Saïdou, wordt niet Allah's leer bestreden in Soedan?’
- ‘Mohamun Kouati, de laatste onzer leeraars uit Allah's bloeiende hoogeschool
Sankoré, te Tomboutou, is verdoken in de woestijnen; Allah's geboden verwerpt
men; o blanke, Tomboutou was bloeiend, haar rijkdom was overvloedig, hare
geleerden waren beroemd naar wijd en zijd in Afrika vooraleer gij kwaamt.
De eerste blanke, die onze heilige stad Tomboutou ontwijdde, was een Portugees,
een gevangene, een blanke slaaf der zwarten; hij is gestorven en heeft zijne
heiligschennis geboet.
't Zand der woestijn weet zijn graf niet meer.’
De kok bracht de warm-walmige rijstketeltjes, waaruit zij een grepe der malsche
zoding, bruingekleurd door flauwe palmolie, kneedden, bolvormig, in den handpalm,
en slabden smakelijk 't gerolde moes op, de heele hand aflikkend, slenterig, traaglijk.
Even op de binnengaanderij ging nu en dan Hilda voorbij, langs den lommerkant,
witzwevende gestalte, en telkens trok de schuivende schemer de aandacht der
Foula's op, des konings Alfa, die wonder en toover dacht van 't land der blanken
waar zulke vrouwen leven.
- ‘Hilda, kom even beneden’, riep Miguel.
Gedwee, om niet haar man te veronrechten noch zijn gezag in twijfel te brengen
in den geest des negerkonings, daalde Hilda langs den houten trap naar de
zonneplek in 't middenruim.
De warmte roodde haar aangezicht op onder den helm, en als zij onder de rechte
straling trad, wolkte onder de breede helmranden óm haar lief gezicht een poederig
doorschijnen van mat druifpurper rond 't rozige der teêre vleeschronding en 't
blond-goud der glinsterende haren, óm 't blauw weemoedig lachen der oogen.
Alfa stond op, Hilda reikte hem de hand; 't was als een verbond tusschen blanke
en negerschoonheid: Hilda, de bevleeschde schoonheid der evolutieve kunsteeuwen
van
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Europa, Alfa, de bevleeschde fierheid der bloeiende Soedanmiddeleeuwen.
Hilda voelde de raspige druk der negerhand en zag 't begeerlijk blikken der
flitsoogen; zij had een indruk alsof ze ging verkocht worden door haar man, dien ze
beminde, aan dien negerridder; verkocht.... om zijn handel.
De angstige dwelming bij die gedachte, verslapte haar lichaam zoo voos en haar
geest zoo wanhopig van spijt en toorn en walg en wrok jegens haar man; ze zag
niet meer door den weenevel der oogen.
De gepeinze kwam wraaklustig in haar op overvriendelijk te blijken jegens den
negerkoning om haar man afgunstig, jaloersch op te hitsen..,.
Als ze opzag, waren Alfa en zijn Foula's reeds weg, stout wandelend langs den
zeekant, de stad uit.
- ‘Hilda’, sprak Miguel, ‘mijn gelukwenschen; ge waart echt lief jegens Alfa. 't Zal
ons ten goede komen. Ik haast me naar den winkel; kom me daar van nanoen eens
opzoeken, als 't niet te heet is, en ge geen slaaplust voelt.’
Hilda glimlachte medelijdend om de belanglijke bezorgdheid haars Miguels.
Ze had lust op afwisseling en verstrooiing en volgde hem in den winkel.
*

**

Op dien heeten nanoen zaten zij, Miguel en Hilda, op 't kleine bureel; de lange winkel
voor hen was ledig; - 't brandde over de poederige strate; de boy des huizes had
de kleine theekommen op de lessenaars geschikt en 't warme geurig aftreksel door
't ziftje geschonken; - een luie Balanteneger, rood in de oogen, rood om den lippigen
ivoor-mond, lag op koelen cementgrond tusschen 't getoog en den straatmuur te
loeren naar de smorende samovar.
Alles zweeg, - ze zwegen -, de winkeliers sluimerden op de rijstzakken, geen
zucht vloog door de wijdopen deuren uit den horizont, een licht-zee.
Zij hoorden stappen, zware slepende nagelschoenstappen, een blanke gestalte
klom door de binnenkoerdeur 't bureel binnen.
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Een uitgemergelde fragiele blanke schim met wanhopelijk was-geel aangezicht, dat
Hilda kende,... gekend had?... z' hoorde Miguel:
‘Herr Heinrich, quelle marée vous améne, bonne ou mauvaise?’
‘Mauvaise’ was 't antwoord.
De aangekomene, een Duitscher, die als agent aangeworven, met Hilda en haar
man de reis had meêgevaren uit Europa, groette haar, stijfbuigend met de
plastischgemanierde hoffelijkheid der Duitsche galanterie.
- ‘ U verschoont, Mevrouw’, en viel koortsig neer in een rieten zetel.
Hij verhaalde zijn eenzaam woudleven, en karige voeding, toonde de blauwe
vleeschplekken langs't lichaam, der vreemde ziekten, door ontbering, slechte spijzing
als een kankering door de ledematen sluipend.
De min flauwe zeelucht deed hem wel, hij zou hier slapen, als't mocht.
Een lavende theedronk verkwikte hem.
De eetwaren welke hij begeerde, flauwe conserven, rhum, chokolade, beschuiten,
werden aanstonds aangehaald, in kisten genageld, gereed tot inschepen...
Hilda voelde zich onwel na zijn vreemd-ongezond verhalen van lijdend leven en
eenzame soldearbeid in de lauwe wouden... voor haar man, voor haar...
Die verantwoordelijkheid, dit onrechtstreeksch veroorzaken van zulk een lijden
krampte als een wroeging in haar.
De lach van haar man scheen haar 't onrechtvaardig genot van ontvreemde
weelde, van geroofd, onbetaalden arbeid, van gewin op blanken-slavernij.
En bewuster, pijnender, voelde ze haar eigen slaaf-zijn, haar ballingschap, 't juk
der geldzucht en baatzucht haars mans op haar offerende liefde.
De morbiede opwalm in den huize, uit de straat, uit het oevermodder langs de
zee, de stikkende opwalm om een bloem die zich schenkt, uitademt, ontzielt door
een inzichtelijk levenskwijnen tot voldoen van hem die haar plukte en mêenoodde.
Ter afleiding van haar hysteriek dreigende geestespijning volgde ze de
herontwakende drukte in 't winkelruim.
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De negeraankoopers waagden 't weer door de straatwarmte, over den nog heeten
bobbeligen ertsvloer.
Rijst en palmnoten, zware hoofdvracht, werden weer gewogen in de
valschwegende balans, perels ten keuze gevraagd.
Nauw koeler schoof de donkering 't deinende avondgloeien achterna met een
frisschen zucht over zee, naar 't strand, in de straten, door de breede deuren.
Hilda wandelde even op en af die glurende zwarte wezens, - heel naïef begeerlijke
ivoor-lachende hoofdjes van jongfrissche negerinnen, - rimpelverouderde kakige
koppen van vroegrijpe vrouwen trachtend naar tabak en brandewijn; - kalme
mantronies spiedend en loerend of niet ergens een muntstuk of kleingoed zorgloos
werd achtergelaten en uit 't oog verloren, - wreede krijgersmaskers met kamfiere
haarsbossen en doorkorven slapen, grijze flauwoogige negers smeekend om een
teug vuurdrank.
De strate werd rumoerig, nieuwe benden - uit de eilanden en de verre oeverstreek,
- landden aan strand, sprongen nog 't halven lijve in modder en water uit de lange
holle boomstam-prauwen, schommelwiegend, schier omkantelend bij elken sprong;
bronsnaakt waren de roeiers en brachten hunnen oogst van lang, traag en passief
wroeten te ruil voor bonte kleeding en brandewijn, bij heele korfflesschen, waarmede
ze's avonds in de donkering, tastend, scheldend, dronken-wild terug hunne prauwen
zochten, en heenrezen dol-snel met de tij-afstrooming langs den zeekant, naar
hunne woudheuveling om daar met de vrouwen en kinderen in nacht en dagslemperij
te drinken, tieren en dansen rond vuur en trommel, tot alles werd ledig gebrast.
Dan hervatten ze de trage aanhoudende slenterende arbeid tot
produkt-verzameling voor de naaste reize.
Zoo leefden de negers der schroeihitte, lage bleekgroen eilanden, verloren onder
de hoogkoepelende atmosfeer, wit van licht en zonnegloei.
En de negers der wouden langs de lauwzandige stranden waarlangs de schepen
traagvaarden, - golflijnend in kalmbreede uiteenbaring achter zich, die roeren en
spelen kwam, lang nadien, in 't oeverriet - mijdend de ondiepe
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slijkbanden en watervlakliggende eilanden waar 't tijdstil en vogel-eenzaam was
geweest, lange eeuwen door, onder 't machtige ledig-doorlichte blank-verre firmament
en starboogvarend zon-fonkelen gansche dagen uit bleek oosten naar purper westen
over 't lommerlooze zenith....
Een gloedkleur over de bleek-groene zeediepten, over de sombere woudstreken,
over de witte stad, straalde de rood-gouden avondzon door 't Tropenruim;
't Dagwerk kortte en de laatste negers twistten om nietige geschenkjes los te
krijgen in de winkels der blanken, opgeruimder tegen avond wijl 't lastig zwoegen
onder daghitte 't einde gerocht.
Doch een vreesachtige nieuwsgierigheid lokte nu de zwarten naar de haven, waar
ze wijd over zee blikten naar de aanstoomende kruisers.
- ‘Vapor's de guerra’, rumoerde hun gezamenlijke benauwdheid en beangstiging.
Z' hadden Alfa Yaya gunstig onthaald, wenschend, meenend dat hij omwenteling
bracht met zijn bende; Alfa-Yaya had hen weerloos verlaten tegenover de
onvermijdelijke kastijding der blanken.
Een aantal vluchtte naar de wouden, anderen schuilden bij de blanke handelaars
en baden om bescherming.
Miguel en Hilda hadden even op de voorgaanderij door hun verrekijker de
aandampende kruisers, hoog op de effen roode wegrondende zeeverte, aangestaard
en de kleuren der vlaggen kunnen onderscheiden.
Miguel wist dat in de baaimonding des Rio Grande oorlogschepen gereed kruisten.
En, nu zij naar Bissao overkwamen, om den bedenkekelijken indruk op de
Portugeezen zijner ontvangst des negerkonings om te lokken, beraamde Miquel
reeds de officiers der drie kruisers, alsook de fort-kommandant en de voornaamste
handelaars op een muziekavond te ontbieden; men zou toch niet slapen, de bode
uit Europa werd voor dezen nacht aangekondigd.
Was niet zijn vrouw daar klavier te spelen en haar lieftallig bijzijn zou gunstig de
overheden beïnvloeden.
Nog even voor 't sluiten, zagen ze van uit den winkel de negers heftig gebaren
en redevoeren in hun scherpe
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woud-idiomen en dan ontvluchten tusschen de huizen naar 't uiteinde der stad....
In de deurwijdte vertoonde zich dan een schuchtere jonge negerin, met luchte
tafbloeze loshangend van af de ronde schouders.
En ze leidde bij de hand twee knaapjes, twee kroezelhoofdjes, blond met
blauwzachte teêre oogen; kreoolknaapjes, goud-vleezig in den blauw-schemerenden
avond.
- ‘Blanke, bescherm mij’, bad ze.
Miguel was opgesprongen, rood en toornig.
- ‘Tonia, ik had u verboden ooit tot hier te treden.’
- ‘Blanke, 't wordt oorlog, wat doe ik met de kleinen?’
Miguel stond radeloos.
Hilda begreep nog niet en blikte vriendelijk en teedermoederlijk op de kinderen....
Maar, o wonder!....
O wee!....
Geleken ze niet op haar man, op Miguel?....
Was dat niet zijn blik ook, zijn blond wezen, zijn lach die haar tegenloeg van die
kinderen?....
Hilda, de ongelukkige, ze duizelde, en zocht steun, en weerde Miguel af.
- ‘Ga weg’, schreeuwde Miguel de negerin toe.
Dan herleefde Hilda's ziel, de ziel eener vrouw die geleden had, zachtmoedig en
vergevend.
Ze wankelde naar Tonia, die haar leed niet bevroedde, en nam de kleinen bij zich
en lachte hun toe door haar wee.
Was ook niet zij hun tweede moeder?
En Tonia begreep niet wat Miguel zei.
- ‘Hilda, ik had gezorgd dat ge hiervan nooit iets te weten kwaamt, maar Tonia
heeft het eiland verlaten, waar ik ze had ingesteld, waar ze gemakkelijk en, voor
een negerin, weeldig leven kon; waarom heeft haar vrees haar tot hier gedreven?....
Hilda zweeg, wat kon ze... zooniet zwijgen...
De kruisers anker-losten krijschend in de baai.
Miguel's uitnoodiging tot den muziekavond had saamgeleid naar zijn woonste en
op de voorgaanderij des huizes,
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zicht hebbend op zee en havenpaalkaai: de officieren der kruisers, de
fort-kommandant, de dokter, de handelaars en de missionnaris der Portugeesche
kolonie, de enkele pastor te Bissao; over de koloniale expeditie door de Portugeesche
regeering voorbesloten, was hij voorhandelijk reeds aalmoezenier benoemd; die
missie gaf hem dus zeker aanzien onder de krijgsoverheid.
Vadsig leunend in de rieten slaapstoelen, slorpten ze bij lange teugen 't koele
verwaterd bitter of absinth.
't Gesprek traagde en wederwoordde nog onbeduidend, onbeslist, na de
voorstellingen, na 't beurtelings groeten en handgeven der menige blanken, zich
aangetrokken voelend naar Hilda, de blond blanke, de eenige, de moedige ook in
Portugeesch Guinea.
Wijl de mannen rond Miguel koutten bleef zij dralen en staren, wijd in zee,
droefmoedig, gedachteloos.
Donker kleur-rijke dampen gleden met de zeestrooming voorgestuwd door de
aanrollende wateren uit de riviermonding, een bleeke stroomlijning tusschen groen
wegdrijvende zeegolven.
Donkere koeling omzuchtte en omzweeg haar met zeeruischen, gekleurde zuchten
suisden uit Oceaan-Westen waar in merkbare duistering achter de
rooddoorschijnende golven, de dag in goud, purper, violet en paarschblauw wegzonk
en smolt in kleur van metaalkoking en rozig schuimzieden; 't avondde met zwaar
drukkende wedernachting in Hilda na den moeden verbanningsdag;
Droomend in doove pijn-vergeting, bewusteloos luisterend naar 't eeuwig zangerige
zeekoor, op en af bruischend, stijgend als geurzwelling en oplossend in 't stilledige,
zwijgend en zuchtloos, dreigend en opwindend, en machteloos wegruischend, dat
haar had droomerig gestemd in 't vaderland, lang eenzame duinwandelingen: de
bekende zang, 't eeuwige lied langs al de stranden waar we, vaderlanders of
bannelingen, zuchtend zwoegen of droomdichten.
't Werd nacht op den vér-donkeren Oceaan, waarover zonderlinge lichten bogend
straalden, waarin sterlicht danste en flikkerde in oneindige diepe, eindloos deinende
striepen over de zwart-groen beweeglijke waterkabbeling - door de loome
avondwinden opgeschubd, de varende nacht-
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winden uit den peilloozen Oceaan, langs haar, naar 't mysterieuze leêgwijde
binnenland, over de wouden en heiden.
De mannen stonden op, Miguel voorop binnentredend bood Hilda den arm, en
leidde haar naar 't klavier, tamelijk welluidend en verzorgd, pronkend midden eene
ophooping en wandbekleeding der binnenlandsche neger-kunstgewrochten: keurig
uitgebrande kalbassen en pijpen, palmbladwaaiers, uitgekorven prauwen, dieren,
poppen en afgoden, opgevulde bonte vogel- en grijnzende beesttooi, wreede panter
en kaaimannen gebitten, onhandige gevaarlijke wapenrustingen, glinsterend van 't
lamplicht.
Vóór die rookende, onbegrijpende blanken, kopergeelgeveunsde
donker-brauwig-ondoordringbre Portugeezen, vóór lichtlachende onachtzame
Franschen, gezeten en liggend, hier en daar, in alle hoeken, speelde Hilda, de
bannelinge: al de liederen die in haar zongen van 't verlaten heimland, al de voozen
en wijzen uit haren volke, met zachtklankige toonomvlechtende begeleiding, die 't
weëig gevoel daarrond slierde en kransde in toon-melodie...
Ze speelde, wijl haar man het vroeg, om zijn handel.
Die bewustheid stemde haar nog droever.
Men wist haar oogen niet meer onder 't mattêer vleeschvlies der oogleden, doove
oogen eener Madona die lijden kende en weet dat ze nog lijden zal.
Het ranke spel ontsluierde.
Was 't de losse handtoetsing op 't ivoor, of een inwendig eigenvoelen der
klanksnaren, in muzikale koortrilling aan 't gonzen?
Zoo vluchtig duidde de vingerdruk het akkoordenspel, zuchtend van de torschend
chromatische opkwelling der pijnende dagherinnering, overharpend in grillige
toonwisselende arabesken tot zacht weenen in mineur-melodie als lijdend ontgeuren
eener bleek gebloesemde Passiebloem; uitkwijnend tot een kalm toon-helder liedje
dat men voelt eener ziel die geweend heeft en nu is ingesluimerd als een kind na
vermoeiend heetschreien dat nog opdrogend roodbijt op de wangen.
Zoo speelde ze tot de bruisching van 't geheugend welzijns-herdenken aan haard
en stede, ouders en vrienden,
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kalmde en in 't bewogen ontroerd harte zich droomdwelmig weêr te rusten lei...
Dan herspeelde zij 't alledaagsche, nieuwe operadeuntjes, oude melodieën,
waarbij de toehoorders meevoosden, ook blij herinnerd aan 't vroegere lustig leven,
welks echo, als een phonographische hérklank, 't hun onzegbaar aangenaam was
weder te hooren na lang, lang zwijgen:
Want hun einde-toejuiching klonk oprecht, bijna ontroerd...
Een Portugeesch handelaar vurig dankte en haalde de stoffige viool van den
wand, waar ze paarde met inlandsche kalbassnaartuigen, even diep welluidend; een Capverdiaan vond eene guitaar in een hoekje, - en droomblikkend tolkten ze,
wedertonend, de gekende Capverdiaansche ‘Mornes’ treurslepende volksliederen
op traag leidende pasmaat, op wiegende ritm der Tropendansen.
Zoo uitheemsch-episch naïef naast onze gekunstelde toonslingeringen, eenvoudig
hoofdhangende hart-uitweenende muziek, eigenvoelende manlike klacht of bittere
schatering en zacht geklag van volkskinderen trachtend uit den smachtenden
vreemde naar de rustige frissche streke der jonkheid; die simpel schoone liedren,
nooit getoonzet, nooit geschreven, waren de gevoelsoverlering van bannelingen
die beurtelings kwijnden onder die hart- en longenschroeiende Tropen.
Gelukkig waren er die heimwaarts keerden en 't weemoedig trachtende uit 't
geheugen wischten tijdens de blijde terugreize.
Maar de droomerige treurliederen bleven bewaard in de harten en voortgezongen
in samenscholingen der verlatenen in de bannelingsstreke.
Aandachtig beluisterde en leerde ze, Hilda, want ze werden nu ook haar
gemoedzang wie weet hoelang in 't ongeweten toekomende.
Op den wiegenden ritm wandelden door de zaal Hilda en de dienstvaardige
Fransche kapitein, arm aan arm, met een licht dansstappen, en opspierenden
maatgang, onvermoeiend, niet dolzwaaiend wegens de lauwte die aanstonds de
aangezichten opvuurde.
De ‘Farandole’ der luie Tropenlanden waar zon
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alleen arbeiden wil, haar ontzaglijke natuuromwenteling der seizoenen:
Stormregenend bevruchten der landen met de opgeslorpte dampen uit 't slijk der
rijstmoerassen-, en overblaken der smachtende wouden.
De andere blanken volgden 't aanleidend paar, met tweeën, en zongen halfluid
vreemdbediedende cadenzen, meerstemmig koorgemompel óm het leidend
tokkel-droogguitaargegons en schriller harswrang vioolgestrijk.
Als dan de zang, kortvallend op terts-onvolle toonvreemdheid uitschokte, rustten
ze weêr in de soepelgemakkelijke rietstoelen te ronde, ontpropten lauwe
bierflesschen en 't gesprek vonkte in ernst of lach over 't cosmopolitische vereen.
- ‘Miguel, de neger heeft u met zijn bezoek vereerd’, zei de kommandant.
- ‘We zijn oude kennissen.’
- ‘Zie dat hij u fopt, uitrooft en plundert in 't binnenland.’
- ‘Dat doet hij niet’, meende de Fransche zeekapitein.
- ‘Uit eergevoel, gewis.’
- ‘Die Foula-negers, op hun Koran steunend, hebben een sterker rechtsgevoel
dan wij Europeërs; zoo, b.v. een Foula der bergen, moge hij ook op de
onbereikbaarste rots schuil vinden, komt zich nog verdedigen wanneer men hem
om 't nietigste of 't zwaarste beschuldigt, moest hij doodstraf halen; ook naar hun
Koran's wenk zullen zij hunne vijanden, of als vijand beschouwde vreemdelingen,
vermoorden en uitbuiten; bijaldien in den Koran vindt men alle verrechtveerdiging
voor de edelste of laagste bewikkelingen des levens.’
- ‘Het Mahometism is toch de best geschikte godsdienst voor de bewoners der
wijde Afrika-streken, waar hun leven een noodlottig strijden is tegen natuur en
weêromwenteling en ziekten.’
- ‘Mijnheer’, sprak de zachte aalmoezenier, een forsche dertiger, reeds geel en
zwak gemijnd door koorts en ontbering, ‘noodlotsbegrip steunt op onze menschelijke
vermogens, die driftig of zwak blijken volgens de omstandigheden.
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“Leefde Jezus ook niet in een land waar nu, volgens u, noodlot 't hart der
geloovenden zou moeten gewennen aan passieve onderwerping.”
- “Dat is lang geleden”, zei de Franschman.
- “'t Land is niet veranderd, Mijnheer; zijn niet die Foula's afstammelingen der
vroegere Chaldeeërs, die langs Egypte, Abyssinië, de Tzade-meerstreken naar
Tomboutou en langs de Niger-vallei tot hier doolden in den Fouta; men kan zoo
gissen, want wie om hun stamland vraagt, wijzen de Foula's immer naar 't Oosten;
in Chaldea hebben ze kunnen leven; daar moeten ze gevestigd zijn geweest ten
tijde van Jezus' predikatie en later met hun trage aftocht langs de Roode Zee-kusten
't uitbrekend Mahomedaansch geloof verslorpt hebben; een deel onder hen zou
trouwer zijn gebleven aan 't geleerde Jesus-geloof en zich in Abyssinië afwijkend
ingeplant hebben; en Abyssinië is een beschaafder land dan zelf't Foulaland der
bergen, is het niet, kapitein?”
- “Geloof is beschaving”, zei de protestantsche Commodore.
- “Gij zijt een verloren zoon tegenover den aalmoezenier, schertste de Franschman,
uw recht tot spreken op godsdienstgebied is secondair; bijaldien uw bestendig
stoffelijk belang in 't spel verraadt ge al te openhartig....”
“Excuseer me, Commodore, ge hebt het woord.”
- “Honni soit qui mal y pense, kapitein, wederschertste de Commodore. Ik zal
uwen kruiser van nacht naar zeegrond boren en beweren dat het drift-polver uwer
hersens onder 't vonken uwer geestigheid ontplofte en de kruiser mee; ik heb
gezegd.” En 't gesprek week af.
- “'t Zijn toch vreemde ziekten, dokter, die ge te bezorgen hebt in Afrika.”
- “De slaapziekte?”
- “Die heerscht overal”, meende de Franschman.
- “Zoo vreemd niet meer sedert men heeft bewezen dat de meertallige
koortsverschijningen ons worden ingestoken door muskieten en insekten.”
- “Na den negeroorlog, oorlog tegen de negermuskieten, loeg de Franschman,
met te vechten als leeuwen is daar nog weinig kans op lukken; ik stel voor herhaalde
ontladingen van barnstroom, straffer dan 't bruikbre voor
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draadlooze telegrafie, door al de wateren van Afrika; ge zult zien dat mijn vondst
nog zal beproefd worden.”
- “De barngolvingen uwer dradige geestigheid oefenen reeds op ons de werking
uit, welke gij hoopt te verkrijgen op uwe broeders, de muskieten”, ponctueerde de
Commodore.
- “Dan zal uwe torpille ontploffen vóór ze mijn kruiser bereikt, Commodore, als ze
in 't veld mijner omspreidende barnkracht aanvliegt, en mij niet deren.”
- “Dat goedje kent de neger nog niet”, zei de fortkommandant, eene torpille om
heel Afrika te doen springen en ik uit de verte de losbarsting fotografieeren?’ - ‘Wees niet wreed, sprak de aalmoezenier, zoo zult ge de negers niet beschaven;
alleen zachtheid zal u daartoe brengen.’
- ‘Onderling zijn de negers nu juist zoo zacht niet.’
- ‘De Mahomedaansche negers, jawel; naasten-liefde leeren zij in den Koran, en
bemerk, dat ze, als oorspronkelijk gebleven volkeren, de ingeboren zachtheid,
vloeiend uit de ingeboren poëzie des menschen nog vertoonen in hunne onderlinge
betrekkingen; en voorwaar de Middeleeuwsche, nu vervallen beschaving, waartoe
Soedan opbloeide, is juist geen wild gewrocht van onmenschen: vergelijk met de
wild-ruwe oevernegers Bijaugos, Papels, Balanten.’
- ‘Gij hebt beweerd, heer Pastor, dat uw geloof beter geschikt blijft dan 't
Mahomedaansche om den neger te beschaven?
Maar stel nevens uwe godsdienstwerking langs de kusten, de bereikte
beschavingshoogte der Muzelmanvoortplanting dóór Sahara en Soedan, welk
verschil?’
- ‘Waar ontbrak rechtzinnigheid? Noch bij ons noch bij de Muzelmannen, heer
Franschman; maar, over Sahara en Soedan waren 't gansche Mahomedaansche
volkeren die heentrokken en 't geloof met zwaard en dwang opdrongen, dat is
plezierig beschavingswerk en ge weet dat nog menige volkeren der oevers zich
enkel Mahomedaansch gebaren uit vreeze der fanatieke Foula's.
Welke daarentegen was onze taak?
Eenzaam, alleen, taal noch gebruiken kennend kwam
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een priester in de ongezonde kunstlanden en bekeerde hier de oevervolkeren; en
kon hij steunen, zooals de Maraboe's der Soedanlanden, de machtige leeraars der
Soedan-Middeleeuwen op 't gezag der Koningen, op 't heir dat hun rijk vestigde
door zege na zege?
Mijnheer, we steunden, ge weet het, op onzen moed, ons gebed; en de enkele
blanken die wij hier aanvaarden om handel langs de kusten, om slavenhandel,
bestreden ons of ten minste leidden door hun rampzalig voorbeeld de onderrichte
rassen weer af van de liefde en vredebegrippen welke wij, zendelingen, hen
aanleerden, en zoo is het nog.’
- ‘Afschaffing van slavenhandel’, ‘une blague’ zei de Franschman.
Hilda, die luisterde, voelde een bang samendenken met den rechtzinnigen
Franschman.
- ‘Niet afschaffing, diefstal, overname der slaven van hun eerste meesters, die
soms zoo zachtmoedig hun slaven behandelden; er zijn immers streken waar de
slaven der Mahomedaansche inboorlingen hun eigen willekeur volgen en zelf over
hun meesters baas spelen; de slaven der blanken hebben harder leven dan de
slaven der negers; al die voorgewende humaniteit blijkt dan een dekmanteling over
zekere financieele knoeierijen, waarbij zich koningen en slavenmeesters in Europa
verrijken.
Gij hebt gelijk, heer aalmoezenier, 't zijn de blanken zelf die uw zacht overtuigend
beschaven verhinderen.’
Heinrich, de nieuw aangekomene uit de Faktorij, waagde zich bij 't gesprek:
- ‘De griots tolken in de binnenlanden van een madhi, een verlosser, een oproerig
koning uit den Fouta die 't juk der blanken zal verbreken in Afrika en heerschen wil
over Soedan en Guinea, ze noemen hem Alfa-Yaya’
- ‘Maar 't is Alfa-Yaya die heden de betooging leidde vóór uw fort, kommandant,
riep Miguel, 't hoofd der muiters hebt gij onder uw bereik gehad.’
- ‘En gij hebt hem geherbergd.’
- ‘Wist ik zijn plan?’ - zei Miguel spijtig.
Binnenhoofds was hij blijde den machtigen koning als vriend onthaald te hebben,
en terluiks bezag hij Hilda;
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maar Hilda was droef om de veinzerij haars mans, en den rol die zij gespeeld had.
Om de Portugeezen te vleien, vroeg dan Miguel:
- ‘Hilda, speel ons 't Portugeesch nationaal lied.’
De onbezielde vaderlands-marsch, zoo slap - muzikaal naast de Moorsch,
Spaansch, Byzantijnsch-kleurige ‘Fados’ volksliederen der Portugeezen
klankhamerde door de opendeuren en 't bleek dat de zanggalm golfde over de
maan-zee tot op de eenzaam verlichte kruisers in de baai, waar 't manschap in
vereen met de vaderlandsgedachte, twee fuseëen ontstak: blauw en wit naasteen,
Portugal's kleuren; de opsissende klaarte tot blank en blauw zachte vlam ombleekte
de luchten met lichtnevel, pasteelde een koude fosfergloed in 't zee-gekabbel.
't Dubbel lichtspel verkleinde en verdoofde allengs met opveunzen der fuseëen;
nog pinkte 't enkel wachtlichtje der kruisers in 't stille gesuis der baai.
't Gesprek binnen was weer levendig, opgeluimd rond Hilda, omringd door
beijverde Portugeezen, met hun indringend koud blikken of driftig vonken der oogen,
náár hun wispelvurige zielsstemming.
Miguel had zich afgezonderd met Heinrich en ontworp zijn naaste reis naar de
faktorijen binnenlands om jaarlijksche inventaris opname.
De Fransche Kapitein, de Commodore, de Aalmoezenier redetwistten.
- ‘Wie kinderen heeft moet ze erkennen’ - beweerde de Engelschman.
- ‘De blanken mogen zich niet beroepen op de inlandsche gebruiken om hun
kreoolkinderen in steek te laten, 't is onmenschelijk’, zei de aalmoezenier.
- ‘Wel, zegt onze Code niet: 't opzoeken van 't vaderschap is verboden; ik heb
dus gelijk,’ meende de Franschman.
- ‘Uw Napoleonsche Code is een gril van Napoleon, men wijzigt hem meer en
meer; 't wordt klaarblijkelijk voor ons een revolutionnair bevoorrechten van het
individu tegenover de wettige, wettelijke en natuurlike overheden; Napoleon's geest
was te beslist onafhankelijk om niet door te stralen in zijn rechtensysteem.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

301
Hun twist luidde op; reeds was Miguel aandachtig en Hilda, arme Hilda, voelde hare
wonde, de wonde van haar vrouwenhart herbloeden, lauw in 't lichaam; was het niet
golpender lijdens-bloeden dan uit menschen-hart gudsen kan, na de opvolgende
kwetsing harer intieme vrouwelijke gevoeligheid, edelheid en opoffering, aldoor dien
ganschen dag.
- ‘De Broeders van Liefde hebben een toevluchtsgesticht te Conakry voor de
kreool-verlatenen, zei de Franschman; wie enkele honderd franks besteedt kan
daar zijn opvallende kroost laten onderwijzen, is dat niet voldoende?’
- ‘'t Princiep in den gronde blijft pijnlijk onrechtveerdig en laf, de kristelijke liefde
verbetert daar reeds 't gepleegde onrecht; wie de kinderen had, heeft schuld.’
Zoo pijnlijk bedoelend voelde Miguel de bespreking voor Hilda dat hij, schijnbaar
onbewust dat daar druk getwist werd, 't voorstel opperde.
- ‘Hilda, zoudt ge ons nog met een recitaal willen opluimen.’
Hilda was ja tot luimig spelen gezind.
Chopin's G-dur flat sonate lag op 't klavier en bekoorde haar droeve mijmering
tot ontlastende uiting en tolking van haar kroppend lijden. Ze speelde:
De ingolvende schakeering eens akkoordenvals.
Dan, aanfluisterend als een nachtlijk windweenen over eene woudrivier, met
zwelling van 't muzieksgevoel tot een uitbreedende stroom van galmen en stuwing
der akkoordenmassa's.
Draagt het inleidingsspel naar somptueus-heroïeke lijdensruimten, leêg aan
echo-verten, vol van klanken en stemmen, zooals op de Oceanen de zware
golfdonkerten uitweeën en klokkenzang opdreunen uit de diepten, klokkenzwaai
over onderzeesche kerkhoven.
De galm van uitbazuinende lijden-stopping wordt te breed-hoog om in mineur te
ontvlieden en weg te wolken in firmamenten onzer opgetogen verbeelding; in 't
majeur plechtige van etherisch-heldere hemeldiepten deint het afdreunen van 't
laatste akkoord.
Wijl 't stormkoor, melodisch klankrijk aan halftonen nog wegvaagt en wegruizelt
in d'aanvang des scherzo, hoort
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men daar allengs de luchtere zuivere droomzang van kinderen, op stiller zeegeurig,
verhalend in korter ritm-mate een lijden, 't lijden eener vrouw, 't lijden der vrouw die
de fantasia bezielt onder haar roerloos bleek gespeel, de scherzo die troosten wil,
maar wiens lach, stuipend tot bitter grimscherts trilt als een stem vol rellende tranen,
een lach die tot pijn krampt: bewust groeiende pijnvoeling volwassend naar droefheid
en treurnis die opdonkert tot purperzwart beeldgedenken van afvaartprocessiën
waarlangs slepen reien rouwfluweelen tonen:
't Is die gecadenceerde sombere ‘Marcia Funebre’, schokweenend met kloppen
der aderen in angstgevoel, angst voor een onherroepelijk weevonnis; gesmoorde
klacht van wrakverdoolden op 't zwaar ondergalmend gedruisch der slag wringende
grijs-groene zeeën, of de hart ophalende gammen-rilling uit harpe-holten met
klaterzang eener rivier, waarlangs een gebannen volk klaagt 't herdenkend
zanggepeins aan verspilde weelde en geluk.
Daarop de gillende Finale, pijnlijk geestdriftige smartkreet van soprano, alto,
bas-solo's aaneenarabeskend tot een smartende wringing op majeur en mineur,
eenstemmige enkel oktavo harmonie, die te polsend wil uitlijden in haar hoog en
laag weegeklag, schokkend met terts, kwart, quintsprongen in toonwanorde, die
geen slepend verlammend begeleiden meer duldt.
En toch is de einddruk: eener harmonie die lijden kon, en schoon lijden in een
laatste omvattende zucht der ziel van somber naar licht, een gil der hooge trilnoten
in 't heftig bewogen schaterend klavier-binnenste.
Niemand, dan Hilda, dien avond begreep Chopin.
EMIEL VAN DER STRAETEN.
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In den vastentijd
Ik kan 't niet zeggen, Heer, hoe mij uw smart benauwt.
Ik kan 't niet zeggen, Heer, hoe machtig 't medelijden
de' omschroefden boezem breekt, en staag mijn zieleweiden
met brandend heet gekraal van angstezweet bedauwt.
Ik kan 't niet zeggen, Heer, ik kán niet. God! de woorden
zijn al als nevels, die 'k voor 't gruwlijk ware wind.
Doch wen ik zwijg, en U zoo ijslijk lijdend vind,
is 't of de doornen van uw kroon mijn hoofd doorboorden.
Dan klopt het in mijn slaap onstilbaar, en dan móét
ik telkens dicht bij 't kruis, naast uwe Moeder komen.
Dan voel ik uit mijn hart het leven naar U stroomen,
wijl Ge op het bonkig hout zoo doods-verbleekend bloedt.
Dan zoekt mijn liefde in 't arm, bekrompen geestvermogen
naar iets dat, zij 't ook vaag, uw foltring zeggen zou,
uw onbeschrijflijk leed, en 't grievend wee der Vrouw,
die al uw smarten drinkt langs star opstarende oogen.
God! God! Geef mij een taal, die in heur schorren toon
toch iets, hoe luttel ook, van uw geklaag kan vatten.
God! God! Laat ieder woord als zware bloeddrop spatten,
en iedren zin als gil der Maagd zijn om haar Zoon.
O, 't grof-ellendig van het sober menschlijk kunnen
voor 't onuitspreeklijk' dat de geest in U ontwaart!
O, daar bij U te staan, te zien hoe Ge angstig staart
naar wereld, die U loensch wat goren gal wil gunnen;
in 't fijnst te voelen van uit U geboren ziel
de wreedheid van uw wee, en maar mijn spraak te vinden
om te uiten waarvoor zelfs de hemeltaal zou zwinden....
Die onmacht is het zwaarst dat ooit mijn min beviel.
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Want 'k wilde uw lijden, liefde en sterven heerlijk beelden,
afzichtlijk-heerlijk, met het kostbaar-rijke van
uw Godheid, en dan ook den Martelaar, den Man,
in wien onzoenbie haat de felste foltring teelde.
O, 'k wilde woorden, scherp als doornen, die uw hoofd
doorstaken; zinnen, die lijk ijzren naaglen priemden;
en snikken, die door 't hart gelijk de speere vliemden;
en kreet als bliksem, die de wolken heeft gekloofd.
En prangen in mijn spraak het maatlooze uwer pijnen;
in heure stroefheid 't weeke en rotsontroerend wee;
in heure smalle groef de smaad- en lasterzee,
en in heur aaklig zwart het daglicht doen verdwijnen.
O, dan zou hij, die nu minachtend langs U gaat,
wellicht, bij 't hooren, eens het hoofd aandachtig wenden,
en zien, o God, en zien wat nooit begrijpen kende,
en waarvoor zelfs de hel, verstomd, in afschuw staat.
Dan zou de vloek van toorn voor U berouwend zwijgen.
Dan beefde een zegening uit wild-verwrongen mond.
Dan zou de dwaler, die geen steun in 't ijle vond,
uw kruis omarmen, en naar uwe voeten nijgen.
Dan zou misschien een hart, naar liefde zoekend, 't spoor
van uwen bloedgen stap, naar den Calvarie volgen,
en, boven op de rots, bij 't woeden der verbolgen
natuurkrachten, U zien in smoeglen smartesmoor.
Dan zou het mooglijk nog het laatste tokken hooren
van 't uwe, eer het bang, bij heftig hijgen, brak.
Dan zou uw laatste woord, uw laatste liefdesnak
wellicht door grove korst van 't harde haten boren....
CONSTANT EECKELS.
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Over muziek
Van wege de Redactie van dit tijdschrift kreeg ik de zoo vriendelijke, als vereerende
uitnoodiging ‘nu en dan’ een kroniek te schrijven over het muziekleven hier en elders,
over groote muziek-uitvoeringen, over oudere en nieuwere muziekwerken, in éen
woord de lezers der Dietsche Warande en Belfort wat op de hoogte houden van de
kunstklanken-wereld. Misschien wordt uit dit ‘nu en dan’ een regelmatige kroniek,...
- dat hangt af van omstandigheden.
Sedert eenige jaren kunnen wij in Antwerpen een grootere belangstelling voor
hoogere kunstuiting, niet enkel bij 't publiek, maar ook bij de leiders, waarnemen,
en ons groot dorp wordt stilaan een muziekstad. Immers, wij bezitten reeds
verschillende vereenigingen, die ons regelmatig, en niet zelden, uitnoodigen op
muziekuitvoeringen, grootendeels prijzenswaardig en vaak meesterlijk. Geen gebied
wordt verwaarloosd, - toch: dat van het lied. ‘Liederavonden’ zijn ten huidigen dage
een ongekende weelde in Antwerpen. Herinnert ge u nog de onvergetelijke
liederavonden, ingericht, zoo wat tien jaren geleden, door drie meesters; het echtpaar
Judels-Kamphuyzen en Lodewijk Mortelmans? Dat was heerlijk als kunstpraestatie,
maar... er werd geld bijgepast! - Misschien zou de kring der belangstellenden nu
grooter zijn dan toen... Ik zegde dus: geen gebied wordtverwaarloosd, tenzij
liederen-voordracht. Voor dramatisch werk kan natuurlijk de Vlaamsche Opera
alléen in aanmerking komen bij kunstliefhebbers. Concert inrichtingen zijn er vele.
De Vlaamsche dramatische muziek werd dezen winter verrijkt met twee werken
van zeer verschillenden aard: Het Rozemarijntje, van den vruchtbaren dichter Rafaël
Verhulst, muziek van A. van Oost en Rooversliefde, een dramatisch spel met muziek
van Paul Gilson. De muziek van het eerste dezer werken overtreft verre die van
‘Het Minnebrugje’ (van denzelfden componist); de laatste akte is zelfs uitmuntend
georkesteerd, - iets waar Van Oost ons tot hiertoe niet mee bedorven heeft. In zijn
geheel: een zangspel, dat gij met even veel genoegen hooren en zien zult, zonder
uw goeden kunstsmaak te bederven. Wat echter ‘Rooversliefde’ ons te hooren geeft,
is niet zoo in een, twee, drie gezegd. Ik moet u Paul Gilson niet voorstellen. Gij kent
hem, lezers, als de grootste
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sinfonist onzer school; ik kan van hem niet zeggen als van sommigen: dat hij ‘een
groot talent’ bezit en ‘buitengewoon begaafd’ is; neen, - ik zeg eenvoudig van hem:
hij is een genie. Daarbij is hij een man van groote wetenschap in zijn kunst. Wat bij
uitheemsche modernen, van het slag van Richard Strauss, Max Reger of Claude
de Bussy hoofzaak is, ja, wat geheel hun werk uitmaakt: de grenzenlooze, regellooze
en toch soms geniale harmonische bewerking, lijkt bij Gilson slechts bijzaak, slechts
‘manier’ om zijn melodie, vloeiend en zwellend, bezield en bewogen, te onderlijnen
en te verheffen en het geheel voor den toehoorder ten slotte te doen klinken, als...
‘muziek’, - ‘muziek’, zooals wij ze kennen door Bach, Beethoven, Schumann. Ik heb
dat gehoord en gevoeld in ‘La Mer’, in ‘Zeevolk’, in ‘Prinses Zonneschijn’, en zóo is
het weer in ‘Rooversliefde’.
Buiten die twee zangspelen gaf de Vlaamsche Opera ‘De Vestale’ een honderdjarig
zangspel van Spantini, dat nog pal staat, schitterend van overweldigende lentekracht
en doet uitkomen hoe bespottelijk opgeblazen en zwak de werken van vijftig jaar
later zijn, die men gewoonlijk ‘le vieux répertoire’ noemt. En van dien ‘vieux rèpertoire’
gesproken - in de Fransch en franschgezinde kringen gaat een klaaglied op over
de armoede der hedendaagsche Fransche operakunst. Die klacht is maar half
gegrond. Indien het publiek, dat zooveel jaren ‘La Juive’ en ‘Herodiade’ heeft kunnen
slikken, een beetje kunstzin had en het theater-bezoek voor wat meer dan een
gemakkelijk tijdverdrijf nam, zou het zich ook wel eenige jaren kunnen geneeren
met werken als ‘Pelléas et Mélisande’, zou het de heropvoering eischen van Fransche
meester-werken in den aard van ‘Le Rêve’ van A. Bruneau, ‘Le Roi d'Ys’ van E.
Lalo, ‘Gwendoline’ van Chabrier, en dan zou dat publiek ook geen aandacht
verleenen aan muzikale prullen, zooals ‘Quo Vadis’ van J. Nougnès. Meermaals
heb ik dien toestand besproken met de Heeren Judels en Tokkie, oud-bestuurders
der Vlaamsche Opera, toen ik hun secretaris was, en niet zelden beweerde ik, en
dat doe ik nog, dat de Vlaamsche Opera wier dubbel doel is Vlaamsche zangspelen
te doen ontstaan tot hoogere ontwikkeling van onzen stam en ons volk bekend te
maken met de meesterwerken van vreemde scholen, de Fransche en Italiaansche
niet mocht uitsluiten en door middel der Vlaamsche operakunst heerlijke zangspelen
als de voornoemde, aan ons publiek ten beste moet geven. Wellicht komt het
eenmaal zoover.
Van de tallooze concerten, die in de laatste maanden plaats
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hadden, kon ik slechts enkele bijwonen. De beste indrukken kreeg ik gedurende
twee groote muziekavonden van de ‘Nieuwe Concerten’ en een van ‘Het Vlaamsch
Kwartet’. Overal hoorde ik overbekend werk, op enkele uitzonderingen na. ‘Les
Chanteurs de Saint-Servais’ beantwoordden, in hun voordracht van oude
muziekstukken, niet geheel aan al mijn verwachtingen, maar misschien ben ik
te-veeleischend. Een orkestuitvoering van ‘Le Printemps’ van Glazounow, met groot
talent geleid door Lodewijk Mortelmans, bevredigde mij geheel. Met veel
belangstelling aanhoorde ik ‘Till Eulenspiegel’ van Richard Strauss en kwam tot het
besluit, dat onze Uilenspiegel eigenlijk een leukere baas was dan die van Strauss.
Ik noemde daareven het ‘Vlaamsch Kwartet’. Het groote publiek schijnt deze nog
tamelijk jonge vereeniging nog niet te kennen of te waardeeren, hoewel zij reeds
n

vele oudere van denzelfden aard overtreft. Op hun 2 muziekavond van dit seizoen
n

leverden zij, evenals op den 1 trouwens, werk, dat geheel ‘af’ was en een artistieken
indruk naliet, dien men slechts bij de hoogste kunstpraestaties waarneemt. Ik ben
niet van diegenen, welke hun geestdrift kunnen uitdrukken door luidruchtig en
aanmoedigend handgeklap en benijd soms hen die dat wèl kunnen, - maar zoo diep
als deze laatsten heb ik de diepe schoonheid van Grieg's Kwartet gevoeld en de
kleurige schildering van Smetana's ‘Aus meinem Leben’ bewonderd. Met eere wezen
hier de namen der vier kunstenaars-vertolkers dezer werken vermeld: Albert van
e

e

de Vyver (1 viool), Emiel Dingemans (2 viool), Nap. Distelmans (altviool), Arthur
van Sintruyen (cello). Dienzelfden avond hoorden wij eenige meesterliederen van
Lodewijk Mortelmans, voorgedragen door Willem Taeymans, een onzer jongste en
beste zangers, begeleid door den toondichter. Dat was een weelde voor het oor,
voor het hart, voor de ziel. ‘'k Hoor tuitend hoornen’ is zoo schoon als wàt lied ook
van Schumann of Schubert.
Kijken wij nu eens door ons venster om te zien of daarbuiten wat gebeurd is, dat
ook ons belangstelling inboezemt.
In enkele Duitsche muziekbladen der maanden November en December 11.,
ontmoette ik een naam, in Duitschland sinds lang vergeten, hier volkomen onbekend:
D.F.E. Wilsing.
n

Daniel Friedrich Eduard Wilsing werd geboren te Hörde (Pruisen) den 21 October
1809. Hij was de derde zoon van een predikant der Hervormde Kerk en erfde van
zijn vader een grooten aanleg voor muziek en een diepen godsdienstzin. Hij
studeerde te Dortmund en te Soest, vestigde zich als orgelist te Wesel en vier jaar
nadien, in 1834, te Berlijn in dezelfde hoedanigheid en ook als privaatleeraar in
orgelspel en harmonie.
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Steeds leefde hij afgezonderd en slechts zeer zelden ontmoet men zijn naam in
dagbladen of op Concertprogrammas. Hij was nochtans een man van groot talent
en niemand minder den R. Schumann noemde hem ‘der tiefsinnige, grosser
kunstbeflissener Tonsetzer’. Twee zijner werken zullen ongetwijfeld in de toekomst
e

voortleven: ‘119 Psalm, De Profundis, 16-stemmig’ (in vier koren) met groot orkest
(uitgegeven bij Schlesinger, 1853) en ‘Jesus Christus’, oratorium in drie deelen,
achtstemmig (twee kooren) met orkest. Dit laatste werd nog niet uitgegeven; het
handschrift der partituur berust in de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn. Wilsing
overleed te Berlijn in 1893. Geen enkel vakblad vermeldde die gebeurtenis. Volgens
Riemann's Musiklexicon, uitgave van 1905, leeft en werkt hij nog te Berlijn... Laten
wij hopen, dat met zijn honderdsten geboortedag een nieuw leven voor Wilsing
moge aangebroken zijn! Ik raad de ‘Maatschappij der Concerten van Gewijde Muziek’
aan het werk van dezen toondichter eens na te slaan.
In Londen is het niet mogelijk geweest een Engelsch operagezelschap in het
leven te houden, tot verleden jaar Mr. Manners nog eens de proef nam met tamelijk
goeden uitslag; en nu heeft een ander gezelschap reeds woonst gekozen in Covent
Garden - the Rosa Company - om in de taal des lands eigen en vreemde zangspelen
voor te brengen.
Wat in groote landen als Engeland veel moeite kost, schijnt soms in kleine staatjes
als van een leien dakje te loopen: te Belgrado gaat men een nationaal Serbisch
zangtooneel oprichten. Men zal het inhuldigen met Smetana' s ‘Verkochte Bruid’.
Intusschen zal men in Holland nog maar eens probeeren en de zooveelste ‘Noord
Nederlandsche Opera’ oprichten. De leiding is aan Mej. Cateau Esser, het beheer
aan den Heer Henri Maal opgedragen. Of het ditmaal zal blijven duren? - nou...
Boston zal nu ook weldra zijn eigen operagebouw en eigen gezelschap hebben.
Uitstekende krachten zijn daar verbonden; het bestuur stelt zich voor, des Zaterdags
steeds een paar debutanten, leerlingen van het Conservatorium in hoofdrollen te
doen optreden, omringd door beslagen artisten. Dat zal die leerlingen zeker ten
goede komen.
Een handvol nieuwtjes over pasgeboren zangspelen: ‘Opstanding’ van F. Alafno,
op een slechte bewerking naar Tolstoï's roman is te Berlijn gevallen als een baksteen,
om het zwakke libretto en de eenderlijke muziek; bij gebrek aan levenskracht ging
het te Essen niet beter met een zangspel van Max Weydert op een tekst naar
Tennyson's ‘Enoch Arden’.
Daarentegen werd ‘Das heisse Eisen’, een stuk van Hans
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Sachs, bewerkt en getoonzet door Max Wolff, te Frankfurt vriendelijk onthaald, terwijl
‘Johannisnacht’ van den zeer jongen E. Vogel te Detmold zulk een doorslaand
succes bekwam, dat verschillende schouwburgen het werk reeds ter opvoering
hebben aangenomen. In het privaat-theater van Simin te Moskow kwam
Rimsky-Korsakow's laatste zangspel - ‘Het gouden Haantje’, naar een dramatisch
gedicht van Pusjkin - eindelijk ter opvoering. Kritiek en publiek zijn het eens om dit
werk ‘verblindend schoon’ te noemen. Met even veel lof wordt geschreven over
‘Susanna's Geheimniss’ van E. Wolff-Ferrari, den toondichter van ‘De nieuwsgierige
Vrouwen’, dat te München gespeeld werd. Een zangspel van blijden inhoud, ‘Une
Sérénade’, waaraan C. Saint-Saëns werkt, wordt met belangstelling verwacht,
evenals ‘Sakautala’ van Paderewski, op een gedicht van Catulle Mendès.
Een der ‘verlichtste’ Gemeentebesturen is zeker dat van Halberstadt. Jaarlijks
richt Prof. Kehr daar ‘Wagner-Festspiele’ in met geld van partikulieren. Dat brengt
natuurlijk leven en geld naar de stad. Dit jaar ontbrak den inrichter nog een som
van 4000 Mk.. Hij vroeg aan het Stadbestuur een toelage van 3000 Mk. en zou dan
de laatste voorstelling ‘voor het volk’ geven aan 1 Mk. per plaats. Bij ieder
plaatsbewijs zou een afdruk eener verklarende brochure van het op te voeren werk
(‘De Meesterzangers’) gegeven worden. In den schouwburg zijn zoowat 1000
plaatsen. De Gemeenteraad stemde tegen met 16 stemmen op 29, onder
voorwendsel, dat het volk Wagner niet verstaat! Daarentegen ziet men te Mannheim
een zekere familie Lanz aan den Bestuurder van het Opernhaus 40.000 Mk.
schenken om Wagner's ‘Ring’ in goede voorwaarden te kunnen monteeren!
Wenden wij nu den blik naar de concertzaal, waar ook eenige zeldzame
gebeurtenissen hoeven aangeteekend te worden:
Richard Strauss begon zijn concerten met de Hofkapel te Berlijn met een bijna
vergeten werk van Weber: ‘Turandot’, inleidingsstuk tot Schiller's werk, - gebouwd
op een Chineesch motief. Die wonderschoone bladzij bekwam geestdriftigen bijval.
Te Stuttgart behaalde Hans Pfitzner een waren triomf met twee nieuwe ouverturen:
‘Das Fest auf Solhaug’ (Ibsen) en ‘Käthchen von Heilbronn’ (Kleist).
Een Keulsch kritieker vindt, dat men in zijn stad ongelijk heeft gehad een werk
als Benoit's ‘De wereld in!’ uit te voeren. Hij noemt die mooie, frissche muziek: ‘eine
volkstümlich sein
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wollende, aber nur flache und trivial-ohrfällige Musik’. Zou's mans ziel in slaap
gezeurd zijn door Bruckner's ‘onsterfelijke’ sinfonieën of zijn hem de hersens
teenemaal uiteengespettert door R. Strauss opera-muziek?...
Tot hiertoe werd het laatste woord op het gebied der sinfonie zeker gesproken
door Jean-Louis Nicodé, die een sinfonie schreef voor ‘a capella mannenkoor’! Zij
heet ‘Morgenwandeling in 't gebergte’ en men zegt er meer goed dan kwaad over.
Ik las met belangstelling een studie over het Grieksche volkslied door zekeren
Mr. R. Duncan, een te Athene wonend Engelschman die, met zijn vrouw - een
Grieksche - in alle gewesten van Griekenland de volksliederen heeft opgezocht,
bestudeerd en tot zeer interessante, hoewel soms gewaagde, besluitselen komt.
Indien wij aannamen, dat Mr. Duncan's documenten historisch juist zijn, dan moeten
wij met hem erkennen, dat de Grieksche de oudste levende muziek is.
Een ander vorscher beweert 16 nieuwe composities van J.S. Bach ontdekt te
hebben. Hij liet ze uitvoeren in de Kreuzkirche te Dresden, en deed alzoo door de
musicologen vaststellen, dat die werken inderdaad het karakter van den meester
dragen. Toch wordt de echtheid nog betwist, - wat zeer begrijpelijk is.
Wat met meer zekerheid kan bevestigd worden is de ontdekking in Münster i.W.
gedaan, van zes nog ongekende liederen van Walther van de Vogelweide. Wat
deze vondst onschatbaar maakt is, dat de noten der liederen bij de woorden zijn
aangegeven, wat zelden gebeurde.
Om te sluiten, een sensatienieuws: Prof. Fritz Stein meent in het archief van het
‘Akademische Konzert’ te Jena een jongelings-sinfonie van Beethoven gevonden
te hebben!!... Hij bracht dit werk ter uitvoering op een der akademische concerten,
n

den 17 Januari 11. Op het programma geeft de ontdekker een nota over die
‘Jugend-Symphonie’. Tusschen oude werken van Benda, Richter, Toeschi, enz.,
e

vond hij geschreven partijen eener onbekende sinfonie in C groote terts. Een 2
viool-partij droeg den naam ‘Louis van Beethoven’, en een cello-partij draagt, van
dezelfde hand: ‘Symphonie von Beethoven’. ‘Na overdracht van de deels foutenvolle
partijen in partituur, bemerken wij’, zegt Prof. Stein, ‘dat wij niet enkel met een hoogst
interessant werk van uiterste schoonheid te doen hebben, maar dat de modulatie,
de melodische en rhythmische opbouw der themas, hun muzikale ontwikkeling en
vooral de opbouw en de klankentaal van het Adagio opvallend aan de werken van
Beethoven's eerste periode herinneren.’ Na ma-
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terieel bewezen te hebben, dat dit werk van geen anderen toondichter kan
voortspruiten, en vastgesteld, dat Beethoven in zijn brieven zinspeelt op symhonisch
werk, dat zijn ‘eerste’ moet voorafgaan; dat de besproken compositie zeker een
jongelingswerk is, waarin Haydn's en Mozart's invloed zichtbaar zijn, zegt Prof. Stein
verder: ‘Op den vroegen Beethoven duiden bijzonderlijk de inleiding der trios, en
op zeer opvallende wijze de aan het Adagio (in variatievorm) gehechte heerlijke
koda, die ook den leek zonder meer door den aard der modulatie, door de verre
spanning van den melodischen boog en het stemmingsgehalte als typisch
Beethovensch opvalt.’ En hij besluit: ‘Of hier waarlijk een werk van Beethoven
voorhanden is, moet eerst nadere uitvorsching bepalen. Moge nu Beethoven de
schepper zijn - of een ander onbekend meester - in alle geval hebben wij met een
werk te doen, wiens muzikale schoonheden de opwekking uit een
honderd-en-twintig-jarenlangen slaap in de archievenkast volop verrechtvaardigt.’
LEO VAN RIEL.
n

Antwerpen, den 12 Februari 1910.
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Over het opmaken van een boekenlijst
Algemeene Beschouwingen
Een goed bijgehouden catalogus is voor elke boekerij onontbeerlijk.
't Is best de boekenlijst in te richten niet in boekvorm, maar volgens het
kaartenstelsel.
Ieder boek wordt vermeld op een ‘STEEKKAART’ (fiche); deze kaarten worden
gerangschikt; aldus kunnen immer aan nieuwe titelkaarten worden toegevoegd,
verschikt, uitgenomen, herschreven, enz.
Gekleurde kaarten, ‘WEGWIJZERS’ houden de kaarten onderling soort bij soort en
vergemakkelijken het zoeken en het overzien, omdat die wegwijzers voorzien zijn
van lipjes die boven de kaarten uitsteken en waarop de noodige aanduidingen
geschreven staan.
Voor een overzicht over de schrijvers worden de titels gerangschikt in streng
alphabetische volgorde.
Voor een overzicht in een bepaald vak van literatuur of wetenschap, worden de
titels gerangschikt over de aangenomen hoofdgroepen en onderverdeelingen en
plaatst men in elke van die afdeelingen de titels alphabetisch.
De kaarten worden bewaard in kaartenkasten met laden; deze laden zijn van een
stang voorzien waardoor de kaarten vastliggen, zóó dat deze onderling niet van
plaats kunnen wisselen of verloren raken.
De kaarten zijn dan ook geponsd met een rond oog waardoorheen de stang wordt
gestoken.
Kies materiaal dat weinig ruimte inneemt en dat jarenlang dienst kan doen, zoowel
wat de steekkaarten als wat de berging (laden en kasten) aangaat.
Om steeds zoo goedkoop mogelijk de benoodigdheden te kunnen nabestellen,
handelt men wijselijk het materiaal aan te koopen in den handel gebracht door den
‘Internationalen Dienst van Boekkunde’, Museumstraat, 1, Brussel.
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Alphabetische Indeeling
Schrijversnaam
Voor de alphabetische orde heeft men zich ook te schikken naar de meest
gebruikelijke regels.
o

1 Stel den eigennaam voorop, den voornaam er achter, gescheiden door een
komma.
B.v. De Boeck, A.E.
Bij eigennamen beginnend met een lidwoord, voorvoegsel, enz. blijft dit ook
voorop.
B.v. De Maeseneir, Jozef.
Van Doosselaere, J.S.
o

2 Waar het boek twee schrijvers aangeeft, stel den naam van den eerst vermelde
voorop en verwijs van den anderen naar den eersten.
B.v. Muller, J.W. en Scharpé, L.
Scharpé, L. zie Muller, J.W.
o

3 De namen van uitgevers, vertalers, commentatoren worden als een deel van den
titel en van hun namen wordt verwezen.
B.v. Lefèvre, Maur. Een slechte Kameraad; vert. door J. de Maeseneir.
De Maeseneir. J. zie Lefévre, Maur.
o

4 Is het bekend welke schrijver zich achter een deknaam verschuilt, zoo wordt het
boek op den eigennaam gezet en wordt verwezen van het pseudoniem.
B.v. Ramboux, Math. [Hilda Ram].
Hilda, Ram zie Ramboux, Math.
o

5 Heeft de schrijver alleen onder zijn initialen geschreven, zoo zette men het werk
op de eerste beginletter.
B.v. L.Ph. [Lod. Philippen].
Zoo mogelijk wordt tusschen [ ] aangevuld, indien de naam bekend is.
o

6 In geval de naam van den schrijver onbekend is, wordt het werk ingeschreven
op het eerste hoofdwoord van den titel, dus niet op het lidwoord of een bijvoeglijk
gebruikt woord.
B.v. Boekje van St. Macharius, Het.
Is de schrijver van een anoniem werk bekend, zoo wordt het werk op diens naam
gezet en verwezen van het eerste titelwoord.
B.v. Boekje van St. Macharius, Het zie [De Potter, Frans]. [De Potter, Frans] Boekje van St. Macharius, Het.
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Titelkaart
o

1 Schrijf den titel nauwkeurig over zooals deze op het titelblad voorkomt, laat
zooveel weg of voeg zooveel toe, als voor goed begrip toegestaan of gewenscht
is.
Toevoegingen worden steeds aangeduid, geklemd in [ ].
Weglatingen worden steeds aangeduid met drie punten...
o

2 Vermeld de plaats waar het boek uitgegeven werd; is ze niet bekend, zoo wordt
dit aangegeven met z. pl. (= zonder plaats).
Geef het jaar van uitgifte steeds in Arabische cijfers.
Is geen datum bekend, zoo wordt dit aangeduid met z.j. (= zonder jaar).
o

3 Geef de afmetingen aan met cm.; b.v. 25 × 15 cm.
Leg het boek open om de bladzijde te meten.
Geef het aantal bladzijden op in Arabische cijfers en in Romeinsche cijfers al wat
de eigenlijke tekst voorafgaat.
B.v. IX + 135 blz.
o

4 Maakt een boek deel uit van een serie-uitgave, vermeld dit dan.
B.v. Van Doosselaere, J.S. Verzint eer ge begint... Vlaemsche Tooneelbibliotheek,
r

n 10.

Vakindeeling
Wie in een boek of boekenlijst nu iets te zoeken heeft, dient eerst een studie te
maken van het boek of de boekenlijst. Waarom niet overal en altijd hetzelfde stelsel
toegepast?
Bij opzoekingen verlangt immers de belanghebbende onmiddellijk het gewenschte
boek te vinden, zelfs wanneer de schrijversnaam hem niet te binnen schiet; het
opmaken van de boekenlijsten en het indeelen volgens wetenschappelijk of
letterkundig vak wordt dan ook vereischt en dat dient alweer te geschieden volgens
de beproefde voorschriften der praktijk.
Bijna algemeen wordt thans de ‘tientallige indeeling’ gevolgd, ook aangenomen
door den Internationalen Dienst van Boekkunde.
Hierbij worden alle onderwerpen gerangschikt, volgens een methodische,
overeengekomen orde, in hoofdstukken, hoofddeelen, afdeelingen, artikels, enz.
met een vaststaand, onveranderlijk, eenig nummer.
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Bovendien wordt een onderwerp nooit onderverdeeld in meer dan 10 vakjes; derwijze
kan elke indeeling, elk vakje aangeduid worden door een enkel cijfer; doch eveneens
kunnen de cijfers achter mekaar worden geplaatst en alzoo verkrijg ik op een bondige
wijze aangeduid waarover er spraak is zonder te moeten gewagen van hoofdstuk,
afdeeling, artikel, alinea, enz.

Dit wereldstelsel verdeelt het geheele veld der menschelijke wetenschappen in tien
hoofdgroepen:
0 Algemeene werken.
1 Wijsbegeerte.
2 Godsdienst.
3 Rechts- en Staatswetenschap.
4 Taalkunde.
5 Natuurwetenschap.
6 Toegepaste wetenschap.
7 Schoone kunsten.
8 Letterkunde.
9 Aardrijkskunde en Geschiedenis.
Elke hoofdgroep heeft dus en behoudt altijd zijn eigen cijfer; b.v. de letterkunde
r

steeds n 8.
Ieder hoofdgroep wordt onderverdeeld in tien groepen; te weten:

Hoofdverdeeling
0 Algemeene Werken
01

Boekkunde.

02

Boekerijwezen.

03

Algemeene woordenboeken.

04

Algemeene verzamelwerken.

05

Algemeene tijdschriften.

06

Algemeene geleerde genootschappen.

07

Dagbladen. Krantenwezen.

08

Bijzondere boekerijen.

09

Handschriften.

1 Wijsbegeerte
11

Algemeene werken.
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Metaphysika.

13

Geest en stof.

14

Wijsgeerige stelsels.

15

Zielkunde.

16

Denkleer.

17

Zedeleer.

18

Oude wijsgeeren.

19

Nieuwere wijsgeeren.

2 Godsdienst

21

Natuurlijke Godwetenschap.

22

Bijbel. Evangelie.

23

Leerstellige Godgeleerdheid.

24

Godsdienstoefening. Godsvrucht.

25

Geestelijke boeken.

26

De Kerk.

27

Godsdienstgeschiedenis.

28

Christelijke kerken en sekten.

29

Niet-christelijke kerken en sekten.

3 Rechts- en Staatswetenschappen
31

Statistiek.

32

Staatkundige wetenschap.

33

Staathuishoudkunde.

34

Rechtswetenschap.

35

Bestuur en bestuurlijk recht.

36

Onderstand. Verzekering.

37

Opvoeding en onderwijs.

38

Handel en verkeer

39

Zeden en gewoonten. Folklore.
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4 Taalwetenschap
41

Vergelijkende taalwetenschap.

42

Engelsche taalwetenschap.

43

Duitsche, Germaansche taalwetenschap.

44

Eransche taalwetenschap.

45

Italiaansche taalwetenschap.

46

Spaansche taalwetenschap.

47

Latijnsche taalwetenschap.

48

Grieksche taalwetenschap.

49

Andere talen.

5 Natuurwetenschappen
51

Wiskunde.

52

Sterrekunde. Scheepvaart.

53

Natuurkunde.

54

Scheikunde.

55

Aardkunde.

56

Paleontologie.

57

Leven- en menschenkunde.

58

Plantkunde.

59

Dierkunde.

6 Toegepaste Wetenschappen
61

Genees- en heelkunde.

62

Ingenieurswetenschap.

63

Landbouw.

64

Huishoudkunde.

65

Handel en vervoer.

66

Scheikundige nijverheidstakken.

67

Nijverheid.

68

Toegepaste mechanika.

69

Bouwkunde.
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7 Schoone Kunsten
71

Tuinbouw.

72

Bouwkunde.

73

Beeldhouw- en penningkunde.

74

Teeken- en sierkunst.

75

Schilderkunst.

76

Graveerkunst.

77

Lichtprentkunst.

78

Muziek.

79

Spel en sport.

8 Letterkunde
81

Algemeene werken.

82

Engelsche letterkunde.

83

Duitsche letterkunde.

84

Fransche letterkunde.

85

Italiaansche letterkunde.

86

Spaansche letterkunde.

87

Latijnsche letterkunde.

88

Grieksche letterkunde.

89

Andere letterkunde.

9 Geschiedenis en Aardrijkskunde
91

Aaidrijkskunde.

92

Levensbeschrijvingen.

93

Oude geschiedenis.

94

Nieuwere geschiedenis van { Europa.

95

Nieuwere geschiedenis van { Azië.

96

Nieuwere geschiedenis van { Afrika.

97

Nieuwere geschiedenis van { Noord
Amerika.

98

Nieuwere geschiedenis van {
Zuid-Amerika.
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Nieuwere geschiedenis van { Oceanië.

De verdeeling naar de onderscheiden talen wordt ontleend aan tafel 3; zoo verkrijg
r

ik 83. Hier bekleeden de Germaansche talen n 9, dus 839; onder de Germaansche
r

talen is het Nederlandsch n 3, bijgevolg komen we tot 8393 als aanduiding voor de
Nederlandsche letterkunde.
r

Elke letterkunde [n 8] heeft alweer zijn 10 vakjes, namelijk:
0 Algemeene werken.
1 Dichtkunst.
2 Tooneel.
3 Roman.
4 Studiën.
5 Welsprekendheid.
6 Brieven.
7 (ontbreekt).
8 Mengelingen.
9 (ontbreekt).
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r

r

N 1 is dus de dichtkunst, n 2 de tooneelliteratuur.
In het gebruik nu plaatst men achter het groepnummer een punt. en dan volgt het
afdeelingscijfer; alzoo is:
8393.

1 de Nederlandsche dichtkunst.

8393.

2 de Nederlandsche tooneelliteratuur.

De tooneelliteratuur heeft eveneens zijn Io vakjes, volgenderwijze geschikt:
2
Tooneelliteratuur.
20
Algemeenheden.
21
Treurspel.
2
Blijspel met of zonder zang.
23
Drama.
24
25
26
Kindertooneelen.
27
Alleen- en tweespraken.
28
29
Allerlei.
en zoo gaat het verder.
Een Nederlandsch blijspel draagt dus het nummer 8393.22, een Nederlandsch
tooneelspel: 8393.23, enz.
In elke welingerichte boekenzaal wordt deze indeeling toegepast; bijgevolg hoeven
de lezers, met dit stelsel vertrouwd, niet eerst ruimen tijd te verspillen om in de
catalogussen wegwijs te worden en hun eigen vak te vinden.

Enkele prijsopgaven van de benoodigdheden
Getal
1000

Prijs
3.50

Gekleurde
Ca
wegwijzers met lipje

100

0 90

Da

100

0 90

met slot

zonder slot

Gewone
steekkaarten (7,5 ×
12,5 cm.)

Gekleurde
wegwijzers met
grooten kam

Merk
Aa

Kaartenbakje met
stang
2 la's kastje in
eikenhout

I Aa

27 fr.

22 fr.

4 la's kastje in
eikenhout

I Ba

45 fr.

38 fr.
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Boekennieuws
e

Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18
eeuwsche Dichters met Bloemlezing uit hun werken, door Willem Kloos.
- Amsterdam, S.L. Van Looy, 1909.
't Is een boek verheugend en ontstemmend tegelijk.
Verheugend, omdat hieruit eens te meer blijkt hoezeer Kloos voor 't verleden
onzer letterkunde tot beter en wijzer inzicht is gekomen. Uit de eeuwen voor '80 die
voor hem en voor de andere modernen a priori niets waren, is, nu hij ze hier en daar
e

wat heeft doorlezen, toch wel iets gekomen. En niet enkel is de 17 eeuw onze
grootste, ook naar zijn beter inzicht nu, niet enkel is Vondel beslist een geniale
e

verschijning, maar uit de veel mindere 18 eeuw wil hij de nederiger literatoren thans
optillen.
Eigenlijk een lekker schouwspel: Kloos in eereboete. Kloos alles al vloekend
verguizend vroeger, nu Kloos alles al zalvend vergoedend en vergoelijkend. Zeus
de Donderaar een aartsvader in pantoffels.
Dat is heel grootmoedig. En tegen die christelijke deugd op zichzelf zou ik
niemendal hebben, ware daar niet, naar mijn bescheiden meening, een beetje Don
Quichotterie mee gemoeid. Kloos, in zijn ijver om al wat omverligt, recht te zetten,
vergeet wel eens dat er niet moet worden rechtgezet, wijl 't niet omverligt; of dat hij
althans met zijn genereus gebaar te elfder ure komt afgedraafd.
Hij klaagt over de professorale domheid van Jonckbloet, en hij heeft geen ongelijk.
Enkel hierin heeft hij ongelijk dat hij zijn klagerij door gedurige herhaling een zagerij
laat worden. Dat wordt niet bis repetita, maar decies repetita - en dat kan zooveel
te minder behagen daar Kloos met zijn kamp tegen Jonckbloet niet de eerste en
zeker niet de eenige is. Wat hij hier zijn slachtoffer toeduwt weten we in Vlaanderen
al een jaar of drie.
Maar Kloos kan daarop niet genoeg steunen, meent hij, omdat de Hollandsche
letterenkenners uit de tweede hand, de jeugd-opvoedende onderwijzers. nog altijd
op Jonckbloet zweren en steunen op diens gezag om de Kloos nu zoo dierbaar
geworden achttiende eeuw te minachten. Welnu, dat is niet. Sla de handboeken
op, thans gebruikt op de Hollandsche scholen. Op de tien vindt ge er acht die aan
de jongens leeren sinds jaren juist datgene wat Kloos nu als eigen splinternieuwe
vondsten wil verkondigen. 'k Neem 't eerste 't gereedste schoolboekje: dat van
Duyser. En 'k lees - 'k zal de orde volgen waarin Kloos zijn vermeend restauratie-werk
uitvoert:
Rotgans: ‘Hooger (dan zijn ander werk) staat Boerenkermis’, ‘waarvan levendigheid
en natuurlijkheid niet ontzegd kunnen worden.’
Schermer ‘had wellicht een niet onverdienstelijk dichter kunnen worden ware hij
niet in de lente van zijn leven wegge-
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rukt; zijn Herdersdichten en zijn Zegezangen in den trant van Antonides getuigen
van voortreffelijken aanleg, al vertoonen zij in ruime mate de gebreken van dien tijd.
Zeeus wordt in Duyser niet vermeld, maar daarentegen Elisabeth Koolaert wel,
en deze dichteres verdient inderdaad veel meer dan veel andere, te worden
aangehaald.
Hoogvliet “berijmde in twaalf zangen het leven van Abraham den Aartsvader, dat
slechts enkele gelukkig geslaagde voorbeelden van beschrijvende poëzie bevat.”
Poot. Nutteloos hier aan te halen. 't Geen Kloos ontdekt als 't beste van Poot; “De
Maan bij Endymion” was ook al door bloemlezers gevonden.
Dirk Smits “Enkele kleinere gedichtjes, b.v. Lijkkrans voor mijn dochtertje doen
hem als waarachtig dichter kennen.”
De Lannoy “wordt door de meesten boven Lucretia van Merken gesteld, niet
zoozeer echter wegens haar treurspelen Leo de Groote en Cleopatra, dan wel om
haar lyrische poëzie, waaronder gedichten als Aan Avitus. Gastmaal enz. voorkomen,
die inderdaad zeer goed zijn.” Juist Het Gastmaal wordt door Kloos aangehaald.
Lucretia van Merken... Beter dan haar “David” slaagde een ander zoogenaamd
heldendicht “Germanicus”... Over het algemeen was haar poëzie statig en vloeiend,
zonder in het ziellooze te vervallen, dat den arbeid harer tijdgenooten zoo vaak
eigen was...’
e

Men ziet het, de 18 eeuwers moesten niet wachten op Kloos. Maar de oplossing
is deze: omdat hij er vroeger met Vandalenmanieren was op losgegaan meende hij
dat inderdaad de boel kort en klein was geslagen. Dat was zijn illusie, waaruit een
tweede is geboren: de onderhavige illusie zijner restauratie.
Dat is juist het ontstemmende in zijn werk. Kloos poseert voor Columbus. En dat
is hij volstrekt niet, ten ware men bedoele niet de Colombus van Amerika maar dien
van het ei...
e

Met dat alles blijft de 18 eeuw wat ze was: een kleine eeuw zonder éen groot
man in de letterkunde. Enkele menschen voor wie men sympathie maar geen
bewondering kan voelen.
Wij houden het er voor dat Kloos beter kritisch werk kan verrichten dan dit
e

zoeterigmakkerachtige geschrijf over de 18 eeuwers. Dat hij eens zoeke onder zijn
oudere tijdgenooten die hij zoo speciaal heeft verguisd: in de omgeving van
Alberdingk, tegenover wie hij zoo royaal zijn ongelijk bekent, zijn nog wel grooten,
die zeker niet wachten op Kloos'erkenning om groot te zijn en te heeten, maar in
wier erkenning voor Kloos een gelegenheid ligt om zich zelf in een beter licht als
rechtvaardig criticus te stellen. Of doet hij dat niet allicht wijl hij bang is dat die
gestalten onder zijn eigen restauratie, in zijn eigen achting zouden aan 't prijken
gaan ver boven zijn eigen hoofd?
J.P.
r

Historische lectuur, verzameld en bewerkt door D M.G. De Boer en L.J.
De Wilde. - Nieuwe Geschiedenis. - Groningen, P. Noordhoff, 1910. VIII,
256 blz. Prijs: f. 1.60, geb. f. 1.90.
Al lang werd er van alle zijden met nadruk op gewezen dat bij het aanleeren der
geschiedenis aan onze middelbare onder-
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wijsgestichten over 't algemeen te veel uitsluitelijk gesproken wordt over koningen
en veldoversten, oorlogen en vredesverdragen, terwijl van de zeden en de gebruiken,
van de beschaving die een tijdvak of een volk kenmerken, nauwelijks een woord
gerept wordt. Vooral op onze dagen, nu de studie der sociale kwestie zoo sterk op
den voorgrond treedt, moest ook de economische toestand van vroeger eeuwen
voor min of meer ontwikkelde lieden niet onbekend blijven. De moeilijkheid ligt echter
hierin, dat men maar niet weet hoe het kwaad te verhelpen. Aan het reeds bestaande
onderricht de geschiedenis der beschaving toevoegen? Dan zoudt ge een algemeen
tolle hooren opgaan, want het programma is, naar men beweert, toch al veel te veel
overlast! Het programma dan maar wat inkorten en zoo plaats maken voor eenige
feiten ‘die het typische van een bepaald tijdvak, persoon of volk zouden doen naar
voren komen?’ Goed en wel, als het programma maar kon ingekort worden! Doch
deskundigen zullen u zeggen dat ge toch van het verleden geen min of meer juist
denkbeeld kunt hebben zonder de voornaamste historische feiten te kennen en dat
al wat nu aangeleerd wordt, op een beperkt getal uitzonderingen na, tot die
voornaamste feiten behoort.
r

D M.G. De Boer en J.L. De Wilde willen de studenten eene verzameling van
uitgelezen historische lectuur in de handen geven, om buiten de klassen te lezen;
en dat blijkt wel de eenige thans mogelijke oplossing van het vraagstuk. ‘Het is ons
plan’, zoo luidt het in de inleiding (blz. V), ‘om drie deeltjes uit te geven. Wij zijn het
eerst gereed gekomen met het... middelste deel, dat thans het licht ziet, en stukken
uit de “nieuwe geschiedenis” bevat; later zal een deeltje “oudheid en middeleeuwen”
en een over “nieuwste geschiedenis” verschijnen.’
Zullen onze leerlingen deze ‘Historische Lectuur’ lezen? Beslist ja, en met
gretigheid! Want de stukken zijn alle derwijze gekozen dat zij moeten belang
inboezemen en wij zijn overtuigd dat de meeste leerlingen volgaarne van tijd tot tijd
hun lievelings-roman of hun dichtbundel zullen op zij leggen om hunne ‘Historische
Lectuur’ ter hand te nemen. Alleen zijn wij van oordeel dat de stijl hier en daar wat
minder stroef had kunnen wezen: doch verta ling (want met éene uitzondering zijn
al de verzamelde stukken van buitenlandsche afkomst) is en blijft eene uiterst
moeilijke kunst. Voor de leerlingen ware het ook wenschelijk geweest wat meer
ophelderende noten aan den tekst toe te voegen.
Dat bij elk aangeboden stuk - zooals dit voor de Lectures Historiques, voor enkele
jaren bij Hachette te Parijs uitgegeven, het geval is - geene breedvoerige
bibliographie vermeld wordt, zal de lezer gemakkelijk verklaren uit den aard en de
bestemming dezer verzameling. Daar echter waar de bronnen der verzamelde
stukken worden aangewezen - in de inhoudstafel namelijk (blz. VII-VIII) hadden we
liever den volledigen titel dier bronnen zien opgegeven, met jaartal en drukoord.
Eindelijk - en dit is waarlijk spijtig - zouden wij, als Katholieken, aarzelen dit werk
in de bibliotheek te plaatsen onzer leerlingen. Niet dat er fanatisme schuilt in die
bladzijden, volstrekt niet. Doch een paar stukken werden te veel van een
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protestantsch standpunt uit, gekozen. Het zou ons, Katholieken, b.v. niet moeilijk
zijn, naast het nummer over ‘Lodewijk XIV en de Hugenoten’ het geschiedkundig
tooneel op te hangen van het bewind van Calvijn te Geneve of van den marteldood
sommiger geloofsgenooten te Gorcum. Nu weet ik wel dat Protestantisme zoowel
als Katholicisme de broederlijke liefde als leer vooropzetten en niet kunnen
verantwoordelijk gesteld worden voor al de misdaden hunner leden. Zulks belet
nochtans niet dat de leerlingen bij het lezen dier stukken deze groote waarheid uit
het oog zullen verliezen en aan de geloofbelijdenis zullen aanwrijven wat enkel aan
sommige leden dier belijdenis mag verweten worden, vooral dan wanneer eene
degelijke nota ontbreekt om het misverstand uit den weg te ruimen.
Intusschen blijft het verdienstelijk boek aan al de leeraren in Geschiedenis, als
zeer nuttig hulpmiddel om hun onderwijs door lezing in de klas op te luisteren, warm
aanbevolen.
AUG. BRUYNSEELS.

Leerboek der vlakke meetkunde, door Dr. Jan De Vries en W.H.L.
Janssen-Van Raay, herzien door W.J. Wisselink. Vierde druk. Groningen, J.B. Wolters. Prijs: gebonden f 1,50.
Een waar genot is het zulk een handboek ter inzage te krijgen. Een keurige band,
schoon papier, sierlijke druk, eenvoudige maar sprekende figuren, eene duidelijke
indeeling der stof hebben u bij 't doorbladeren zoo gunstig gestemd dat ge 't u in
uwen zetel gemakkelijk maakt om 't boek van A tot Z te lezen en te smaken.
Geene inspanning vraagt het. Elk hoofdstuk vormt een geheel waarin de volgorde
der stellingen niets willekeurigs heeft. Vóór elke stelling treft men de axiomen en
bepalingen aan waar zij op rust. Bovenaan elk bewijs staat de figuur tusschen de
verkorte opgave van het onderstelde en het te bewijzen gestelde. Het bewijs is altijd
in bondige ongewrongen taal gegeven en laat in opzicht van nauwkeurigheid zelden
iets te wenschen over.
De methode is in vele opzichten te prijzen en hierin misschien het meest: dat den
leerlingen sierlijke nauwkeurigheid geleerd wordt: geen uitpluizen voor hun verstand
ongenaakbaar, en toch niets van dit half en half dat zoovele handboeken over
Wiskunde ontzenuwt. - Moest ik er eene kritiek bijvoegen dan wenschte ik het om
der nauwkeurigheidswille een weinig vollediger. Zoo zouden m.i. de postulaten der
beweging van lijnen en vlakken moeten aangeduid zijn zoodat b.v. in stelling 23 de
leerling versta waarom beide helften van het vlak gansch overeen komen liggen).
Verder moest het verschil tusschen de lijnen en de getallen die hunne maat aangeven
beter geteekend zijn, daar in vele stellingen op die getallen alleen geredeneerd
wordt, (b.v. § 122. AB/PQ = BC/QR: Volgens de bepalingen van § 117 zijn AB/PQ
en BC/QR elk één getal. Hoe kan dan zonder verderen uitleg van verwisseling der
middelste termen spraak zijn?) Het ware m.i. ook mogelijk uit te leggen in welken
zin men van de lengte
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eener kromme lijn kan spreken na tot lengte-eenheid eene rechte genomen te
hebben.
Deze desiderata benemen echter het handboek zijne waarde niet, noch zijne
plaats verre boven de boel onwetenschappelijke, geestverstompende Fransche
leerboeken der Meetkunde die in zoovele scholen zoolang reeds op hun pensioen
wachten.
L.D.

Het geloof onzer vaderen van Z. Em. James Gibbons, bewerkt door
W.A.J. Blaise, Pastoor. Tweede uitgave. - Utrecht Wed. J.B. Van Rossum.
1908.
Het hoofddoel van dit werkske is het duidelijk uiteenzetten van wat de katholieke
Kerk leert. Niet alleen over zaken rechtstreeks met het geloof in verband, maar
daarbij ook over vragen die de katholieken aanbelangen als de burgerlijke vrijheid
en vrijheid van godsdienst, de inquisitie, de St. Bartholomeusnacht, het celibaat,
het huwelijk, enz. De naam van den schrijver is een genoegzame waarborg voor
den inhoud en de prijs bederft de zaak niet. Het boekske in klein formaat is 482
bladz. groot en kost maar 50 cents, gebonden in linnen band kost het 75 cents.
J.L.

De wonderbare wereld door Herman Teirlinck. - Uitgegeven te Bussum
e
bij C.A.J. Van Dishoeck, 3 druk, 296 bladz.
Sedert de eerste druk van dit boek verschenen is schreef Herman Teirlinck reeds
heel wat romans die in opzicht van inhoud steviger ineenzitten dan de drie verhalen
van De Wonderbare Wereld.
Maar dat het boek een derde maal wordt uitgegeven bewijst dat velen smaak
vinden in dien eersteling. En inderdaad de eerste werken van begaafde schrijvers
hebben steeds iets eigenaardig - bekoorlijks, - en de stijl dier schetsen is werkelijk
teerschoon als het weidegroen en het hemelsblauw in de lente.
L.D.

Ingekomen boeken ter bespreking
e

A. DE COCK en Is. TEIRLINCK, Brabantsch Sagenboek: 1 deel: Mythologische
Sagen, Duivelsagen. Gent, Siffer, 1909. Uitgave der Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde. - 306 blz. fr. 4.00.
JONKVR. ANNA DE VAN DER SCHUEREN, Het Museum. Overzicht en Schets der
Kunstgeschiedenis, een Vade-mecum voor reis en studie. - Bijvoet Mutsaers
& Zoon, Tilburg 1909, 345 blz. fl. 1.75.
EM. DILIS, De Rekeningen der Rederijkkam er ‘De Olijftak’ over de jaren 1615
r

tot 1621. Uitgave n 24 der Antwerpsche bibliophilen - Antw. de Nederlandsche
Boekhandel; 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 264 blz.
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A. MANS, Leopold II, - L. Opdebeek, Antwerpen, 112 blz. L. MULDER, Nr 15 van
de Nederlandsche Schrijvers van het Middelbaar Onderwijs. - L. Van
Hoof-Roelans, Hoogstraten, 56 blz. 0.25 fr.
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EICHENDORFF en UHLAND. Nr 7 van de Duitsche Keurboekerij voor
Nederlandsche en Belgische scholen, bewerkt en van aanteekeningen voorzien
door G. Van Poppel. - N. Alberts, Kerkrade, 68 blz. 0.25 fr.
C.E. VAN KOETSVELD, De Haan en andere verhalen. - H.Z. De
Seyn-Verhougstraete, Aelst, 134 blz. 1.00 fr.
M.S. VROMANS, Keurbladzijden uit Nederlandsche Schrijvers. Everhardus J.
Potgieter. - H.Z. De Seyn-Verhougstraete, Aalst, 200 blz. 1.75.
ERN. WILDIERS, Een Strijd om Levenseenheid. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 42 blz.
A. HANS, Groeninghe. - Lod. Opdebeek, Antwerpen, 341 blz.

Uitgaven van P. Noordhoff, Groningen:
e

ALPHONSE DAUDET, Contes Choisis, 6 édition, 151 blz. fl. 0.60, geb. fl. 0.75,
e

D. DE VRIES, Bouwkunde. II. Hout, 2 druk, 251 blz. fl. 1.25, geb. fl. 1.50.
M.J. LANGEVELD, Kartonarbeid voor eenigszins gevorderden, 134 blz. fl. 1. -.
K. SCHOOLLAND, Stijl Vinding en Voordracht, 233 blz.

Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen:
r

e

D EVERH. BOUWMAN, Leerboek der Natuurkunde, 2 deel, 280 blz. fl. 2.25.
e

P.H. HEYNEN, Beknopt Leerboek der Natuurkunde, 2 druk, 328 blz. fl. 2.90.
K. VELDKAMP, Eenvoudige dicteer-oefeningen met bijbehoorend muziekboekje
voor het elementaire zang- en muziekonderwijs, I en II, 34 blz., fl. 0.30.
o

J. KOK, Dierkunde n V der handleiding bij het onderwijs aan land- en
e

tuinbouw-wintercursussen, 2 druk, 75 blz fl. 0.50.
o

Plantkunde n 1 der handleiding bij het onderwijs aan land- en
e
tuinbouw-wintercursussen, 2 druk, 75 blz. fl. 0.50
J. HEIDEMA, Bestrijding van onkruiden, 29 blz fl 0.35.
e
e
J.L. TEN RODENGATE MARISSEN, Leerboek der grondverbetering, 1 deel, 2
druk, 44 blz. fl. 0.90.
e
F. DE GROOT, Beginselen van het handelsrekenen, 4 druk, 112 blz fl. 0.75.
e
JOH. A. LEOPOLD, Kleine Deutsche Sprachschule, 7 druk, 204 blz. fl. 1.25.
o
T. TERWEY, P.C. Hooft's Baeto, oft Oorsprong der Hollanderen-Treurspel n
10 aan de Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, 91 bladz., fl 0.60.
K. VELDKAMP, Practische Muziekleer met een aanhangsel over zangonderwijs,
e
e
1 en 2 deel, 102 blz. elk, fl. 0 90
H. SCHOLTE, Meetkundig rekenschrift. Met 40 platen, 31 blz., fl. 0 35.
e
de
PH. DUYSER, Styloefeningen, 1 stuk 112 blz. fl. 0.50, 2 stuk 136 blz, fl. 0.75.
P.H. VAN GESTEL en G.C.F. VAN DER LAAN, Het Schoonschrift. Compleet in 5
cahiers met algemeen oefencahier, elk fl. 0.30.
ID. Schrijven en Schrijfonderwijs. ‘Het Schoonschrift’, ingenaaid fl. 1.90, geb.
fl. 2.25.
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Illustratief teekenen op het zwarte bord. II. Natuurlijke Historie, onder leiding
van J.W. BOERMAN en K.M. KNIP, geteekend door W. Hardenberg, gecart. fl.
1.25.
Of Olden Times and New, onder red. van L.v.D. WAL. Charles Dickens, The
e
Chimes door K. ten Bruggencate, geïllustr. en gecart., 3 druk, fl. 0.75
e
ID., A Christmas Carol door K. ten Bruggencate, geïllustr. en gecart., 8 druk,
fl. 0.75.
C. TIMMERMAN, Think in English. Exercices in Composition, first series,
e
illustrated, 4 druk, fl. 0.70.
e
ID., Id., second series, illustrated, 2 druk, fl. 0.75.
e
DE VOOYS, Historische Schets der Nederlandsche Letterkunde, 3 druk, fl. 1.75.

Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Maart 1910. - H.P. Berlage Nzn. (T. Landré). - Kunstberichten,
uit Amsterdam, Antwerpen, Brussel, den Haag, enz. - Boeken en tijdschriften. Varia. - Van af jaargang 1909 verschijnt een genummerde Prachtuitgave à f 25. per jaargang. Nadere inlichting en verstrekken de uitgevers.
BIEKORF, Tk. 3, 1910. - Een Spook (Oct. Polfliet): een aardige vertelling. Eerste Sneeuw, verzen van B. Biekens. - Kerkkunst: het altaar.

VOLKSKUNDE, 1-2, 1910. - Duivelsnamen (Dr Jos. Schrijver). - Nederlandsche
e

e

Sprookjes uit de 17 en het begin der 18 eeuw (G. Boekenoogen). - Oude
Aardigheden over de Vrouwen (Van Veerdeghem): uit Houwaert's Lusthof der
Maeghden. - Spreekwoorden, Zegswijzen en Uitdrukkingen op Volksgeloof
berustende (A. De Cock). - Geparodieerde Sermoenen (A. De Cock). - Een Museum
voor Volkskunde te Gent (A. De Cock). - Kroniek enz.

DE GIDS. 1 Febr. 1910. - Sprotjes verder Leven: Mevr. Scharten-Antink is een
der allerbeste schrijfsters van thans. Maar, in dit laatste deel, loopt de tragiek van
Sprotje's leven wat gauw van stapel. - Shakespeare (Arth. van Schendel): een
wetenschappelijk-dichterlijke bijdrage, die voortgezet zal worden. - Roomsche
Sociologie (D. van Blom): een tamelijk vinnige bespreking van Aengenent's ‘Leerboek
der Sociologie’, een zeer merkwaardig boek. - Augustinus bekeerd (E.M. ten Cate):
‘Hoewel Kerkvader, behoort Augustinus niet tot een bepaalde kerkelijke partij of
groep, zelfs niet aan den christelijken godsdienst alleen’. 'k Geloof dat de heilige
zou bedanken voor de eer. - Het eerste hoofdstuk onzer Vaderlandsche Geschiedenis
(Dr J. Holwerda), niet zoozeer uit boeken dan wel uit de oudheidkundige monumenten
zelf opgehaald. - Verzen van J. de Haan, betere van Hendrika Boer, de beste van
Nico Metz-Oosterbeek. - Dramatisch Overzicht (J. Van Hall): niet veel goeds over
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Heijermans' ‘Schoone Slaapster’, evenmin over ‘Veertig’ van Schürmann, en nog
minder over Van Eeden's ‘Paleis van Circe’. - Overzicht der Nederlandsche Letteren
(C. Scharten), veruit het beste dat we tot nog toe over Van Eeden's ‘Nachtbruid’
lazen.

DE NIEUWE GIDS, 1 Febr. 1910. - De Zonde (Eline van Stuwe): eerste deel
van een drama. - De Grafkelder der Medici te Florence (H. Boeken): zorgvuldige
beschrijfkunst. - Van Debucourt tot Forain (Corn. Veth): een eeuw van Fransche
satirieke prentkunst. - Uit Italië (P. Van der Meer): Siena, bekoorlijk, maar met een
zuiverder geloof zou 't nog bekoorlijker zijn. - De beteekenis van de Reaktie (Jos.
Loopuit), zoo humaan als Mevr. Kapteyn-Muysken, maar toch wat anders. - Raadsel
(H. Boeken): weer een van zijn vreemdste sonnetten. - Verzen van Giza Ritschl,
zooals altijd. - Literaire Kroniek (W. Kloos): 't moest wezen over ‘Bleeke Luchten’
van H. Swarth, maar 't is natuurlijk weeral meer over de menschen vóor '80. Staatkundige Kroniek. Buitenlandsch Staatkundig Overzicht en beoordeeling, door
Aletrino, van J.R. van Stuwe's ‘Vrije Kracht’.

DE KATHOLIEK, 1 Febr. 1910. - Napoleontische Boekenkeur in ons vaderland
(Dr. A. Heuzen): de censure onder het keizerrijk. - Christendom en Boeddhisme (J.
Van Zeyl): eens te meer om de Indomanen te genezen. - Marie-Thérèse, hertogin
van Angoulème (M.S.) - Over den drager van het gezag (Th. ten Have): thomistische
uiteenzetting. - De wetenschappelijke waarde der Cosmogonieën van Kant en
Laplace (M. Truijen). - Waar zal 't heen? (G.M.A. Jansen), namelijk met de spelling.
- Verzen van F. Rutten. - Over Bijbel en Bijbelkunde (J. van den Dries). Letterkundige Kroniek (L. Feber): over J. Oorda's ‘De Dichter Albrecht Rodenbach’.
Feber is de man niet om Oorda te vatten. - Bespreking door H. Taskin van de
‘Handleiding bij het onderwijs in de gewijde welsprekendheid door A. Van Cooth en
M. Lans.’

STUDIËN, deel LXXII, afl. 2. - De Komeet van Halley (J. Stein): een stuk
historische kritiek. Noch in het Bullarium Romanum noch in de Regesta van Callixtus
III, noch bij de geschiedschrijvers van dien tijd, of in de Italiaansche Kronijken en
Annalen, is er spraak van eene komeet-bezwering, die klaarblijkelijk, eerst in later
tijd, aan Paus Callixtus werd toegedicht. - Christen en Wijsgeer bij Origenes (G.J.J.
Lauwerens): Ferme studie. Het besluit gaat recht tegen de beweringen van Ballan
in. Het komt hier op neer: ‘Als grondregel stond het bij Origenes vast dat de leer der
Apostelen, door de Kerk verkondigd, de ware is; dat zij het menschdom van de
leugen tot de waarheid, van de zonde tot de deugd heeft gebracht, en bij machte
is den mensch, voor tijd en eeuwigheid, gelukkig te maken. - De
ontdekkingsgeschiedenis der Zuidpool (C. Wessels): Overzicht der
ontdekkingstochten en der wetenschappelijke expedities door Frankrijk, Amerika
en Engeland uitgerust. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm (A.J. Allard): naar
aanleiding van Jan Sterck's uitgave geeft P. Allard eene monstering van Thijm's
werken, iets over geest, karakter, kunstinzicht van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

326
Thijm en over de pogingen die hij aanwendde om de toenadering tusschen Zuiden Noordnederlanders te bevorderen. - Uit de Pers: Adhémar d'Alès onderneemt,
met een staf geleerden, de omwerking en aanvulling van het bekende verweerlexicon
van abbé Jaugey.

REVUE DES DEUX MONDES, 1 Jan. 1910. - La Barrière (R. Bazin): vervolg
van den roman. - Le Roman Français, I. L'Astrée (V. Cherbulliez): onuitgegeven tot
nog toe, gevonden in Cherbulliez' nagelaten papieren, en ofschoon niet heel diep.
toch raak geschreven. Hij stelde zich voor te schrijven: ‘une histoire du roman
Français, saisie comme histoire de la société Française’ stellig een oorspronkelijke
opvatting. - M. Lloyd George et la démocratie puritaine (A. Filon): de opgang van
een armen jongen naar het Engelsch ministerschap - L'Ecole Bolonaise (M.
Reymond): een boeiende studie over die vervorming, in christelijken zin, van de
Italiaansche schildersschool. - Bismarck et la Papauté (S. Goyau): vooral gewicht
leggend op de psychologie van Bismarck, de christen in hem, geworgd, of bijna,
door den Culturkampf-staatsman. Maar vooreerst krijgen we den Bismarck uit den
oorlogstijd (1870-82). - Bussy-Rabutin (Em. Faguet): een talentvol libertijn uit de
e

17 eeuw, neef van Mad. de Sévigné. - La Police politique sous la Restauration
(Em. Dandes). - Les Mémoires de Jules Simon (L. Madelin): waarin veel geestige
portretten van Simon's groote tijdgenooten.
- 15 jan. 1910. - La Barrière (R. Bazin). - Le Trône de Belgique en 1831 (Horace
de Choseuil): een beetje minder vertoon van wege de Walen met hun zoo warme
vaderlandsliefde tegenover die der Vlamingen ware voorzichtiger: ‘Le génie des
deux nations (France et Belgique) est le même. Aussi leur réunion était elle
demandée par un grande nombre de Belges.’ En dat waren toch geen Vlamingen.
- Voyage en Suède (And. Bellessort): de Universiteitstad Upsala. - Le Témoignage:
Etude psychologique et médico-légale (E. Dupré). - L'Enigme du Pole nord (Ed.
Blanc). - Revue dramatique, musicale, enz.

STIMMEN AUS MARIA LAACH, jan. 1910. - Klemens Maria Hoffbauer (M.
e

Meschler): de sociale werker, de groote Oostenrijksche heilige der 19 eeuw. - Die
Katholische Kirche und die neuere Literatur (A. Baumgartner): De Muthsche
stoutmoedigheid ligt de paters opperst, en nu krijgen we wel een zeer beredeneerde
maar toch een ál te polemisch getint lofartikel op de katholieke letterkunde - Zur
Geschichte eines Tages; 12 Juli 1870 (R. von Nostitz-Rieneck): De Ems-depeche.
- Relative Wahrheit (A. Deneffe). - Imperialismus, Kontinentalismus Internationalismus
(H. Pesch). - Gestalten und Ziele in neueren Romanen (A. Stockmann): vooral om
nog eens de gelegenheid te hebben Nanny Lambrecht af te takelen.
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Het leven en de Werken van Jan van Ruysbroeck
(Vervolg)
Vierde hoofdstuk
Naar het Hoogland
Waarschijnlijk niet vóór de jaren 1335-1340 greep er in het leven van Jan HINCKAERT
een groote verandering plaats, die ook op RUYSBROECK een blijvenden indruk naliet.
Het heilig-ingetogen leven van dezen jeugdigen priester, die nog steeds te zijnen
huize verbleef, had allengskens, we mogen het veronderstellen, het gemoed van
den meer wereldsch-gezinden kanunnik tot inkeer gebracht. Langzamerhand had
de genade in zijn ziel haar werk begonnen. De geringste omstandigheid was
voldoende, om al de verlangens en strevingen naar hooger uit de sfeer van 't
onbewuste tot het volle bewustzijn wakker te roepen.
Misschien bij eene of andere feestelijke gelegenheid hield een beroemd prediker
in St. Goedelenkerk drukbezochte sermoenen. Dien dag voelde zich de kanunnik
als door een bovennatuurlijke kracht aangedreven, om ook eens te gaan luisteren
naar een man, van wien zooveel wonders werd verteld. De prediker was
buitengewoon begeesterd: bij den aanvang zijner rede echter was het alsof hij zich
in zijne bewegingen belemmerd gevoelde; hij zocht de woorden voor gedachten die
ontbraken, herhaalde wat hij reeds had gezegd, tot hij opeens het rechte onderwerp
scheen getroffen te hebben, en in een vloed van overweldigende welsprekendheid
losbrak, die hem vervoerde, ja die hem zelf verbaasde. En toen de gloed zich had
gekoeld, bekende hij eenvoudig: ‘Ik weet niet hoe mij deze vloed van woorden en
gedachten komt; maar ik vermoed dat het niet is gebeurd zonder eene geheime
schikking der Voorzienigheid voor het
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grootere heil van éénen onder u.’ Jan HINCKAERT toen hij dit hoorde, keerde nu tot
zichzelven: ‘Hoe waar heeft die priester gesproken! Nu begrijp ik alles; God heeft
mij hier heen gedreven, en zijn geest door zoo honigvloeiende woorden bevruchtigd,
opdat ik mij, door deze rede heilzaam omgevormd, van der wereld ijdelheid zou
afwenden en een vromeren wandel aanvangen.
Van dit oogenblik af was Jan HINCKAERT een ander man geworden: voortaan
legde hij zich, zonder eenig voorbehoud, op een leven van ingetogenheid en
beschouwing toe. Door het krachtige voorbeeld van zijn kapelaan RUYSBROECK
ondersteund, kende hij menschelijk opzicht noch zwakke weifeling. Zalig zij die het
gezaaide woord in zachtmoedigheid hebben opgenomen en die het bewaren!
De kanunniken en priesters van St. Goedelen zagen vreemd op naar dien man,
die, uit een rijke patriciërfamilie gesproten en ruimschoots begenadigd door de
gaven der fortuin, op eenmaal en voor altoos aan wereldsche vermaken had vaarwel
gezegd en den nieuwen Adam in eenvoud van spijs en kleeding en in vroomheid
van gebed had omhuld. Maar de eerste verbazing, de eerste spotlach misschien
was dra voorbij; eenige zijner standgenooten werden door zijn voorbeeld over hun
eigen leven met schaamte getroffen; terwijl andere, door boete geleid, zich even
krachtdadig tot God toekeerden.
Het duurde niet lang, of er vormde zich onder de kanunniken van St. Goedelen
een kleine kring van voorbeeldige priesters, die allen min of meer om J. HINCKAERT
kwamen scharen. Onder hen muntte vooral een jonge kanunnik van de tweede
fondatie uit, Franco van COUDENBERGH (de Frigido Monte). Hij behoorde tot het
vermaarde geslacht van denzelfden naam, was rijk door eigen bezit, en genoot om
zijne geleerdheid, zijne wijsheid en zijn voorbeeldig leven, algemeenen eerbied.
Geboren in 1296 en dus enkele jaren jonger dan RUYSBROECK, was hij sedert omtrent
1320 priester gewijd. In de verandering van Jan HINCKAERT had hij Gods vinger
erkend. Hij sloot zich bij hem aan, vestigde zich eveneens te zijnen huize, zoodat
de zalige woning van den kanunnik tot een klein klooster herschapen was. Al hunne
goederen en bezittingen werden
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te zamen gelegd; overdreven weelde in kost of kleederdracht vermeden; van hun
overvloed aan de armen mild meegedeeld.
Het is allicht begrijpelijk dat het inwendige leven van RUYSBROECK nu stijgen kon
tot de volle ontwikkeling in de klare middagzon. Steeds glansrijker straalde het
inwonen der Godheid naar buiten, en gaf bovennatuurlijke schoonheid aan zijn
nietige verschijning. Hij die vroeger nooit uiterlijke pracht had aan den dag gelegd,
streefde er nu naar meer dan ooit al wat overbodig was en niet strookte met de
strengste armoede van een armen volgeling van Christus af te leggen.
Welk een kracht van bekoorlijkheid ging uit van hem, als hij eenzaam en ingetogen
door de straten der hoofdstad trok.
Hij was een man van geringe gestalte, zonder eenige uiterlijke aantrekkelijkheid.
En als men hem zag voorbijgaan, bij vroegen uchtend, zonder eenig vertoon van
nutteloozen smuk, ingetogen glijdend langs de huizen heen, met neergeslagen
oogen als verloren boven de alledaagschheid in de beschouwing der goddelijke
geheimen die hij vieren zou, dan zegde zich menig jongeling in zijn hart: ‘Wat zou
ik noode willen leven als die priester! want ik zou nooit meer blijde zijn!’ En Johannes
dacht, wanneer hij soms dit hoorde: ‘Hoe weinig weten zij de zoetheid, die God
verborgen heeft aan hen, die Hem beminnen!’
Zoo stegen de drie heilige priesters naar het ‘overland waar de zonne schijnt tegen
het gebergte en vroeger zomer maakt van vele goede vruchten en sterken wijn,
naar het land vol vreugde.’

Vijfde hoofdstuk
Die chierheit der gheesteleker Brulocht
Het Boek vanden Rike der Ghelieven was oorspronkelijk niet voor een uitgave
bedoeld. Uit hetgeen ons prior GEERAARD meedeelt, was het RUYSBROECK lang
onbekend,
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dat dit werk in omloop was. Te Herne had men er een afschrift van gemaakt naar
een kopie, welke hun een priester, ‘die Her Jans notarius was geweest’, in 't geheim
had meegedeeld; wel tegen den wil van den schrijver, die verboden had het bekend
(1)
te maken.
RUYSBROECK was dus ontevreden met deze eerste uitdrukking zijner gedachten.
Om ze vollediger uiteen te zetten misschien, begon hij kort daarop de Chierheit der
gheesteleker Brulocht, het werk dat de volledigste samenvatting geeft van zijn
(2)
SYSTEEM VAN MYSTIEK.
Het biedt slechts een verklaring in de minste en uitvoerigste bijzonderheden van
den tekst van MATTHEUS (XXV, 6) in de parabel der vroede en dwaze Maagden:
Siet, die brudegom comt, gaat ute hem te ontmoetene.
Van hoe groot belang dit is voor de kennis van de leer van den brabantschen
mysticus, mocht reeds blijken uit het feit, dat hij het zelf in 1350 aan de Gottesfreunde
vom Oberland zond: duidelijk genoeg omdat daarin zijne eigene beschouwingen
(3)
het best en 't nauwkeurigst waren uitgedrukt. Al zijn latere werken gaan hierop
terug. Daarom is het ook onze plicht de Chierheit zoo volledig mogelijk te ontleden;
wij kunnen later des te beknopter zijn.

(1)

(2)

(3)

Cf. DAVID I, blz. IX, waar uittreksels uit dezen prologus van Geraert NAGELS, prior der
Karthuizers te Herne, bij Edingen, worden meegedeeld. Maar vooral DE VREESE Bijdragen,
blz. 13, die dezen proloog heeft uitgegeven. R. had dus nog als priester te Brussel een
secretaris onder zijn medekapelanen.
SURIUS De ornatu spiritualium nuptiarum libri tres; in de latere uitg.: de nuptiis spiritualibus.
Is dit inderdaad R's tweede werk? In hs. F staat: hunc librum edidit idem Dominus Johannes
post ingressum religionis. Bij POM. echter staat dit werk op de tweede plaats. Het is ook zeer
eng verwant met het eerste, waarvan het eene uitbreiding schijnt te zijn. Ook meen ik dat het
geschreven werd vóór het Hantvingherlijn: want de benamingen vrienden en zonen van God
zijn er nog onbekend. De nota van F is misschien te verstaan uit het feit dat R. in 1350 zijne
sierheid aan de vrienden in het Rijnland zond en uitgaf.
Men verlieze echter niet uit het oog dat R. in 1350 slechts vijf werken had geschreven, waarvan
het eerste alleen nog van eenigen omvang was: een andere dan de Chierheit kon hij toen
moeilijk zenden. Men wille dus niet uit het feit dat R. zijne Chierheit zond besluiten, dat hij dit
als zijn meesterwerk beschouwde, zooals meermaals gedaan wordt.
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De ziel of de menschelijke natuur, is de bruid, die Christus, de eeuwige
Bruidegom, na haren val, zich aangetrouwd had in het puurste bloed der
edele Maagd Maria. Hij heeft onzen dood gedood met zijnen Dood, ons
bevrijd in het doopsel met zijn Water. en rijk gemaakt met zijne
Sakramenten en met zijne gaven: opdat wij uitgaan met alle deugden en
Hem ontmoeten in de zaal der glorie, en Hem genieten zonder einde in
de eeuwigheid.
Nu spreekt de meester der Waarheid: Siet, die Brudegom comt, goet ute, hem te
ontmoete.
Hierin leert hij ons vier dingen:
1.
Siet: Het eerste vereischte is dat wij zouden zien;
2.
Die Brudegom comt toont wat wij moeten zien: nl. de komst des Bruidegoms;
3.
Gaet ute gebiedt ons wat wij moeten doen;
4.
hem te ontmoete geeft het nut en het waarom van al ons werk en al ons
leven: een ontmoeting in liefde met onzen Bruidegom.
Deze vier deelen werden nu elk afzonderlijk behandeld en toegepast, ten eerste,
naar gewone wijze van een beginnende leven, dat heet een werkende leven; ten
tweede, van een innig verheven, begeerlijk leven, waartoe vele menschen kunnen
geraken door deugden en Gods gratie; ten derde, van een overwezenlijk,
godschouwende leven, dat slechts weinig menschen bereiken mogen. Deze drie
deelen maken de DRIE BOEKEN uit, waarin het geheele werk bevat is.

Eerste Boek: Het beginnende, of werkende leven
I. Siet. Christus gebiedt ons te zien.
Om te zien zijn drie voorwaarden vereischt: licht; oplettendheid; gezondheid van
het oog. Zoo ook in de bovennatuurlijke orde: gracie; vrijwillige toekeer tot God;
vrijheid van doodzonde.
R. onderscheidt eene tweevoudige gracie: de voorloopende, ook voorgaande (5,
21 en pass.) en voorkomende (7, 25) gratie genoemd, en de gracie waarmee men
eeuwig leven verdient.
God verlangt zich aan alle menschen mee te deelen. Daarom biedt Hij
hun zijne voorloopende gratie aan. Zij roert den
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mensch van buiten: door ziekte, verlies, rampen, door predicatie en goede
voorbeelden; en van binnen: door herinnering aan Christus' lijden, aan
de eeuwige straf, aan Gods goedheid en macht, door de beschouwing
van zijn werken en ook door 's menschen natuurlijke neiging in de vonke
zijner ziel tot God.
Doch niet allen laten zich het vruchtbare rijs, het licht der gracie, inenten.
Want zij willen de wildheid van hun boom, het ongeloof, of hun verkeerden,
ongehoorzamen wil ten geboden, niet afsnijden. Wanneer echter de
mensch het zijne doet wat hij vermag. zoo komt Gods goedheid hem ter
hulp: een hooger licht, als een straal der zon, wordt gestort in de ziel,
onverdiend en ook naar waardigheid niet genoeg verlangd; dit is een
verborgen inwerken van God, dat de ziel met hare krachten beweegt.
Hier eindigt de voorkomende, en begint de andere gracie: dit is het
bovennatuurlijke licht.
Door het inwerken dezer genade keert zich de mensch tot God: en daar
ontspringt Liefde in de vereeniging van God en ziel; en uit deze liefde
komt volkomen berouw en zuivering van 't geweten; en omdat hij God
liefheeft, komt in hem een mishagen van zich zelf en van al zijne werken.
II. Die brudegom comt.
Christus spreekt venit in 't Latijn. Dit kan beteekenen een verleden tijd en een
tegenwoordigen tijd; nochtans bedoelt hij ook een toekomenden tijd.
Christus' eerste komst is verleden: Zijne Menschwording. Want Christus
is hierin ons voorbeeld: wij zullen merken in welke deugden Hij is
uitgegaan. Maar eerst en vooral dat Hij al zijne werken deed om goddelijke
Minne, om zijne geschapen Minne, om onzen nood en om de eer zijns
Vaders. Drie deugden, drie principale wortelen aller deugden en aller
volmaaktheid, moet Hij ons voornamelijk leeren:
zijne ootmoedigheid: die Hij toonde, naar Zijne Godheid, door dat Hij
mensch werd en zich een arme Vrouw tot Moeder koos; naar Zijne
menschheid in geheel Zijn leven op aarde;
zijne Liefde (caritate), welke de overste krachten zijner ziel in rust hield
en in genot van de goddelijke zaligheid, en die Hem oprechtte tot God in
eer en lof; die Hem ook deed nederdalen tot allen nood der menschen;
zijne verduldigheid, in al wat Hij naar ziel en lichaam geleden heeft.
Christus' tweede komst is dagelijksch, met graciën en met nieuwe gaven, die Hij
ons schenkt, bijzonder in de Sacramenten.
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Hier komt het grootsche beeld der Zon die schijnt in het dal der
Ootmoedigheid:
Nu verstaat: als de Zonne geeft hare stralen en haren schijn in een diepe
valleie, tusschen twee hooge bergen, en de Zonne dan staat in het
hoogste des firmaments, zoodat ze beschijnen mag den bodem en den
grond van die valleie, zoo gebeuren daar drie groote dingen: want de
vallei wordt klaarder en weerschitterend van de bergen; en zij wordt meer
verhit; en zij wordt vruchtbaarder dan een vlak effen land. Alzoo
gelijkerwijze. als een goed mensch staat op zijn kleinheid in het nederste
zijns zelfs en hij bekent dat hij niets heeft noch niets is, noch niets vermag
van zich zelven, noch staande blijven noch voortgaan, en ook dikwijls de
deugden te kort komt en de goede werken: zoo bekent hij zijne armoede
en zijnen nood. - En Christus is een Zonne der gerechtigheid en ook der
barmhartigheid, die staat in het hoogste des firmaments, dat is ter rechter
hand zijns Vaders, en schijnt in den bodem des ootmoemoedigen herten....
Dan wassen daar twee bergen, dat is tweeërhande begeerte: de eene,
om God te dienen en te loven met waardigheid; de andere, om deugden
te verkrijgen in edelheid. Deze twee bergen zijn hooger dan de hemelen,
want deze begeerten roeren God zonder middel, en begeeren van zijne
liberale mildheid. Dan mag de mildheid zich niet onthouden, of zij moet
vloeien.
Christus' derde komst zal geschieden in het oordeel: voor ieder na den dood; voor
allen op het einde der wereld.
Zijne eerste komst zullen wij volgen van buiten met volmaakte deugden,
van binnen met caritate en oprechten ootmoed; de tweede zullen wij
begeeren en verlangen met gebed; de derde, met vertrouwen en eerbied
ontbeiden.
III. Gaat ute.
Wij moeten uitgaan tot God, tot ons zelven, tot onzen evennaaste, met caritate
en met gerechtigheid: zij leggen in 't rijk der ziel den grondslag van alle deugden:
nederigheid:
Deze drie deugden dragen het gebouw van alle volmaaktheid: caritas
houdt ons steeds vóór God opdat wij Gode eerlijk zouden leven;
gerechtigheid houdt ons voor de eeuwige waarheid, om alle deugden
zonder dolen en tekortkoming te beoefenen: nederigheid houdt ons vóór
Gods Mogendheid, opdat wij steeds op Hem vertrouwen en van ons
zelven niet houden. Zij is de grondslag aller deugden.
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(1)

a) OOTMOED , dat is nedermoedigheid: een inwendig neernijgen van hart
en gemoed voor de hooge waardigheid Gods. Zij is de grondslag aller
deugden. Zij ontspruit uit de beschouwing van Gods goedheid en grootheid
en van 's menschen nederheid, en toont zich in vromen eerbied voor 's
Heeren Majesteit en voor zijne heilige Kerk, en in oprechte bescheidenheid
van uitwendigen dienst.
Uit deze ootmoedigheid komt gehoorzaamheid, die den mensch
onderdanig maakt aan Gods geboden, en de veelijke (zinnelijke) krachten
aan de rede onderwerpt; zij maakt hem ook onderdanig aan de h. Kerk,
aan de bevelen, zelfs aan den raad der geestelijke oversten: haar grootste
vrucht is vrede.
Gehoorzaamheid baart verzaking van den eigenwil: daardoor verkiest de
mensch noch dit noch dat, noch zus noch zoo, maar handelt steeds
volgens Gods geboden, of den wil zijner Prelaten, en met vrede van
iedereen. Nu wordt hoogmoed geheel verdreven, en 's menschen wil zoo
eenig met Gods wil dat hij niets anders meer willen noch begeeren kan.
Deze heeft den ouden man uitgedaan en den nieuwen aangetrokken.
Van hem zegt Christus: Salich sijn die arme des gheestes, dat is die
verteghen hebben haers eyghens willen; want dat rike der hemele is hare.
Daaruit komt Verduldigheid: een ‘gezaatte verdragelijkheid (tranquilla ac
sedata perpessio) van al wat den mensch mocht toekomen, van God of
van de schepselen: daardoor wordt de gramschap verdreven.
De verduldige mensch alleen mag zachtmoedig zijn in tegenspoed.
Zachtmoedigheid sticht vrede te midden van vervolging, want
zachtmoedigheid is dulden met vrede: door haar blijft de toornige kracht
in stilte, en de tweede doodzonde (i.e. hoofdzonde) wordt geheel
overwonnen: Salich sijn die sachtmoedighe, want si selen die eerde
besitten: de aarde van hun eigen natuur en van aardsche dingen, en
hiernamaals de aarde der levenden.
Uit denzelfden grond ontspringt goedertierenheid: die den mensch
minnelijk gelaat en lieflijke antwoorden doet geven aan wie verbolgen is:
het goedertieren hart is als een lamp vol edelen olie, die met goede
voorbeelden de verdoolde zondaars voorlicht, die zalft en geneest welke
gekwetst van harte zijn of

(1)

In de volgende uiteenzetting der deugden moet men niet uit het oog verliezen dat zij
hier door R. verklaard worden, in hare oorzaken en uitwerkselen, zooals zij passen in
een werkende leven. Dit wordt gewoonlijk over 't hoofd gezien. Wat R. hier geeft is dus
niet de volmaaktheid van iedere deugd, noch in hare oorzaken, noch in hare beoefening.
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bedroefd of verbolgen, die brandt met grooter klaarheid nog dengenen
die in deugden zijn.
Uit goedertierenheid komt compassie: een inwendig bewegen des harten
met ontfermen tot aller menschen nood, lichamelijk of geestelijk. Zij doet
den mensch lijden met den lijdenden Christus; zich ontfermen over zijn
eigen gebreken en tekortkomingen; over der zondaren dwaling en
ondankbaarheid; over de lichamelijke behoeften des naasten, maar vooral
over diens ongeduld hierin. Deze compassie en gemeenzame liefde voor
allen verdrijft de derde hoofdzonde: haat en nijd. En daarom spreekt
Christus: Salich sijn die bedroeft zijn, want si selen ghetroest werden.
De vrucht daarvan is milddadigheid: want zonder goedertierenheid kan
niemand met gemeenzame trouwe mild zijn: al mag men wel aan
bijzondere personen zonder caritate mildelijk geven. Zij bestaat in een
mild uitvlieten des harten in caritate en met ontfermen: zij volmaakt
goedertierenheid: Christus geeft zij. om zijn lijden en zijne Minne, lof en
dank en ootmoedige onderworpenheid; zij verlaat zich zelven op Gods
genade om Hem steeds trouwer te dienen; zij smeekt God voor de
zondaars zijn genade rijker te laten stroomen; zij geeft, leent, troost
eenieder naar zijn behoeven, met bescheidenheid. Milddadigheid doet
de zeven werken van barmhartigheid beoefenen, zoowel door de rijken,
door hun diensten, als door de armen. met goeden wil en oprechte gunst.
De milddadige gelijkt God: want al zijn inwendigheid en gevoelen is
uitvloeien en geven. Zoo wordt gierigheid verdreven; zij verdient de
zaligheid: Salich sijn die ontfermhertighe, want si selen der
ontfermherticheit navolghen.
Bovennatuurlijke ijver en vlijt volgt: dat is, een inwendig ongedurig drijven
tot alle deugden, tot gelijkheid met Christus en alle heiligen. Hierin begeert
de mensch al wat hij is en heeft te mogen wijden ter eere en lof van God:
hij opent al de krachten der ziel tot God en tot alle deugden. Nu wordt
traagheid verdreven, zelfs soms traagheid des lichaams. Van hem spreekt
Christus: Salich sijn dien honghert ende dorst na de gherechticheijt, want
si selen ghesaet werden.
Mate en soberheid ontspringt daaruit: soberheid naar het lichaam in spijs
en drank; soberheid naar den geest, om niet te willen smaken noch weten
wat ondoorgrondelijk is. God kan de mensch alleen begrijpen zoo hij in
God getrokken wordt. De watheid Gods gaat aller schepselen kracht te
boven; maar dat Hij is getuigen natuur en schriftuur en alle creaturen.
Ook de leer der H. Schrift zal men niet dan volgens het leven van Christus
en zijne heiligen uitleggen. Door geestelijke soberheid behoudt
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de mensch vastheid van geloof. zuiverheid van verstand, vrede en
onverworrenheid van geweten. Hij verdrijft de zesde hoofdzonde:
gulzigheid; van hem spreekt Christus: Salich sijn die vreedsame, want si
selen Gods sonen werden gheheten.
Reinheid naar ziel en lichaam ontstaat uit soberheid; zij is drievoudig:
reinheid van den geest, door aan geen schepsel met geneigde lust te
kleven, maar aan God alleen; van hart, om in elke vleeschelijke beweging
zich tot God te keeren; van lichaam, om onkuische werken te schuwen.
Zoo wordt verdreven onkuischheid, en de zaligheid verdiend: Salich zijn
die reyne sijn van binnen, want si selen Gode sien.
In deze uiteenzetting worden telkens de deugden tegenover de hoofdzonden
geplaatst, waarvoor Christus een zaligheid beloofd heeft, die gewoonlijk zeer goed
te pas wordt gebracht.

b) Om die deugden te beoefenen zooals 't betaamt, is GERECHTIGHEID van noode.
Want wij hebben drie vijanden: de duivel, de wereld en ons vleesch, dat
nog de allerschalkste is. Gerechtigheid moet ons beletten met één van
hen vrede te sluiten. Daarom moeten wij ons verdeelen: onze laagste
natuur vervolgen met boetplegingen en strengheid van leven. Want
Christus spreekt: Salich zijn die persecucie doghen om die gherechticheit,
want dat rike der hemelen is hare. Want waar gerechtigheid behouden
wordt in dogen en deugdelijke werken, dit is de penning, waarmede men
eeuwig leven hoopt.

c) Als samenvatting volgt nu een allegorie van het rijk der ziel, welke op die wijze
met deugden in gerechtigheid is versierd.
De vrije wil, vrij van natuur. nog vrijer van genade, is de koning, gekroond
met caritate; hij zal zijn rijk bezitten als leen van den keizer, den koning
der koningen; hij zal wonen in de overste kracht der ziel en zal gekleed
zijn met een kleed van twee kleuren: sterkte om op te gaan in 't paleis
des keizers en hem in liefde hulde te doen; sterkte om de ondeugden te
verdrijven en machtig zijn rijk te bezitten. Zijn raadgevers zullen zijn: kunst
(scientia) en bescheidenheid, wonende in de redelijke kracht der ziel, en
gekleed met gematigdheid. Hij zal zetten gerechtigheid als rechter,
wonende in de toornige kracht en gesierd met vroedheid.
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IV. hem te ontmoete. In drie manieren moet de ziel Christus ontmoeten: zij zal zich
God als doel van al haar werken voorstellen; buiten God niets anders nastreven; in
God, boven allen loon en troost, rusten.
De ziel stelt zich God voor onder eene of andere goddelijke eigenschap:
als Schepper, Verlosser, Behouder. God ‘meenen’ is aldus God geestelijk
zien. Maar deze meening mag niet gaan zonder liefde. De zondaar die
zich bekeert zal God ontmoeten met berouw en een vast voornemen Hem
te dienen. Gaat hij op in 't licht des geloofs en beschouwt hij Christus'
werken en lijden, zoo zal hij Hem ontmoeten in lof en dank. Stijgt hij op
in deugden, zoo zal hij Hem ontmoeten met verloochening van eigen wil,
zonder zich zelf noch eenig schepsel te zoeken. Wat de mensch nog
beoogt in zijn werken. moet God ondergeschikt blijven. Boven al Gods
boden, Zijne gaven en deugden, zal men rusten in God.
Dit is het werkende leven: dat allen moeten beoefenen, ten minste in zooverre zij
tegen geen enkele deugd zullen handelen.
De mensch, die dit werkende leven volmaakt heeft geleid, wordt dikwijls in de ziel
beroerd om zijn Bruidegom te mogen aanschouwen, om te weten en te kennen wie
Hij is in zich zelf, en niet alleen in Zijne werken. Dan zal hij doen zooals Zachaeus:
zich terugtrekken van menigvuldigheid en klimmen op den boom des geloofs, die
wast met de wortelen in de Godheid. Die boom heeft twaalf twijgen, de twaalf
artikelen. Nu komt Christus voorbij en gebiedt den mensch neer te komen; d.w.z.
te dalen met Minne in den afgrond der Godheid.
Hebt gij gerechtigheid en caritate en ootmoedigheid als grondslag gelegd en
daarop een woning der deugden gesticht, en hebt gij Christus ontmoet met geloof,
met goede meening en met minne, zoo woont gij in God en God in u, en gij hebt
bezeten: een werkende leven.

Tweede Boek: Van het inwendige, verhevene, begeerlijke leven
Nadat R. de verklaring van het eerste punt: Siet heeft ontwikkeld, breekt hij af, om
de psychologische beginselen, waarop geheel zijne leer gebouwd is, vooreerst te
ontwik-
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kelen. Drieërhande eenigheid vindt men in alle menschen natuurlijk, en
bovennatuurlijk in de goeden.
De hoogste en verhevenste is in God.
Zij bestaat hierin dat God het onthoud (steun) is van ons leven en wezen,
waarvan wij niet scheiden kunnen zonder in den niet terug te vallen. Deze
eenigheid bezitten wij in ons zelven en toch boven ons zelven.
De tweede eenigheid is die der overste zielsvermogens.
Het is dezelfde eenigheid als de eerste, maar anders beschouwd: eerst
(1)
als wezen, nu als oorsprong van de werken , (als natuur). Hieruit komen
de krachten der ziel: memorie (of gedachte), Verstand en Wil: in deze
eenigheid heet de ziel: geest.
De derde eenigheid is de grond der lichamelijke (nederste) krachten, in eenigheid
des harten, begin en oorsprong van het lichamelijk leven.
(2)

Het is dezelfde ziel, als vorm van het lichaam beschouwd en aldus ziel
genoemd: uit haar vloeien alle lichamelijke werken en de vijf zinnen; de
(3)
ziel bezit haar in de levendigheid des harten .
Deze drie eeningen zijn natuurlijk in alle menschen; bovennatuurlijk
worden zij gesierd: met zedelijke deugden in caritate en in een werkende
leven; beter en schooner. met inwendige oefeningen te zamen met een
geestelijk (inwendig) leven; maar allerschoonst met een overnatuurlijk
schouwende leven.
Met dezen psychologischen grondslag, schetst R. nu beknopt hoe elke
eenigheid gesierd en bezeten wordt in het werkende leven. Dit is slechts
een herhaling van het eerste Boek. Dan keert hij tot zijn eigenlijke
onderwerp terug.

(1)
(2)

(3)

Hetzelfde in God: de Godheid als wezen beschouwd is rust, stilte, woestenij,
ongenoemdheid; als natuur is vruchtbaar.
Ziel en geest zijn wezenlijk hetzelfde, maar verschillen volgens de wijze van
beschouwing (non realiter sed ratione distinguuntur). - Deze leer wordt elders vollediger
voorgedragen.
Het hart gold in de middeleeuwen niet zoozeer als het symbool der liefde, dan wel als
de uitdrukking van den mensch in zijn zinnelijk-redelijk leven. Deze opvatting wordt bij
de beschouwing der devotie tot het Hart van Jezus gewoonlijk uit het oog verloren.
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(1)

I. Siet. Uit onze wezenlijke éénheid, zonder middel, met God waaruit alle graciën
en gaven vloeien, klinkt Christus' stem: Siet, die brudegom comt enz.
Christus zegt ziet: want door Hem, het licht des Vaders, worden wij ziende. Dit
spreken is niets anders dan een invloeien van Zijn licht en Zijne gracie. Deze gracie
valt in de (tweede) eenigheid, die bron en grond is der overste krachten: immers
deze eenigheid is begin en einde van alle werk in den mensch, en opdat hij dit
bovennatuurlijk kunne doen, geeft God hem zijn gracie daar: echter om te genieten
geeft God zich zelf boven gracie. Gods gracie is een inwendig drijven van den h.
Geest, die van binnen, niet van buiten, met zinnelijke beelden komt.
Drie voorwaarden worden vereischt om te zien: het inlichten der gracie
Gods in de ziel, dat den mensch inwendig haastelijk beroert. Dit licht is
als een kaars in een glazen vaas, want het verlicht en doorschijnt den
mensch, en openbaart hem aan zich zelf van binnen. en door goede
voorbeelden van buiten aan anderen; eene vergadering van alle krachten
in de eenigheid des geestes, door liefde; (ingetogenheid) vrijheid van alle
ongeordende liefde en beelden van schepselen die zijn toekeer tot God
mochten verhinderen.
II. Die Brudegom comt.
R. onderscheidt drie soorten van inwendig leven; volgens de drie eeningen
die bestaan in den mensch. De eerste komst van Christus roert en werkt
in het nederste deel des menschen: in de eenigheid van alle lichamelijke
krachten, bijzonder echter in de begeerlijke (affectuosa) kracht.
A. DE EERSTE TOEKOMST heeft vier wijzen, zooveel als vier ontwikkelingstrappen.
Om deze uit te breiden neemt R. het beeld van de zon in haar jaarlijkschen loop.
1. - Christus is de zon, die heerlijk schijnt in 't overland: Opdat de mensch,
die in 't nederste deel zijns zelfs, als bij de zinnen woont, ook den wijn
van inwendige vreugde mocht smaken, zal hij opstijgen naar het overland:
in vergadering zijner lichamelijke krachten met verheven hart tot God.
Uit deze hitte komt eenigheid des harten: zoodat de mensch zich zelf van
binnen vergaderd gevoelt met al zijne krachten in de eenigheid des harten,
en vereenigd in minne.

(1)

God werkt onmiddellijk op de ziel.
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Daaruit komt innigheid: dat is dat hij van binnen gekeerd is tot zijn eigen
hart, om de inwerking van God te verstaan en te gevoelen.
Zij baart: gevoellijke minne, die 's menschen hart en bijzonder zijn
begeerlijke kracht doorgaat; zij is een gevoelde lust tot God. als tot ons
eeuwig goed; zij laat alle lust van schepselen varen.
Daaruit komt begeerlijke devocie, wanneer het vuur der Minne zijne vlam
ten hemel opzendt en alles tot Gods eer en dienst schikt.
Dan ontstaat lovende dankbaarheid, om de Schepping, de
Menschwording, en om al Gods weldaden.
Uit innigen dank en lof ontstaat een tweevoudig wee: om onze onmacht
en om onze tekortkomingen in deugden: dit wee is het hoogste werk in
deze eerste wijze van oefening.
De werking van het vuur van den h. Geest is als de werking van het vuur
op het water, dat opstijgt en immer nederzinkt. Of zooals de zon: wanneer
de zomer naakt en het vocht der aarde in de wortelen en in de fijnste
twijgen trekt.
2. - De Zonne stijgt en komt in den Tweeling: nu heeft zij dubbele kracht.
Zijn de planeten dan wel geordend, zoo schijnt de zon op de aarde en
trekt de vochtigheid in de lucht: en daarvan komt dauw en zegen die de
vruchten vermenigvuldigt.
Zoo ook: als de klare Zonne Christus stijgt in ons hart, zoo komt bij wijlen
zoete regen van inwendigen troost en hemelsche dauw van goddelijke
zoetheid.
De mensch voelt uit deze zoetheid eene weelde des harten, zoodat het
hem dunkt dat hij van binnen door God in liefde omhelsd wordt: het hart
vliet weg van onmacht om zich te bedwingen en wordt gevoerd in een
geestelijke dronkenschap, wanneer het vaas der ziel te klein wordt om al
die weelde te kunnen bevatten.
Dit is de zoetheid dergenen die zich pas van een uitwendig tot een
inwendig leven hebben gekeerd: de ziel is nog teeder en kan aan groote
bekoringen geen weerstand bieden; nog licht mag zij door rijm en nevel,
door behagen in de verkregen gaven of rust in den inwendigen troost,
verhinderd worden. Daarom zal zij handelen als de bie: die uit alle bloemen
den honing haalt, doch op geen enkele blijft rusten; steeds moet zij naar
(1)
God in de eenigheid terugvlieden, met dank en lof beladen.

(1)

De leer van al deze gevoellijke vertroostingen bij den aanvang van het inwendige leven
is zeker diepzinnig en psychologisch zeer waar.
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3. - De Zonne is op 't hoogste gestegen, in den kreeft. Dit is de tijd van
het volle rijpen der vruchten. Krachtiger trekt Christus onze vermogens
op tot zich in hooger vereeniging. De ziel opent zich geheel en gansch,
den eisch van Christus te gemoet, zoo wijd, dat het hart als gewond wordt
en quetsure van minne gevoelt. Maar deze wonde maakt wel en wee ter
zelfder tijde. Immer opnieuw noodigt Christus de ziel uit; maar zij kan aan
deze vereischte niet voldoen, en dit veroorzaakt gheestelike quale. Als
men nu God niet verkrijgen kan en zonder Hem toch niet zijn mag noch
wil. zoo ontstaat orewoet en ongedurigheid, die noode de Rede volgt en
's menschen hart verteert en zijn bloed drinkt, zooals de zon de aarde
uitdroogt. En steeds stijgt de zon, nu in den leeuw. Zoo Christus: zijn hitte
is zoo groot, dat het hartebloed kookt; de ziel verzucht om ontbonden te
zijn uit den kerker des lichaams; tranen vloeien van verlangen, van
droefheid. die den gloed wat verkoelen. Soms wordt de ziel boven de
zinnen in den geest opgetrokken, waar haar woorden worden
toegesproken of waarheden in beelden en gelijkenissen getoond: dit zijn
revelacies of visioenen. Soms wordt de ziel uit haar zelf ontvoerd (raptus)
ontvangt zelfs eenige korte blikken in den geest. Soms ook laat God in
haar een licht schijnen, dat zoo groote vreugde veroorzaakt, dat het hart
in luid geroep uitbarst: dit is Jubilacie. Anderen worden in droom onderricht
van wat zij behoeven.
Zoolang de ziel in deze wijze is, moet zij oppassen niet te verdorren,
d.w.z. het lichaam niet uit te putten. Al gaat wie zoo sterft recht naar den
hemel, toch is 't beter den boom goede vruchten te laten dragen. Eveneens
zal de ziel op haar hoede zijn tegen valsche vertroostingen, die als
honingdauw de vruchten bederven.
Daarom zal zij handelen zooals de mier: sterk zijn, om Christus af te
wachten, en niet den dood te wenschen; wijs tegen den vijand; deugden
verzamelen en wonen in de ‘vergadering’ van haar hart; geen zonderlinge
wegen gaan: zoo mag zij mettertijd ook vleugelen krijgen om in Gods
verborgenheid te vliegen.
4. - De Zonne daalt en komt in de Maagd, in het jaargetijde der
onvruchtbaarheid: dit is de Herfst. De hitte en ongedurigheid van Minne
neemt af; Christus verbergt zich: van al den vroegeren rijkdom, wordt nu
armoede. Beroofd van geestelijke genoegens, heeft ook dikwijls de
mensch zijn tijdelijke goederen verloren, om het inwendige leven te kunnen
leiden: hij wordt versmaad. verworpen, ontkend. Nu zinkt hij in lichamelijke,
ja
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zelfs in geestelijke verzoekingen. Dit is de gevaarlijke tijd: want een zeker
wantrouwen begint hem aan te grijpen. Maar hij moet nu vooral ootmoedig
blijven, overwegen dat hij van zich zelf niets heeft dan gebrek; met Job
zich verheugen over zijn verlatenheid; grooter vreugde hebben dan ooit,
vermits hij nu gevoelt hoe hij geheel van zijn Beminde afhangt. - De Zon
komt in de waagschaal: zoo zal hij ook alles gelijk schatten, wat hem
wordt toegezonden, donkerheid of licht, wel of wee. De vreugde, die men
vroeger oefende in brand van minne, zal men nu plegen naar beste
vermogen met arbeid: immers nooit waren ze Gode aangenamer: dit is
de oogst van koren en andere vruchten voor den hemel.
Maar nu moet de mensch zich bijzonder in acht nemen. want hij is
gekomen in den Evenaar, een tijd waarop men allerlei ziekten opdoet.
Sommigen vergaderen alle kwade humeuren: zij zoeken troost in de
schepselen en in lichamelijk gemak. Anderen zijn als menschen die 't
water hebben: geneigd om immer meer aardsche goederen te bezitten.
In velerlei koorts vallen zij: de dagelijksche, doordat zij bekommerd zijn
en in menigvuldigheid van aardsche zorgen van den morgen tot den
avond; de anderdaagsche, uit hitte: door onstandvastigheid in het goede,
daar men nu deze geestelijke oefening, dan gene volgt; uit koude, als
men naast God iets anders zoekt; een natuurlijk zelfbehagen en een
verborgen hoogmoed is daar oorzaak van: zulken wandelen op den boord
des afgronds; de derdendaagsche, wanneer men geheel vervreemd van
God geraakt; wordt die dubbel-derdendaagsch, zoo komt de mensch in
volslagen onachtzaamheid: hij kan nu weder in zonden vallen zooals
iemand, die nooit van God had geweten.
Om aan te toonen hoe deze vier wijzen beoefend worden, dient het voorbeeld van
Christus.
Dus, als samenvatting: Wie in zedelijke deugden leeft volgens de geboden, en
wie zich daarbij oefent in inwendige deugden, naar het drijven van den h. Geest,
en wie zich zelf niet zoekt, maar God dankt om alles wat hem geschiedt: hij heeft
de eerste toekomst van Christus in het inwendige leven: hij is mét innig leven
uitgegaan en heeft in zich gesierd met eerlijke deugden en gaven de levendigheid
des harten en de gevoellijke eenigheid. Als 't nu God belieft, mag hij hooger inwendig
verklaard worden: dit kan zelfs bij 't begin van zijn toekeer gebeuren, indien hij
zichzelf geheel verloochent, want daarop komt het immer aan.
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Maar later zal hij toch deze eerste wijzen moeten doorloopen en de wegen zoowel
van het werkende als van het eerste inwendige leven gaan, al zij dit ook dan
(1)
gemakkelijker.
B. DE TWEEDE TOEKOMST versiert en verklaart en verrijkt den mensch in de drie
overste krachten. Zooals R. de eerste toekomst ontwikkeld heeft op het beeld der
Zon, zoo kiest hij hier het beeld eener fontein met drie rivieren.
De fontein is de volheid der gratie, die, wezenlijk, blijft in de eenigheid
des geestes (i.e. der ziel als eenigheid der overste krachten) en, werkelijk,
uitvloeit in de krachten. De drie rivieren zijn zonderlinge werkingen van
God in die drie karchten, door middel der gracie.
De eerste rivier is pure enkelvoudigheid (eenvoldicheit): zij licht in den
geest, zonder onderscheid der krachten; zij ontspringt in de eenigheid
des geestes en vloeit neder en doordringt alle krachten, nederste en
overste: zij sticht éénvoudigheid en inwendige vereeniging in den geest.
Zoo wordt de mensch gezet als in een nieuw wezen: hij heeft de eenigheid
des geestes, als zijn eigen erf en woning, bezeten; welke eenigheid eeuwig
nijgt naar de hoogere eenigheid, waar Vader en Zoon in bande van den
(2)
h. Geest met alle heiligen vereenigd zijn. Door deze enkelvoudigheid
ontbloot de mensch zijne memorie (gedachte) van zinnelijke beelden en
menigvuldigheid.
De tweede rivier is een geestelijke klaarheid, die vloeit en licht in het
verstand met onderscheid, en onderscheid in de deugden leert. Al bezitten
wij dit licht steeds in den geest, toch laat God het ‘zwijgen of spreken’ in
't verstand naar believen. Het is een bovennatuurlijk licht, waardoor God
den mensch vertoont al wat Hij van hem verlangt; zoo een mensch behoeft
geen revelaties noch vervoeringen, want hij leeft boven de zinnen en
beelden. Hij moet echter uitgaan, naar de wijze van dit licht: hij zal merken
of hij Christus naar Zijn menschheid en naar Zijn godheid gelijk is;
creatuurlijker wijze, zal hij de hooge natuur

(1)

(2)

Deze eerste toekomst is die van beginnelingen in het geestelijke leven, waar liefde meer in
't gevoel berust. Wie maar eenige ervaring van dit leven heeft, moet bekennen hoe diepe
waarheid daarin ligt. Men merke op dat R. hier al die buitengewone uiterlijke verschijningen:
als raptus, jubilacie, dronkenschap enz. vermeldt. Bij hoogere ontwikkeling ontbreken die.
Daaruit blijkt dat hij het hoogtepunt van het inwendige leven niet in zulke openbaringen en
gevoellijke genaden plaatst.
Dit is hier slechts terloops vermeld, en overbodig.
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der godheid beschouwen: de eigenschap des Vaders, des Zoons en des
Geestes, met al de wonderen der Drievuldigheid. Wanneer hij nu ziet hoe
dit onbegrijpelijke Wezen een gemeenzaam genieten van God en de
heiligen is, en hoe de Personen een gemeenzaam uitvloeien en werken
in gracie en in glorie, natuurlijk en bovennatuurlijk zijn, hoe God in alles
(1)
is geheel en onverdeeld, zoo groeit in hem een inwendig verwonderen
voor al die Schoonheid en een zonderlinge vreugde des geestes, met
een hoog betrouwen op God.
Nu ontspringt in hem de derde rivier, die in den wil een geestelijke minne
sticht. Door de eerste rivier werd de gedachte verheven boven ‘zinnelijke’
(i.e. der zinnen) invallen en bevestigd in eenigheid des geestes; door de
tweede, ingestorte klaarheid, werd het verstand verlicht om met
onderscheid de deugden te kennen en de verborgenheden der Schriftuur;
door de derde, inghegeeste hitte, wordt de hooge wil ontvonkt in stille
minne: de mensch is een geestelijk verlicht mensch geworden. De rivieren
stichten in de krachten een uitvloeien met alle deugden, maar steeds
vereischt de fontein een terugvloeien der krachten in denzelfden grond.
Terwijl de mensch in deze eenigheid des geestes blijft, moet hij uitgaan
en uit de ontvangen genaden rijkelijk mededeelen. Ten eerste, tot God
en zijne heiligen: hij zal merken hoe God met Zich zelven en met al zijn
gaven vloeit in alle heiligen, en hoe dezen wedervloeien in Hem: want
God is een vloeiende en ebbende zee, die wedervloeien eischt; van
sommigen meer dan zij vermogen: en zoo bezwijken zij en wordt hunne
liefde zonder wijze en zonder manier (onbeperkt). Nu willen deze geesten
steeds meer minnen, of versmelten of bezwijken. Het bewustzijn dat men
God nooit genoeg kan beminnen, omdat hij zoo verheven en zoo schoon
is, is der Rede wellust en genoechte. Ook beschouwt de mensch Gods
inwonen in alle Engelen en in alle heiligen: hij doorloopt geestelijk snel
de hemelsche koren en uit de overvloedige Drieheid en Eenheid die in
hem is, verrijkt hij met glorie de hemelsche heerscharen.
Ten tweede zal de mensch afdalen tot de zondaars en ze God opdragen
met groot gebed, maar volle onderwerping tevens: hij wil dat God in Joden,
heidenen, ongeloovigen en zondaars gekend, vereerd en bemind worde.
Ten derde daalt hij af tot de zielen in het vagevuur, om Gods genade over
hen af te smeeken. Wanneer hij dan, zonder eigenwil nochtans, voor een
of andere persoon in 't bijzonder bidt,

(1)

Dit spruit dus uit het reflexieve nadenken.
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krijgt hij soms een geestelijk antwoord dat zijn smeeken verhoort werd.
Ten vierde bidt de mensch voor zich zelven en voor alle goeden om
bevestigd te worden in de Minne: wordt een middelaar tusschen God en
de menschen; en hij leeft geheel ingekeerd met alle heiligen en met alle
vromen.
Om zijn gedachten nog verder te ontwikkelen, toont R. aan hoe er velen zijn die
meenen zoo een geestelijk leven te leiden, maar geheel ‘natuurlijk’ blijven.
Dezen mogen zich zelf erkennen, daar zij menigvuldig en ongestadig,
zonder inwendige eenigheid zijn. De anderen mogen hen erkennen, daar
hunne wijsheid vol zelfbehagen en hoogmoed is, zonder caritate om haar
mee te deelen, spitsvondig en menigvuldig, niet voerende tot eenigheid.
Zulke lieden zal men schuwen; maar in niemand zal men lichtvaardig zoo
iets oordeelen.
Nu wordt Christus ons weer als voorbeeld van dit tweede inwendige leven getoond:
zulke menschen zijn een waarachtig, hoewel onvolkomen gelijkenis van Christus.
Christus heeft zijn algemeene liefde getoond in zijn leven, zijn lijden, zijn
dood, zijne verdiensten, zijne Sacramenten: dit alles zou voor iedereen
bereid staan. Wie daarvan leeft zou ook iedereen ‘gemeenzaam’ moeten
zijn. Dit geeft den schrijver aanleiding om uit te varen tegen de
‘menigvuldigheid’ en wereldsgezindheid van sommige kloosterlingen.
Laat hen bedenken hoe Christus zich geschonken heeft aan iedereen in
het H. Sakrament. Volgt een digressie over de goede voorbereiding tot
(1)
de h. Communie en een vermaning om dikwijls ter h. Tafel te naderen .
C. Om DE DERDE TOEKOMST te begrijpen, worden een paar hoofdstukken vooropgezet.
Eerst over de eenigheid van Gods natuur in de drieheid der personen:
De hooge eenigheid van Gods natuur is vruchtbaar: daarin wordt van den
Vader het eeuwige woord geboren, waardoor de

(1)

R. zegt: Al en heeft die menschen altoes niet alselc ghevoelen noch alselke begherte,
op dat hi Gods lof ende sine ere meint ende sijns selfs toenemen ende sine salicheit,
hi mach vriliken gaen ter tafelen ons Heren, heeft hi ene suvere consciencie van
dootsonden.’ Voorzeker de ware opvatting der veelvoudige Communie.
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Vader den Zoon en in den Zoon alle dingen erkent. Uit deze onderlinge
kennis vloeit welbehagen en grondelooze Minne, de H. Geest. Door den
H. Geest en de eeuwige wijsheid neigt zich de Vader tot alle schepselen
en begaaft elk naar zijn staat.
Een vergelijking moet duidelijk maken hoe God de ziel bezit en beweegt, natuurlijk
en bovennatuurlijk.
De overste hemel is een eenvoudige klaarheid die alles omvat en Gods
rijk is. Daaronder komt de invierighe hemel (coelum cristallinum) wiens
opperste sfeer heet: eerste beroering (primum mobile) waaruit alle
beweging en leven ontspringt. Zoo is ook het wezen der ziel een geestelijk
rijk van God, vervuld met goddelijke klaarheid, boven alle vermogens:
onder het wezen der ziel waar God heerscht, is de eenigheid des geestes,
juist zooals de eerste beroering; want daarin wordt de geest van boven
bewogen, natuurlijk zoowel als bovennatuurlijk. Is dit bewegen
bovennatuurlijk, zoo is het oorsprong aller deugden; en daarin worden
de zeven gaven gegeven, als zeven planeten die alles besturen en
vruchtbaar maken.
God neigt zich den mensch immer meer toe in liefde; de mensch duikt zijne krachten
steeds inniger te zamen in den grond van zijn ziel. Ontspringt, in het innigste, in den
grond van onzen geest, een inwendig beroeren van Christus (i.e. God) in zijne
goddelijke klaarheid: dit is als de ader der fontein.
De fontein ontsprong uit de eenigheid des geestes, daar waar de
zielsvermogens, om zoo te zeggen, hun oorsprong hebben; de ader ligt
dieper, in den grond zelf van den geest, waar de ‘eninghe’ der overste
krachten boven menigvuldig heid der deugden, boven werken en boven
Rede, maar niet zonder Rede, verheven is. (Vgl. hierb. de vergelijking
met de eerste beroering.)
Dit beroeren lijdt de mensch; want God alleen kan rechtstreeks op het wezen der
ziel werken. Rede en Minne gevoelen het; Rede wil doordringen om het te begrijpen.
Maar zij kan niet: want het is een goddelijk werk, het laatste middel tusschen God
en Schepsel. Boven dit beroeren zweeft, in het stille wezen van den geest, een
onbegrijpelijke klaarheid: de h. Drievuldigheid waaruit dit beroeren komt, waar God
heerscht en leeft in den geest en de geest in God. Dit beroeren wekt het verstand
op, om God te kennen
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in Zijne klaarheid, en de liefde, om God te genieten zonder middel.
Maar alle verstand in geschapen licht is voor die klaarheid als het oog
der vledermuis voor de zonne: nooit geraakt het verder; Minne alleen wil
voort: want zij is blind en wil genieten; en dit genieten ligt meer in smaak
en gevoel dan in verstand. Daarom wil Minne voort, waar het verstand
voor de poort blijft.
Hier begint een onverzaadbare honger, daar God Minne en Verstand blijft beroeren,
een strijd tusschen onzen geest en Hem: en dit is Minneleven.
Het geschapen vat, zoolang het zijne geschapenheid niet verliest, kan
de ingeschapen klaarheid niet behouden. Wat honig-rivieren van volle
weelde de geest ook smake, zoolang God zich zelf niet meedeelt, blijft
de honger duren en wordt de Minne heviger. In dien minnenstrijd vergt
God steeds meer van onze Minne, en onze Minne verlangt steeds meer
van God. Gods vloeien en ons wedervloeien doet de fontein der Minne
overvloeien; Gods beroeren en onzer Minne haken worden één Minne:
zoo beheerscht Minne den mensch, dat hij God en zich zelf vergeet en
niets doet dan minnen: de geest bezit nu het innigste zijner
geschapenheid, en is te niet gegaan in al zijn werken: dit is Minne in haar
zelve, fondament en grond van alle deugden.
Dit Minneleven is echter vruchtbaar in deugden.
Gods klaarheid en liefde houden zich boven den geest, en beroeren de
minnende kracht; de geest valt steeds terug in zijn werken, met steeds
gestijgerden honger. Immers: in eenigheid des geestes is vereeniging
van alle overste krachten; hier is gracie en minne wezenlijk; daaruit
ontspringt een voortdurend uitvloeien in caritate en in deugden, een
voortdurend inkeeren om God te smaken, en een voortdurend blijven in
eenvoudige (wezenlijke) minne.
Dit is de innigste oefening die men plegen mag in geschapen licht; daarboven is
niets dan een godschouwende leven in goddelijk licht en naar de wijze van Gods
leven. Wie daartoe gekomen is, kan, zoo meent R., niet meer van God gescheiden
(1)
worden.

(1)

Dit was een tamelijk verspreide meening die men bij vele aantreft. ECKHART b.v. is veel stelliger
in zijn beweringen.
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IV. Hem te ontmoetene.
De ontmoeting van de ziel met den Minnaar geschiedt op twee manieren: met middel
en zonder middel.
Om dit te begrijpen wordt eerst uiteengezet hoe wij, met middel en zonder
middel, in de orde der natuur (in bloter naturen) met God vereenigd zijn.
Men kan de eenigheid van onzen geest (het wezen der ziel) op twee
wijzen beschouwen: op zich zelf als wezen (wezenlijk) en als oorsprong
der vermogens (werkelijk).
Het wezen en het leven, dat wij in God, als in ons eeuwig oorbeeld zijn,
en dat wij in ons zelven wezenlijk bezitten is zonder middel en
onderscheid. Daarom ontvangt de geest, in zijn overste deel, den indruk
van zijn eeuwig beeld, en hij is een woning van God, waarin God steeds
verblijft en is. Ook de geest bezit dus God wezenlijk: want hij leeft in God
en God in hem; zou hij een oogenblik van God gescheiden worden, zoo
verzonk hij in den niet. Dien indruk van Gods beeld lijdt de mensch, als
een spiegel, waarin het beeld onbesmet blijft. Deze wezenlijke eenheid
(vereeniging) met God staat niet op haar zelf, maar zij verblijft in God.
vliet uit God, hangt in God (om te kunnen bestaan) en keert weer in God.
Deze eenigheid zonder middel (zij is den mensch essentieel) is iedereen
eigen van natuur.
Deze eenigheid, nu beschouwd als oorsprong der krachten en dus
werkelijk (niet omdat de eenigheid zelf werkt, maar omdat zij werkt door
de krachten die in haar ontspringen) die de mensch in zijn geschapen
persoonlijk wezen heeft, kan Gods gelijkenis door gratie en deugden
ontvangen; of ongelijkenis door de doodzonde. Al kunnen wij Gods beeld
niet verliezen, wel echter zijn gelijkenis en dan worden wij verdoemd. In
deze eenigheid komt God tot ons met middel, dat is met gratie en gaven.
Is de eenigheid, die wij in ons wezen zonder middel met God hebben,
bovennatuurlijk, zoo ligt daarin onze hoogste zaligheid. Immers ons
uitrusten in ‘gebruikelijke’ minne boven deugden geschiedt in onze
wezenlijke eenigheid met God.
Naar deze genietende rust in God streeft iedereen, en iedereen, al naar
de mate der ontwikkeling in het geestelijke leven, wordt er aan deelachtig.
In het oogenblik dat de mensch zich van de zonde afkeert, wordt hij
ontvangen in zijn wezenlijke eenigheid, opdat hij in God ruste. Zoo
ontvangt hij nu bovennatuurlijk Gods beeld; en hij ontvangt mede genade
en gelijkheid met God, in zijn ziel als grond der vermogens, opdat hij
altoos wasse en toeneme in nieuwe deugden. Zoolang deze gelijkenis in
liefde en deugden bestaat, bestaat ook de eenigheid
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in rust. Onze heiligheid, op aarde, en onze zaligheid ligt hierin, dat de
geest door gelijkenis en middel der genade, of der glorie, ingeleid wordt
te rusten in de wezenlijke eenigheid: want zonder Gods gratie kunnen wij
niet in 't bloote wezen komen, waar God zich zonder middel met al zijn
rijkheid meedeelt.
God wil elk oogenblik deze eenigheid met een hooger geboorte van
zichzelven daarin, en de gelijkheid en de eenigheid bezoeken met elk
werk dat wij verrichten: elk goed werk dat met Minne verricht wordt
verdient grooter gelijkheid en grooter eenigheid. Aller geesten leven
bestaat in gelijkheid met eenvoudige meening, en al haar hoogste rusten
in ‘eenvoudigheid’ boven alle gelijkheid: in beiden zijn nochtans alle
geesten minder of meer gelijk en eenig.
Deze gedachten worden nu, in eene digressie, toegepast op geheel het
bovennatuurlijke leven, van het laagste werkende af, door een ontwikkeling van de
gaven van den h. Geest: telkens wordt daarbij aangetoond hoe men God ontmoeten
zal in gelijkheid, om met Hem te mogen rusten in eenigheid.
Ziehier nu, hoe de ontmoeting, in het hoogste inwendig leven plaats grijpt:
Dat ongemeten lichten (schijnen) van God met onbegrijpelijke klaarheid
overvormt en doordringt de genietende neiging van onzen geest zonder
wijze of beperking. Daarin bezwijkt de geest in genietende rust, zonder
wijze en zonder grond, die men niet kennen, maar alleen gevoelen mag:
gebruikelijke minne is zonder grond. In dezen afgrond roept Gods afgrond,
dat is: een overvloeien van wezenlijke klaarheid in een omvang van
grondelooze Minne, waarin wij ons zelven verliezen en ontvlieten in de
wilde duisternis der Godheid. Aldus zonder middel met Gods geest
vereenigd, mogen wij God met God ontmoeten, en met Hem en in Hem
onze zaligheid bezitten.
Drie momenten kenschetsen het inwendige leven.
1. De mensch trekt zich terug in de ‘gebruikelijke’ geneigdheid boven alle
werken, met een eenvoudig ‘inzien’ in gebruikelijke Minne. Hier ontmoet
hij God zonder middel. Uit Gods eenigheid schijnt hem een eenvoudig
licht dat hem toont: duisternis, blootheid, niet. In de duisternis wordt hij
omvangen en valt daar in wijzenloosheid als in een verdolen; in de
blootheid verliest hij onderscheid van alle dingen; in den niet, ontzinkt hij
aan alle werk. In dit ontzonken-zijn van zijn wezen
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wordt de mensch vervuld met Gods afgrondige weelde. Daaruit vloeit, in
de eenigheid der overste krachten, een volheid van gevoellijke Minne,
die geheel den mensch omvangt en doordringt De mensch is ledig van
alle werk en van alle deugden, en met God vereenigd.
2. Het tweede gaat eigenlijk het eerste vooraf: de mensch wil zich in
werken tot God keeren, om Hem eer en glorie aan te bieden: al wat hij is
en vermag verteert hij in Gods liefde. Zoo ontmoet hij God met middel.
Zijn honger naar God kan niet worden verzaad, maar is voortdurend
hernieuwd: hier staat Minne in gelijkheid.
3. Met de vereeniging der beide eerste wijzen of momenten, ontstaat een
gerechtig leven. God komt voortdurend in de ziel met middel en zonder
middel, en vergt genieten en werken, te gelijk, zonder dat het eene door
het andere gehinderd worde; en in elk is de mensch geheel en ongedeeld:
hij bezit rusten en werken in ééne oefening: hij is als een dubbel spiegel:
die langs boven Gods beeld ontvangt, en langs onder al de indrukken in
de zinnen zoowel als in de overste krachten.
Om te eindigen, komen nog vier hoodstukken, waarin R. het bovennatuurlijke van
het natuurlijke inwendige leven onderscheidt.
Ook natuurlijker wijze kan de mensch zich van de indrukken der wereld
afzonderen, zich vergaderen in het hoogste van zijn geest. Het
voornaamste criterium om valsche van ware inwendigheid te
onderscheiden legt R. in de beoefening van de deugden: het
bovennatuurlijke, ware inwendige leven is nooit zonder werk; het valsche
zit stil zonder oefening van binnen of van buiten. Verder: in
overeenstemming met de leer der H. Kerk: de valsche inwendigen leeren
(1)
dat God zelf in hen werkt, dat zij dus geen zonde kunnen bedrijven .
Aldus heeft R. alle quietisme overwonnen.

Derde Boek: Van het Godschouwende, bovenwezenlijke leven
De mensch, die tot het hoogste inwendige leven is opgeklommen, kan, zoo God
het wil, verheven worden tot een godschouwende leven: hierin echter is hij geheel
lijdelijk, afhangende van Gods vrijen wil en liefde. Eigen kunst en scherpzinnigheid
mag hiertoe nooit geraken.

(1)

Of R. hier ECKHART en BLOMMARDINNE op het oog had, is moeilijk uit te maken: hij
bedoelt tamelijk verspreide dwaalleeren der begarden en begijnen.
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I. Siet. Wie dit schouwende leven zal verstaan, moet zichzelf gestorven zijn en in
God leven, en zijn aanschijn keeren tot het eeuwige licht in den grond van zijn geest,
waar zich de verborgen waarheid zonder middel openbaart. In de verborgenheid
van onzen geest spreekt de Vader, zonder ophouden: Siet. In dit woord spreekt Hij
(1)
zich-zelf en alle dingen: het is de uitgang en de geboorte des zoons , waarin men
alle zaligheid kent en ziet.
Deze innige vereeniging der ziel met God was en is een gewoon thema
(2)
van alle mystiek . R. vat dit op als een bereiken (vervolghen) door den
geest van zijn oorbeeld in God,

(1)
(2)

Deze leer van de geboorte des Zoons in de ziel kenschetst bijzonder de Duitsche mystiek,
hoewel ze ook in de Romaansche niet onbekend is. Hierover meer in 't volgende opstel.
De H. THOMAS neemt de mogelijkheid der visio beatifica ook op aarde aan. Bekend is
de plaats uit den H. BERNARDUS: Quomodo stilla aquae modica multo infusa vino deficere
a se tota videtur, dum et saporem vini induit et colorem... sic omnem tunc in sanctis
humanam affectionem quodam ineffabili modo necesse erit a semetipso liquescere
atque in Dei penitus transfundi voluntatem. Alioquin quomodo omnia in omnibus erit
Deus, si in homine de homine quidquam supererit! Manebit quidem substantia, sed in
alia forma, alia gloria, aliaque potentia. (De dilig. Deo, 10, 28) Verder: Quasi enim
ebrius. miro quodam modo oblitus sui et a se penitus velut deficiens totus perget in
Deum et deinceps adhaerens ei unus spiritus erit (ibid. 15). Andere uitdrukkingen van
hem zijn: pene annullari, a seipso exinaniri, deificari: anima oblita sui. RICHARD VAN ST.
VICTOR leerde: Ipse sibi contemplantis animus in oblivionem venit (annot. in ps. 28).
Seipsum nescit is een staande uitdrukking bij velen. En SEUSO: Da (die Seele) entsezzet
wirt der irsheit in der sinsheit (Gottes nl.) nah ir eigen unwüssenheit (DENIFLE Seuse's
Schriften, 288). Daar de geest in de hoogste vereeniging met God geheel in God
opgenomen wordt en zich zelf geheel vergeet en verliest, zegt R. dat de mensch
ontgeest wordt. Bij geheel deze verklaring past de leer van RICHARD VAN ST. VICTOR:
Ipse sibi contemplantis animus in oblivionem venit... se ipsum et quae sub ipso sunt
obliviscitur (in ps. 28). Mens tota liquescit et a priori statu penitus deficit. (De exterm.
mali C. 18). Cur non recte dicatur spiritus seipsum non habere, quando incipit a
semetipso deficere et a suo esse in supermundanum quemdam et vere plus quam
humanum statum transire (de contempl. V, 12). (Anima) tota in Deum transit (in ps. 4).
Men vergelijke hiermee sommige hoofdstukken uit de Imitatio, bijzonder III, 5 en elders:
prae amore tuo non sentiam me, sed te solum, supra omnem sensum et modum (=
onwise) (III, 21, 3); ut totus in te liquefiam et amore pereffluam (IV, 4, 2) de claritate in
claritatem abyssalis Deitatis transformati (IV, 12, 4); quando ero tecum totus unitus et
absorptus (IV, 16, 3). Nog andere teksten citeert J. van SCHOONHOVE in zijn brief aan
GERSON.
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zooals overigens Jan VAN SCHOONHOVE ook bekent in zijn brief aan
GERSON: de ziel wordt zoo in God opgenomen, dat zij, in zekere wijze,
haar ongeschapen beeld bereikt.
In de hoogste vereeniging met God gaat de blik van den geest geheel naar God:
de geest is, zonder nadenken, zonder redeneeren, gansch ‘vereenvoudigd’ (men
merke deze beteekenis van eenvoudig) in een onbepaald (zonder wise) verwonderen,
zoo één met het voorwerp, dat hij zich zelf noch dit voorwerp meer gevoelt, zich zelf
in zekeren zin niet meer weet, maar enkel en alleen God.
Drie voorwaarden zijn noodig, wil de geest aldus God zien:
1. Hij zal onverbeeld zijn i.e. alle beelden van geschapen dingen hebben
afgelegd, boven alle werken verheven.
2. Hij moet van binnen God aanhangen met gloeiende Minne;
3. Hij moet verloren zijn in den afgrond der duisterheid, waar alle
schouwende menschen ‘gebruikelijk’ in verdoold zijn, waar de minnende
geest aan zich zelf gestorven is: in die duisterheid wordt dan, door het
woord des Vaders, de Zoon geboren, het Licht, nl. in het eenvoudige zijn
des geestes, waar de geest der klaarheid, die God zelf is, ontvangt boven
alle geschapen werk, in de ledige blootheid des geestes, waarin hij door
gebruikelijke Minne verloren is. De geest wordt die klaarheid zelf.
Deze duisterheid, waarin de geest verloren is, is Gods wezen als zoodanig, zonder
onderscheid van personen beschouwd. Zij is de stille woestenij, de abys der
ongenaamdheid, het Niet zooals alle mystieken, na DIONYSIUS AREOPAGITA haar
hebben genoemd.
II. Die Brudegom comt.
Deze komst is de eeuwige geboorte van den Zoon. Want de grond, waaruit dit licht
scheen, en dat dit licht zelf is, is vruchtbaar: zoo wordt die openbaring des lichts
eeuwig hernieuwd.
God werkt zich zelf in het wezen zelf der ziel: hier is niets dan schouwen
en staren: met God (per Deum) zoodat geen vreemd licht dat God voorstelt
(1)
tusschen de ziel en God is, en in God (rechtstreeks zonder species) .
Die toekomst van den Bruide-

(1)

Per Deum repraesentative; in deo objective.
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gom vernieuwt voortdurend in een eeuwig Nu. Zij brengt een ongemeten
(1)
vreugde: dit is de vreugde der schouwing . De geest opent zich wijd,
wordt de wijdde zelf die hij vat. Zoo wordt God met God begrepen en
gezien.
III. Gaet ute: in een blijvend schouwen en genieten, naar de wijze Gods.
Blijkbaar was het R. zeer moeilijk de vier deelen van zijn tekst streng
logisch gescheiden te houden: overigens is geheel de uiteenzetting van
dit Godschouwende leven kunstmatig. Niet alleen was de schrijver
gebonden door zijn tekst, maar ook door zijn psychologie.
Hier schijnt hij zich voortdurend te herhalen.
Wanneer de Vader. in de vruchtbaarheid der goddelijke natuur, zich zelf
volkomen begrepen heeft, zoo is de Zoon, het eeuwige woord, uitgegaan
als een ander persoon in de Godheid: door deze geboorte zijn alle
schepselen, eer ze geschapen werden, uitgegaan in de Godheid; en God
heeft ze gezien en gekend in hen zelven, met onderscheid, in levende
redenen (rationes) en in een anderheid van zichzelf: zoo nochtans dat
ze in God bleven. Dit eeuwig uitgaan dat wij hebben in de Godheid is de
oorzaak van ons geschapen wezen: onse geschapen wesen hanghet in
(2)
dat ewighe wesen, en het is één met hem na weseliken sine . Het leven
dat wij in de Godheid hebben is gelijk aan Gods leven; overigens het is
het leven van God zelf, het heeft een eeuwig inblijven zonder onderscheid
in Gods wezen en een eeuwig uitvloeien met onderscheid in de geboorte
des Zoons: al dat levet in den Vader, onvertoent (niet geopenbaard) in
enicheit, het levet in den Sone ute ghevloten in der openbaerheit. - Altoos
blijft die eenvoldighe grond ons ewichs beelds (in den Vader) in
deimsterheiten ende sonder wise. Maer die onghemetene claerheit die
hier ute scijnt, die openbaert ende bringhet voirt die verborghenheit Gods
in

(1)

(2)

ae

Cf. S. THOMAS 2.2 2 CLXXX. art. VII. Cf. ECKHART: Wie gebirt got der nâtûre sînen
sun in der vêle?... in aller der wise als er in der Êwikeit gebirt (Pf. II, blz. 6, 5). En:
sumliche einveltige luite die wênent, sie sullen got sehen als stande er dà unde sie hic.
des enist niht. Got und ick wir sin ein mit bekennen. Nime ich alsó got in mich mit minne,
sô gân ich in got. (Bd. 206, 7).
Van SCHOONHOVEN zegt: quia proprium est divinae naturae rebus illabi et per sui illapsum
conservare rerum naturas, ne decidant in non esse. (Gers. op. Dupin. blz. 74).
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(1)

wisen . Ende alle die menschen, die boven hare ghescapenheit verhaven
sijn in een scouwenden levene, die sijn één met deser godliker claerheit.
Ende si sijn die claerheit selve, ende si sien ende ghevoelen ende vinden
hem selven, overmids dit godlike licht, dat si sijn die selve eenvoldighe
gront, na wise haerre onghescapenheit, daer die claerheit sonder mate
ute scijnt in godleker wisen, ende, nader simpelheit des wesens,
eenvoldich binnen blivet ewelike sonder wise. Ende hieromme selen die
ynnighe scouwende menschen ute gaen na wise des scouwens boven
redene ende boven ondersceet ende boven hare ghescapen wesen met
ewighen instaerne. Overmits dat ingheboerne licht soe werden sij
ghetransformeert ende één met dien selven lichte daer in met sien ende
(2)
dat si sien .
Aldus bereikt de schouwende mensch zijn eeuwig beeld.
Ende alsoe hervolghen de scouwende menschen hare ewighe beelde
daer si toe ghemaect zijn, ende bescouwen Gode ende alle dinc sonder
ondersceet, in enen eenvoldighen siene in godliker claerheit (189. 8 vlg.)
Zoolang de mensch op aarde leeft, blijft hij vrij: hij mag toenemen in innigheid en in
deugden. Maar dit staren in het goddelijk licht houdt hem boven innigheid en deug-

(1)

Dit is de Ideënleer van den H. AUGUSTINUS. van St. THOMAS en van de scholastieken:
AUGUSTINUS: In Verbo Patris sunt omnia quae creantur etiam antequam creentur, et
r

quidquid in illo est, vita est et vita utique creatrix. (De gen. ad lit. II, 6, n 12): Antequam
fierent res. apud Deum erant eomodo quo sempiterne atque incommutabiliter vivunt
et vita sunt, facta autem eo modo, quo unaquaeque creatura in genere suo est (ibid.
r

(2)

V, cap. 15, n 33) H. THOMAS: Creaturae secundum hoc quod in Deo sunt non sunt
aliud a Deo, quia creaturae in Deo sunt creatrix essentia (1 dist 36 qu. 1 a. 3). Creatura
in Deo est ipsa divina essentia (Qu. disp. de pot qu. 3 a. 16 ad. 24). Licet (formae
exemplares) multiplicentur secundum respectum ad res, tanen non sunt realiter aliud
a divina essentia, prout ejus similitudo a diversis participari potest diversimode (1 p.
qu. 44, a. 3). St. BONAVENTURA: Omnes ideae in Deo sunt unum secundum rem, sed
tamen plures secundum rationes (1 dist. 35 a. 1. qu. 3).
Prof. DE VREESE meent: ‘si ce n'étaient pas là des expressions quelque peu
hyperboliques, il faudrait en conclure que le prieur de Vauvert n'a pas su éviter la mixtion
du créé et de l'incréé; mais il ne parle, au fond, que de l'essence éternelle de l'homme
comme pensée de la sagesse divine.’ Dit is volslagen verkeerd; R. geeft hier een zeer
diepe toepassing van de wet dat bij het kennen het gekende met den kenner één moet
zijn, het weze door een beeld of door zich zelf. Daar nu God zich niet door eene species
te kennen geeft, wordt Hij één met de kennende ziel.
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den: het is de kroon en loon waarnaar wij haken en dat wij op aarde reeds eenigszins,
hoewel onvolmaakt, mogen bezitten.
Dit uitgaan is ook minnend; want door zijn genietende Minne gaat de mensch zijn
geschapenheid te boven en vindt en smaakt de weelde die God zelf is.
IV. Hem te ontmoetene in de Minne van den h. Geest werkelijk en gebruikelijk.
De Vader, als levende grond der goddelijke vruchtbaarheid, is werkelijk
gekeerd in zijn Zoon als in zijn eigen eeuwige Wijsheid. Dezelfde Wijsheid
is eeuwig werkelijk gekeerd in den Vader; uit beider ontmoeting ontspringt
de h. Geest, hun beider Liefde. Zij omvangt en doorgaat, werkelijk en
gebruikelijk (in de Personen en in het Wezen) den Vader en den Zoon
met onbegrijpelijke vreugde en zaligheid.
Ook in ons wordt deze zalige ontmoeting voortdurend en zonder ophouden
werkelijk hernieuwd: want de h. Geest wordt zonder ophouden
voortgebracht: dit is de werkelijke ontmoeting van den Vader en den Zoon.
waarin wij omhelsd zijn door den h. Geest in eeuwige Minne.
Deze werkelijke ontmoeting is, in den grond der natuur van God,
gebruikelijk: zonder werk en zonder wijze: ‘En hier is een gebruikelijk
overlijden (vergaan) en een vervlietende inslag in de wezenlijke blootheid,
waar alle goddelijke namen en alle wijzen en alle levende redenen
(rationes) die in den spiegel der goddelijke waarheid gebeeld zijn (in den
Zoon) vallen in de enkelvoudige ongenaamdheid in onwijze en zonder
rede. Want in dit grondelooze wiel (afgrond) der simpelheid worden alle
dingen bevangen in gebruikelijke zaligheid; en die grond blijft zelf al
onbegrepen (onomvat), ten zij met wezenlijke eenigheid. Hiervoor moeten
de Personen wijken en al dat in God leeft; want hier is anders niets dan
een eeuwig rusten in een gebruikelijke (in minne) ontvlotenheid; en dit is
in het wijzenlooze Wezen, dat alle innige geesten boven alles hebben
verkoren. Dit is die donkere stilte, waar alle minnenden in verloren zijn.
Maar mochten wij ons aldus in deugden sieren, wij zouden ons weldra
van het lichaam ontkleeden en zouden vlieten in de wilde zeebaren:
(1)
nimmermeer mocht ons creatuur achterhalen! ’

(1)

Aldeze uitdrukkingen stammen van DIONYSIUS AREOPAGITA. De laatste zin beteekent
alleen dat de mensch daar door geen schepsel meer verhinderd wordt.
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Dat wi ghebrukelike besitten moeten (mogen) die wesenlike enicheit, ende eenheit
claerlike bescouwen in Drieheit, dat gheve ons die godlike Minne, die en ghenen
bedeleere en onseit. Amen.
Ten allen tijde werd de Sierheid der geestelijke Bruiloft beschouwd als het
meesterwerk van RUYSBROECK, ja soms wel als het meesterwerk van de Duitsche
Mystiek. Men heeft het genoemd: die kunstreichste mystische Schrift der
(1)
Germanischen Mystik des Mittelalters, ein wahrhaft architektonisches Gebaude .
(2)
Indien DIONYSIUS de Karthuizer onzen RUYSBROECK heeft begroet als een tweeden
Dionysius Areopagita, zoo hebben anderen, juist om de Sierheid, in hem gezien
den THOMAS van Aquino der Mystiek.
En waarlijk: zoo wij ooit RUYSBROECK willen beoordeelen zooals hij het verdient,
dan moeten wij, ja, andere zijner schriften, en bijzonder de Twaalf Begijnen kunnen
vergeten, om voornamelijk de Sierheid te bewonderen. Want in geen enkel ander
toont hij zoo groote vastheid van conceptie, zoo zelfbewuste macht van uitvoering,
zoo diepe zekerheid van gedachte, zoo gelijke pracht van uitdrukking: met dit werk
heeft RUYSBROECK de hoogste toppen van de Middeleeuwsche kunst bestegen.
De kracht, waarmede RUYSBROECK het plan van zijn werk ontworpen en het
weidsche gebouw zijner Mystiek heeft opgetrokken, is niet geëvenaard geworden
door zijne tijdgenooten: het is een poëem dat oprijst als een kathedraal, waarin
geheel het kristelijk leven staat uitgebeeld, met breede, helderhallende beuken,
waar geen heilige ontbreekt in zijn gouden nis, die opleiden tot het geheimzinnige
gefluister in het Heilige der Heiligen, waar God alleen tot de ziel nog spreekt. Indien
het in de eerste plaats de conceptie is die een werk tot kunstgewrocht maakt, zoo
is de Sierheid een juweel van het zuiverst gehalte.
(Wordt voortgezet).
r

J. VAN MIERLO J , S.J.

(1)
(2)

BÖHRINGER, Die deutschen Mystiker des vierzehnten u. funfzehnten Jahrhunderts, 1855; blz.
455.
Tract. de donis Spir. Sancti II, art. 13.
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De paarden van Diomedes
Fragmenten
I
Zij stonden, waar 't geklonken staal ze bond,
hun loensche blik, binnen den boog van strakgespannen
nek en 't hangend loomen van
hun maan, verzwaard van stoll'ge golpen bloeds, zij stonden aan de kribben, roereloos
van schoft en krommen hals en rugge-diept;
de harde kaak gebeten van 't gebit
dat korf den mond-hoek; de onder-lippe laag
aan hoek'ge tanden en de slijm'ge tong;
nauw huid van schouder en van bil ontroerd
van rilling; de éen-hoorn van den voet gerecht
op teen-hoek, maar die niet te stampen dorst.
Want slechts hun oog en noensch-bewogen blik
was schichtig-norsch binnen den spann'gen boog
van nek en neus, en die geen drift verborg,
verborg geen toren noch 't weerbarstig staan
dat aedren schoot van woedend bloed aldoor
de bleeke bollen, waar het licht in draait
der roerige oogen; - hoe geen bek, geen borst,
geen dij aan rilde pooten, pijnlijk van
gebonden beven binnen strak geduld,
bewegen dorst, of zelfs een snuivende' aêm
bestond te blazen door den rooden neus.
Zij stonden, roerloos, 't helder paarden-stel:
Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, al
die zweeten bloed, en blinkt hun huid van bloed;
- zij stonden, en zij wachtten, roereloos
van ooren-spitsend wachten. Want de dag
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ging naar het uur, dat aan den hemel geelt,
waarop ze melken 't slingervoetig vee,
en Hij, die van een stampend ijzer heerscht,
ter weiding pleegt te voeren 't paarden-stel
Diomedes, - ter weiding door den buit
van Ares en Poseidoon....
Stijf-neks pal;
geduldig naar 't beluisterde geduld
hun rijker voêr bereidt aan lijken; geen
die van een nijd'gen bek de keten roert
ter koopren roede: aan holle en leêge krib
zoo stonden zij, van kleur en lijne fel.
En 't oog, 't alleene-roerend oog bezag
den rots-wand, waar naar boven duister wast,
maar, daar 't gesmolten lood ter steenen rif
het koper klonk van ring en rechte roê,
aan 't schilfrig, glimmer-glad gerijs van muur
en zuile, een spel van peerlemoerend goud
en zilver 't zoevig-zingend zee-gezuil,
het luier lichten van het zee-gelaat,
naar hun spelonke heen-voert en weêr-kaatst
ter wanden, en de paarden donkrer maakt.
Zij stonden, pal, tegen verklaarden wand,
ten rots'gen stalle, dien de zeelucht vult
van zouten dorst en bol-geholden wind;
- toen 't stampen van den meesterlijken staf,
toen treden van den brons-bebraamden schoen
de rotse en hun flanken dreunen deed.
En donker werd de goud-en-zilvren muur,
naar een gestalte en breed-gesteld gewaad,
naar Diomedes plots het deur-raam dekt.
Hij schatert, dat het slaat van wand tot wand.
Hij ziet - en blinkt van weelde aan mond en oog zijn roode rossen staan; en 't bral geweld
van zijn regeeren smaakt een helle vreugd
aan hunne nek-gekromde onroerbaarheid.
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Hij schatert, 't hol doorhelmend, en hij roept:
‘Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, o!’;
en smaakt in zijne hersnen, éen voor éen,
't zin-rijk bedied der namen, die hij koor,
hij-zelf, 'dat heel zijn willen erin klonk.
Hij schatert weêr: weêr heeft zijn lip geproefd
aan deze namen zijne heerschappij.
En, naar hij weêr ze roept in wonn'gen schal,
gaat slijpend krijschen aan de roede ring
aan ring; gebogen nekken schuinen; 't oog
loenscht pinkend naar den dichtsten hoek der holt;
de wimpers wijlen; aan den mond-hoek vijlt
't bekwijlde staal; in stilte lacht de lip;
en trage rijdt de rilling door het jucht.
Een poot gaat rijzen. - Maar opeens 't bevel
dat dondert uit de keldren van zijn borst:
‘Stil!’ En daar glijdt de keten weêr
die, kort, de nekken naar de kribbe kromt;
de blikken sluiten op een wrokk'ge vrees;
de huid is rimpelloos, en elke hoef
gaat neêr-waart... Maar hij lacht: weêr beeft zijn baard
van lachen; en hij treedt de holle rots
van aan 't gesperde deur-gat binnen; en
weêr glimmert aan den wand de zoete dag...
- Wie is hij, die de rauwste rossen bindt.
binnen een wil die, fel, goedjonstig schijnt;
die, na het blinkend gerst en 't haver-goud,
ze lengerhand dorst voeden, eerst met vleesch
van beesten, om ze aldra een rijke spijs
te bieden van 't aan-wal-gespoelde lijf
des drenklings, en wie verre schip-breuk leed:
de menschen-lijken, die 't gerifte scheurt
van klip en zee-bank, tot ze 't korrel-zand
van zoeten oever bood geen aarden graf
maar dezer paarden prooi en voedsel zijn?
Wie is, die dezer paarden meester is,
en dus gebiedt?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

360
- Het is Diomedes;
het is de koning op zijn hoogen burcht,
die van zijn huis, die van zijn blik trotseert
de wijde zee; zelf Ares-zoon, en vorst
van de Bistonen. Niemand heeft zijn macht.
Keert hij zijn blik ter zee: geen eiland is
dat hem erinnren kan aan vréemd gezag;
keert hij zijn oog de landen toe: geen volk
dat door een keiïge aard de voren snijdt,
of slacht de zwijnen, of den wijn-rank bindt,
of meet van gulle granen zak aan zak:
of 't is zijn volk, en 't is zijn keiïge aard;
zijn zwijnen die, gekeeld, hem dienstbaar zijn;
en geene druiven, dan voor eigen wijn;
geen granen, dan voor 't brood dat straks doorgeurt,
zijn vóorhof; - en geen vrouw die 't voorhoofd beurt
en, dankbaar, naar de vreed'ge heemlen staart
daar ze in heur schoot het wichtje, heur-gebaard,
en dat ze van een helle liefde omklemt:
of zie, ze weet: het is den Heer bestemd...
En zelfs wat wonders in de zee gebeurt:
het trage bouwen van koralen boom
die tak aan tak de waetren star bebloedt;
't ontwaken van den perel, als een straal
van diepe zon hem zoent; -: een zware steen,
aan sterken streng gebonden, daalt ter diept;
en 't is eene eere, aan adem lang genoeg
te zijn, om op dien steen ten gronde toe
te duiken, en koraal als perel op
een hoogen arm in 't hooge licht gevoerd,
den meester en zijn smaad'gen lach te biên,
- al stierft ge ervan...
Zoo was Diomedes,
de vorst op sterke beenen, sterk aan wil;
die, sterk aan vreugd, zich in zijn mantel wond
als in 't bewust-zijn van zijn macht; en voedt
de wildste paarden die ter aarde zijn
met menschen-vleesch...
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II
- Toen kwam zijn stap aan 't naedren, en zijn vuist
was stampend aan de bekken. Brandend floot
een aêm het neus-gat door; maar 't beest bleef mak,
scheel-oogend slechts, en slikkend 't zoete bloed
dat aan het tand-vleesch zwol. Hij scheen tevreên;
door-sneed van harden duim de dunne huid
die duikt de rugge-graat; beneep den knie;
schopte aan de fijne koot; en scheen voldaan.
Zoo deed hij, beest aan beest. Geen enkel, dat
te roeren dorst, of toonen ongeduld;
want deze paarden hielden van het vleesch
des menschen, dat ze kochten bij geduld...
Dan, met een ruk, die dieper sneed de spleet
des monds naar 't schichtig oor gerekt, ontbond
hij 't stel der paarden dat hem lief was om
zijn wreedheid en zijn makheid. En allang
was iedre keten rammelend gedaald;
allang was elke stramme nek gerecht
en voelde elk dier een rondre tonge vrij,
dat geen nog roeren dierf, of maar bewoog
de dubble ronding der gewelfde borst...
- Maar hij was jonstig, en hij gaf het woord:
‘Vooruit, mijn paarden!’ - En de jacht begon
uit veer'ge beenen, ál te lang geboeid
in wegend wachten; uit het romp-gezwoeg;
in 't schoften, overstelpt van breeden lucht,
uit harde teenen, krouwend door het zand;
maar uit het oog vooral, waar bloed naar bloed
en uit den bek, waar vleesch naar vleesch een drift
ontstak, die klaverend ze stelde en rechte, naar
den hemel, die een koopren hemel was.
Toen werd het een gejoel en daver-spel
van heete flanken onder staart-gezweep;
van breede halzen onder 't klotsend slaan
van klonterige manen; 't hol-geren
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van uitgeschoten knie-boog, en 't gestamp
van de achter-pooten. Heel de lucht ontstelt
van gichlend hinniken, en 't galmend slaan
der zwepe, die in hooge vuiste klemt
Diomedes, en barsch den avond scheurt
van striemen klank. Het wordt den jacht op buit,
de baren toe der onbeschaamde zee
die lijken voert; der schoone en geile zee;
der moeder die haar kindren voedt en worgt,
die elken ijver hare schatten borgt
en elken durf den laatsten slaap inwiegt;
die de eeuw'ge waarheid is, en eeuwig liegt;
der zee, der zee, die onbewogen ligt
en grijnst en glim-lacht...
KAREL VAN DE WOESTYNE.

Brussel, 1910.
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(1)

Over kindersterfte in Vlaanderen

In 1878 schreef Albrecht Rodenbach zaliger ‘Door Vlaamsche Kamp verstaan wij
niet het werk om onze taal en letterkunde te doen herleven, neen, dat niet of beter
meer dan dat, een gansche wereld meer: het heropbeuren en den herbloei van het
Vlaamsch in den breeden zin verstaan: het Vlaamsche volk in de volle ontwikkeling
van eigen wezen, eigenschappen, zeden, gewoonten en gebruiken.’
‘De Vlaamsche beweging mag niet slechts een taalbeweging zijn, maar een
maatschappelijk streven in den breedsten zin van 't woord’, zei Vermeylen:
Alhoewel de beschouwingen, die gaan volgen, eenigzins buiten 't spoor loopen
der gewone bezigheden van dit zoo deftig als wetenschappelijk genootschap, durfde
ik ze toch voordragen omdat ik hier sta voor een geheelen hoop Vlaamschgezinde
geneesmeesters die de verheffing van ons volk als ideaal in hun herte dragen.
Ja! ‘Vlaanderen moet herworden geheel en gansch van boven tot beneden’. Dat
is de leus. Maar 't zal nog lang duren eer we de mei op 't dak zullen mogen steken!
Vooral niet eer die twee gapende wonden genezen zijn die onzen stam verkankeren:
ik bedoel de ongeletterdheid van ons minder volk en de schrikkelijke kindersterfte.
De ongeletterdheid van ons werkvolk die, gepaard gaande met gemis aan
vakkundige opleiding, ze voor fijnere ambachten ongeschikt maakt, als waren ze
enkel voor grof en balgbrekerswerk geschapen. Middelen beramen om die kwale
uit te roeien is 't werk van allen die met de geestelijke verheffing en stoffelijke
verbetering van ons volk bemoeid zijn, 't is te zeggen van alle Vlamingen. Maar de
kindersterfte bevechten dat is bijzonderlijk en van ambstwege ons werk:

(1)

Voorgedragen in 't West-Vlaamsch geneeskundig genootschap te Rousselare.
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Vlaamsche geneesmeesters. Hier staan wij op onzen grond en zijn ten strijde
uitgerust.
Ja, die pijnlijke toestand die alle andere stammen met minder levenskracht bezield
dan de onze, langzamerhand ten onderen zou brengen, die toestand, zoo
vernederend voor ons, die zoo geerne pronken met ons roemrijk verleden, met onze
kunstgewrochten, met den bloei onzer hedendaagsche letterkunde, die erbarmelijke
toestand moet verdwijnen.
Niet dat we onze voorgangers in de geneeskunde mogen beschuldigen die bittere
kwale miskend te hebben of ze met de armen gekruist, onverschillig, harteloos te
hebben bekeken.
Neen, de annalen der provinciale geneeskundige genootschappen staan vol van
hunne noodkreten.
Onze voorgangers hebben hunnen plicht gekweten, maar door de uitvoerende
macht ongeschraagd, zijn hunne edelmoedige pogingen vruchteloos, en is intusschen
de kwale, schrikkelijk gebleven.
Tot bewijs daarvan staan cijfers ten dienste en ze geven ons, Vlamingen, eenen
alles behalve verkwikkelijken aanblik.
*

**

In de verschillige landen van Europa is het middelbaar getal der sterfgevallen onder
de kinders beneden 1 jaar van 9 per % (Ierland), tot 29 per % (Rusland). In ons
land, in zijn geheel genomen, sterven er op 100 geboren kinders in 't eerste jaar
van hun leven 16 per %.
Maar dat middengetal van 16% verspringt van provincie tot provincie. Terwijl het
niet bereikt wordt in de provincie Namen, Luxemburg, Limburg, Luik en Henegouwen
wordt het verre overtroffen in Oost-Vlaanderen, waar de sterfte rijst tot 19.92% en
nog veel meer in West-Vlaanderen, waar ze klimt tot 22.97%.
Als men nog in verdere verdeelingen gaat en de sterfte vergelijkt van 't eene
arrondissement bij 't andere komt men tot eenen verbazenden uitslag. Zoo mogen
b.v. de arrondissementen van Ath en Philippeville roemen op slechts eene sterfte
van 10%.
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Aan de overzijde, op 't zwart bladje, komt eerst en vooral Oostende met 24%, op
de tweede plaats,... op de tweede, horresco referens! de waarheid stelt somwijlen
zoo van die pijnlijke eischen aan de vriendschap - komt het arrondissement waar
onze machtigste kampioen zijnen gezegenden arbeid ten beste geeft, Veurne met
23%.
Nog verder gaande, van gemeente tot gemeente komt Jacquart aan wie ik al deze
cijfers ontleene tot fantastieke opgaven. 't En is van geen mensch gelooflijk en toch
door statistieken bevestigd dat in sommige gemeenten op 100 kinders levende
geboren 27, 33 en tot 38% ‘à peine assis au banquet de la vie’ - die voor velen maar
een soberen maaltijd en is - eer dat ze een jaar oud zijn aan't feestmaal, 'k wil zeggen
aan 't leven vaarwel hebben gezeid.
De Vlaanders staan dus aan den top van de leere, maar niet overal vlak weg en
is de toestand even slecht. Sommige arrondissementen lijk Brugge, Yper blijven
beneden de 20% en Thielt, anders wat karig door de natuur begunstigd, geeft maar
eene middelmatige kindersterfte van 16.5 per honderd, iets meer dus dan het
middengetal van 16% voor geheel het land.
Slecht staan de zaken in de arrondissementen Oostende, Veurne, Dixmude en
den groep van gemeenten rondom Gent, in den groep van gemeenten palende aan
de Fransche grens, in de nijverige gemeenten van 't arrondissement Rousselaere
en Dendermonde, in de lage gemeenten van 't arrondissement St-Nikolaas die aan
de overstroomingen van de Schelde onderhevig zijn.
Gelukkig nog indien die hooge verbazende cijfers aan louter toeval of aan
hedendaagsche veranderingen in onzen maatschappelijken toestand konden
toegeschreven worden, maar eilaas, gaat men voorder op in den loop der jaren, 't
is voor de zelfde streke altijd de zelfde hertgrievende kindermoorderij!
Waarom dat voortdurend onheil onder ons kloek en struisch, eerlijk in handel en
wandel, zedelijk volk van Vlaanderen?
That is the question!
Volgens nauwe berekeningen is 't onvermijdelijk dat op 100 kinderen die levende
ter wereld komen er binnen
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't jaar 8 sterven 't zij om reden van ziekte of aangeboren zwakheid. Al wat boven
dat getal is, is te wijten aan de ongunstige omgeving die 't kind bij zijn eerste stappen
in 't leven te beurt valt.
En dat die omgeving over zijn lot een beslissenden invloed heeft dat en vraagt
geen verder betoog.
Terwijl 't zaad dat de landman op zijnen versch gelabeurden akker zaait in zich
zelven de voedstoffen draagt die 't in 't leven zullen houden tot dat blad en wortel
het in staat stellen zijn nooddruft uit lucht en grond te putten, hangt het kind, van 't
oogenblik dat het 't daglicht ziet, van andermans zorgen af.
En dat die zorgen menigmaal onvoldoende zijn spruit uit velerlei oorzaken: 't zij
omdat de moeder niet en weet welk het juist gepast voedsel is en welke de
algemeene zorgen die ze aan haar kind moet toedienen - en moeder zijn is een
kunst die men ongelukkiglijk nergens te leeren krijgt, 't zij dat ze uit kwàwilligheid
niet en wil of uit armoede niet en kan die gepaste zorgen toedienen.
In vele werkmansgezinnen, in zeer vruchtbare familiën komen vele kinders
ongewenscht en ongeroepen voor den dag, en hoe klein ook, ze brengen in gevaar
't wankelachtig evenwicht van de huishoudelijke begrooting die ongelukkiglijk voor
zoo vele moeders uit de volksklasse slechts ten prijze van ware kunstgrepen en
dagelijksche dervingen en verstervingen in evenwicht te houden is.
Maar waarom daar verder op steunen. Om eene vaste overtuiging op te doen
aangaande den invloed der omgeving van 't kind is 't genoeg eens te vergelijken de
sterfte der onwettige en wettige kinders: 't is dubbel tegen enkel.
Er loopen zoo in de wereld vele meisjes die, volgens de prettige spreuke van
Shakespeare ‘gemakkelijk vatten en alzoo een kind krijgen in de wiege vóór dat zij
een man hebben in 't bed’. 't Leven van die kinders loopt groot gevaar; 't zijn
onverwachte, onwelkome gasten, onbemind soms tot den dood, slecht behandeld
ten huize of uitbesteed bij de eene of andere voedster, ervaren in de knepe van
zonder opschudding te maken of geweld te gebruiken die lieve engeltjes ‘in
Paradisum’ te zenden.
Lust verhaalt, in zijn verslag van 1907, over de ‘Gouttes
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de lait’, dat er in de stad Brussel, in één van die voedsterhuizen 28 kinders stierven
op de 29, meestal onwettige, die er werden naartoe gebracht!
Indien die sterfte van 8%, die onvermijdelijk schijnt, in ons land klimt tot 16% en
in Vlaanderen tot 20%, welke zijn hier die ongunstige levensomstandigheden waarin
de kleine kinders verkeeren?
Eerst en vooral, die groote kindersterfte in Vlaanderen kan geen algemeene
oorzaak hebben, zooals de zwakheid van een ras dat uitsterft, de strengheid van 't
klimaat, de ongezondheid van de streke, anders onder volwassenen zou men
diezelfde vermeerdering van sterfte moeten aanstippen, en hier sterven niet meer
groote menschen dan elders.
Is 't armoede en haar onvermijdelijke sleep: vrouwenarbeid, ongezondheid der
woningen, drankmisbruik? Misschien wel voor een deel in de nijverheidstreken,
maar het wonderlijkste van al is dat juist in de omstreken van Veurne meest kinders
sterven, en Veurne Ambacht is de rijkste streek van 't land. Buiten de boomen, die
mager staan van klare vechten met den wind, is 't daar al vet en kloek en struisch:
planten, dieren en menschen. Alles groeit er en gedijt er in overvloed van weelde,
en nochtans de kinders komen daar moeilijk op!
Aan een anderen kant treft men de kleinste kindersterfte aan in de Luxemburgsche
Ardennen, daar waar de natuur, die nooit kwistig al haar giften ineens uitstrooit, de
aarde, die ze tot onvruchtbaarheid doemde, met wondere schoonheid bekleedde.
Hier in de kale eentonige vlakte: weelde en welstand en groote kindersterfte;
ginder in de prachtige bergstreke: armoede en kleine kindersterfte.
't Kan dus de armoede alleen niet zijn.
Is 't de overgroote geboorte? Voor een deel voorzeker; deels omdat in talrijke
huisgezinnen de moeder den noodigen tijd niet vindt tot bekwame en gepaste zorgen.
Daarbij veel monden maken de schapraai gauw ledig en nog achtereenvolgende
zwangerschap put der moeders krachten uit en levert eene minderweerdige vrucht.
Maar dat volgt niet altijd. Zoo bijv. in 't Rousselaersche, waar per 1000 getrouwde
vrouwen 300 kinders geboren worden en is er
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niet meer kindersterfte dan in 't Veurnsche, waar 't zelfde getal getrouwde vrouwen
maar 230 kinders voortbrengt.
Neen, dat al is 't niet, en 't is gelukkig, want aan maatschappelijke of economische
toestanden is er moeielijk grepe en derhalve ware alle hoop op verbetering verloren.
Wat is nu eigenlijk de groote reden?
't Is de algemeene overtuiging van deskundigen en 't is aan een anderen kant
door statistieken over de ziekten die de sterfte veroorzaken, bewezen dat hier in
Vlaanderen meest gezondigd wordt tegen de VOEDINGSLEER der kleine kinderen.
Het middel ligt dus voor de hand: Ons volk loopt mis door onwetendheid, wij
moeten het dus leeren hoe men kinders moet kweeken, voor oogen leggen
bijzonderlijk:
o

1 Hoe verkeerd het is, tegenstrijdig met alle natuurwetten, schadelijk voor
gezondheid van moeder en kind, den zuigeling van de moeders borst, waarop hij
recht heeft, te berooven;
o

2 Hoe - wanneer het volstrekt onmogelijk is 't kind met de borst te voeden - de
kunstmatige voeding. d.w.z., de voeding met dierenmelk en niets anders in de eerste
6 maanden, moet toegepast worden;
o

3 Hoe eindelijk het hoog tijd is, aan alle onwetenschappelijke vooroordeelen,
overleveringen en bijgeloovigheden vaarwel te zeggen.
Maar 't ware onbetamelijk hier uit te weiden over zaken die u allen welbekend
zijn.
Mijn doel was enkel U uiteen te doen hoe ten gevolge - in hoofdzake - van
onverstandige moederlijke zorgen de sterfte der zuigelingen in ons Vlaanderen
verschrikkelijk is, overtuigd dat het volstaat u voor oogen te leggen hoe groot de
kwaal is, opdat allen, uit menschlievendheid en Vlaamsche fierheid, met de openbare
machten, zouden meewerken om ze uit te roeien.
Dr H. BRUTSAERT.
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Hoe zal ik u beminnen...
Hoe zal ik u beminnen, die geboren ben
uit uwe liefde. Hoe mijn eeuwgen dank u wijden,
die van uw needrig leven slechts uw liefde ken,
uw zuivre goedheid en uw schroom-geborgen lijden.
O schoone hoofd, hoe leeft ge steeds in mijn gedachten,
dat in mijn vreugde opeens, me uw hooger vreugd ontroert
en door de stilte der gesterde zomernachten,
mij weer in de armen van mijn goede moeder voert.
O! toen ik aan uw veilge borst mijn hoofd mocht vleien,
en ge om mijn hals de vrede van uwe armen wondt,
werd 't al weer goed; en daar gij zelve gingt aan 't schreien
om mij, beefde een ontroerd gezoen op beider mond.
Maar schooner 't droef herdenken aan de trage dagen,
en trager nachten waar steeds waakte 't donkre leed,
ons zelf ten troost in strak en streng geduld gedragen,
wijl 't zwijgen van uw mond ons dieper lijden deed.
Uw adem heeft het eerst mijn jonge leên bewogen;
er leeft iets in me voort van uwe vreugde en smart,
iets in mijne oogen van uw zachte moederoogen,
iets van uw moederlijke goedheid in mijn hart.
Ik ben en blijve uw kind; en voel ik naar de pracht
van andre vrouwebeeld, mijn zoetst verlang gedreven,
Gij blijft de simpel-schoone droom van mijn gedacht:
Mijn liefste moederken, u draag ik door mijn leven.
AUG. VAN CAUWELAERT.
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Anna de Savornin Lohman
Hoe het komt weet ik nu eenmaal zelf niet en toch is het zoo: onder al de
vrouwen-auteurs las ik er weinig zoo graag als Anna de Savornin Lohman. Niet dat
ik onbewimpeld goedkeur al wat ze maar neerschrijft, niet dat ik al de theorieën, die
ze met kwistige hand rondzaait voor klinkende munt aanzie, maar die questie terzij
gelaten, wou ik haar gereedelijk eene der eerste plaatsen toekennen in onze moderne
en speciaal onze vrouwen-literatuur.
Mag ik u dan ook even met Anna de Savornin Lohman laten kennis maken?
Het ligt echter volstrekt niet in mijn bedoeling hier één voor één al haar werken
te ontleden, daartoe ware een diepgegronde en heel volledige studie vereischt, en
díe zoek ik nu juist niet te geven. Ik wilde hier enkel eenige indrukken samenvatten
en eenige notas verzamelen, die ik opteekende bij het lezen van haar werken, om
te trachten u mede te deelen een zoo niet scherp afgelijnd, dan toch zoo gelijkend
mogelijk beeld van deze alleszins opmerkenswaarde figuur in onze literatuur.
Ik las weleer eens in een artikel van PROF. LHONEUX een zin, die, al is hij misschien
ook niet onbetwistbaar, mij toch was opgevallen.
Hier volgt hij:
‘Dans la littérature actuelle de la Hollande, les oeuvres se groupent aisément
sous deux rubriques: celles qui, moins littéraires, trahissent les angoisses du temps
présent, les préoccupations morales, sociales et religieuses, très-vivement ressenties
en Hollande, et par opposition, les oeuvres littéraires qui, obéissant à un grand souci
d'art, ou à une tendance idéaliste, choisissent de propos délibéré, les sujets éloignés
de l'actualité. Les romans de femmes appartiennent souvent à la première
(1)
catégorie...’

(1)

In Revue de Belgique, 1904, 11, blz. 245.
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Vooral wat betreft de romanliteratuur der vrouwenauteurs is deze meening wel
aannemelijk; ik noem maar: De Freule van Melati van Java, Hilda van Suylenburg
van Mevr. Goekoop, Vrouwenweelde en Vrouwensmart en andere nog van Johanna
Breevoort, Vragensmoede van Anna de Savornin Sohman.
Een ander niet te ontkennen feit is de belangrijke medewerking der vrouw aan
de ontwikkeling der literatuur, een gevolg van de macht der vrouwenbeweging in
de laatste jaren.
Er is heel wat tijd verloopen sinds de gewezen actrice Mina Kruseman van stad
tot stad rondreisde om haar emancipatie-denkbeelden op de meest theatrale wijze
te gaan uitbazuinen. Sinds dien evenwel hebben haar ideën niet opgehouden voort
te leven: het succes alleen van Hilda van Suylenburg zou reeds volstaan om het te
bewijzen. Wat Mina Kruseman was voor de feministische richting, is Anna de
Savorinin Lohman voor de antifeministische. Dezelfde krijgszuchtige natuur, hoewel
eenigszins kalmer en vooral niet theatraal - zij is ten andere ook geen gewezen
tooneelspeelster - maar evenwel nu en dan ook niet vrij voor pose en pedanterie.
De vrouw die wat beteekent is zeldzaam, maar nog veel zeldzamer is de vrouw die
voor zich zelve en haar geslacht eerlijk is; dien regel schreef ze als motto op een
harer werken: De Liefde in de Vrouwenquestie, en tot die zeldzame uitzonderingen
wenscht zij te behooren.
Zoo wat links en rechts strooit Anna de Savornin Lohman hare theorieën uit, maar
twee werken vooral schijnen geschreven te zijn met het inzicht die kenbaar te maken,
nl. het bovengemelde: De Liefde in de Vrouwenquestie met Naschrift, en
(1)
Vrouwenliefde in de moderne literatuur . In het laatste boek vervat zij een reeks
opstellen, waarin zij de werken bespreekt van zekere schrijvers, die ofwel opzettelijk,
of enkel bijkomend, vooral de liefde behandelen bij de vrouw in hare verhouding tot
den man. Zoo o.a. in het eerste opstel, betiteld: Het huwelijk der toekomst gaat het
over La Faillite du mariage et l'union future, van J.-Joseph Renaud, en Eenige
beschouwingen over Oost-

(1)

Beide te Amsterdam: P.N. VAN KAMPEN EN ZOON.
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Indische toestanden, van Mevrouw Douairière Klerk-Van Hoogendorp; voorts nog:
Les Vierges fortes, van Marcel Prévost, Emile Zola's Travail, enz. In het eerste geldt
het Mevrouw Goekoop's Hilda van Suylenburg en Laura Marholm's Das Buch der
Frauen.
*

**

Wat betreft het Feminisme, één woord vat de gedachten van Anna de Savornin
(1)
Lohman samen: de feministen noemt zij MANNAÄAPSTERS en hun theorieën
(2)
NONSENSPRAAT . Vooral in opzicht der liefde kunnen zij geen genade vinden in haar
oogen: ‘gelijke rechten ook op dit speciale gebied!’ roept zij uit. ‘Daar gelaten het
onnoozele en onware van dit beweren, want er is juist in dit opzicht een verschil in
(3)
de behoeften van man en vrouw, dat alle gelijke rechten uitsluit...’ . Het gelijke recht
van man en vrouw voor de wet, dat wil zij, maar van het oogenblik dat men daar
buiten gaat, houdt alle gelijkheid op te bestaan; zij immers die deze stelling
verdedigen, vergeten dat ‘in den grond de man en de vrouw nooit gelijk gesteld
kunnen worden omdat zij nu eenmaal, naar lichaam en naar ziel, totaal verschillend
geschapen wezens zijn. Want met dat onloochenbaar feit: dat de vrouw nu eenmaal
geheel anders is dan de man, daarmede moet gerekend worden, of we willen of
(4)
niet’ .
Niet dat de vrouw in opzicht van wetenschap, kunst, sport, enz. niet evenveel kan
als de man; maar op dat kunnen komt het niet aan, wel of ‘haar hart, haar
gevoelsleven ten slotte bevrediging vindt in den veroverden werkkring -

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

Vrouwenliefde, blz. 134.
Ibid., blz. 133.
Ibid., blz. 72.
Vergelijk daarmede ‘want ik geloof dat ook hierin de vrouw van den man verschilt, dat zij
de

ste

tusschen haar 16 en haar 20 jaar, veel intiemer geniet, veel gedecideerder aan het leven
heel hooger eischen stelt dan hij. Met de natuurlijke consequentie dat bij haar de reactie veel
ingrijpender werkt, en haar ontgoocheling en ontnuchtering door de koude werkelijkheid veel
dieper en blijvender sporen nalaten. dan de zijne’ (Vrouwenliefde..., blz. 42).
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(1)

volle bevrediging’ . De feministen stellen wel de zaak zoo voor alsof het vinden van
dien werkkring een gelukstaat zou zijn voor de vrouw. Hiermede echter heeft de
schrijfster volstrekt geen vrede, maar stemt er daarentegen heel en al mede in dat
‘de vrouw die zich aan de Kunst wil wijden, óf zich zelve zal blijven bepalen tot dat
gesnipper en gescharrel, dat pogen om haar werk te vereenigen met haar pruderie,
waaruit nooit kan ontstaan dan slecht werkgeknoei... en waaruit in de letterkunde
wordt geboren die typische oudevrijster-literatuur, die het best is vertegenwoordigd
door die “lieve” Tauchnitz-romannetjes... van lady deze of miss die; ofwel dat zij de
kracht vindt hare vrouwelijkheid te kruisigen in een dagelijks opnieuw verloochenen
van al de vooroordeelen, kleinigheden, opvattingen die, hoe onbeteekenend op zich
(2)
zelf, toch in hun geheel het kenmerkend vrouwelijke vertegenwoordigen’ .
Een beroep te kiezen of wetenschap en kunst te dienen ‘dat zijn enkel
hulpmiddelen om haar te leeren een mislukt leven te dragen zoo goed mogelijk,
maar voor de waarachtige als vrouw denkende en voelende bestaat maar één geluk:
(3)
liefde.’ Wat men ook bewere, zegt zij, ‘de vrouw is afhankelijk van den man, en
herhaaldelijk steunt zij er op dat de man is de meerdere van de vrouw, dat hare
‘sexe afhankelijk is van den man’, hem noodig heeft, ‘bestemd is hem lief te hebben
en dáárin haar geluk te vinden. In plaats van er trotsch op te zijn dat zulk
liefhebbensvermogen het hoogste, het beste bezit is van ons geslacht, datgene
waardoor de besten onder ons (ik zeg niet de knapsten, maar de besten) zijn wat
ze zijn, tracht de banale Durchschnittsvrouw die eigenschap te ontkennen als een
soort moreele melaatschheid, waarvoor zij zich eigenlijk moet schamen; alsof de
behoefte, het verlangen, de Fähigkeit tot liefhebben, niet oneindig hóóger staat dan
het dorre verstandsleven, waarop de moderne vrouw prat is het te leiden als haar
nieuweren gelukstaat

(1)
(2)
(3)

Liefde.... blz. 13.
Vrouwenliefde, blz. 187.
Liefde..., blz. 16.
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(1)

van eenzaam verdorrende, liefdelooze derdegeslachtsvrouw.’
En meer dan eens spreekt zij het uit dat voor de vrouw het hoogste geluk bestaat
in de echte, ware liefde ‘die liefde tot den man die hem vertrouwt, in hem gelooft,
(2)
die zich blindelings aan hem vertrouwt’ . Het zieleleven der echte vrouw zou bestaan
o.a. ‘in het hem (den man) mogen liefhebben, het bij en om hem mogen zijn, het
(3)
kunnen leven in en voor zijn werk.’ Een vrouw, die geen liefde heeft gekend ‘kan
- omdat zij nu eenmaal vrouw is - nooit iets anders zijn dan - laat mij zeggen met
de juiste woorden van Laura Marholm: - ‘Ein leeres Gefäsz (een leeg omhulsel) dat
zijn inhoud nog ontvangen moet van den man voor het onvoldane gevoel van haar
(4)
ziel’ Elders nog voegt zij er bij, dat niets bevredigt, niets voldoening geeft aan de
vrouw ‘zoolang dat ééne ontbreekt waaraan alle vrouwen behoefte hebben om haar
leven een doel, een bestemming, een inhoud te geven, dat ééne dat is: de groote.
(5)
steungevende en alles vervullende liefde tot den man, den meerdere.’
Voor Mina Kruseman is de man een ellendeling, en onder den invloed van G.
SAND roept zij uit: ‘geen suprematie van den man!’ Voor Anna de Savornin Lohman
daarentegen is hij de meerdere en zoowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht
haar steun.
‘Het aloude beeld van eik en klimop blijft waar, wat de echte vrouw betreft. Zij ook de ontwikkelde, hoogstaande, begaafde, verstandige - zoekt dengene in het
andere geslacht aan wien zij steun vindt, die sterker is dan zij, wiens meerderheid
over haarzelve zij erkent en begeert. Misschien is het dikwijls illusionnair dat
meerdere zijn; maar wat komt dat er op aan, zoolang zij het zelve maar gelooft? De
vrouw ontwikkelt eerst dan haar hoogste en edelste kracht wanneer zij het
onschatbaar

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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voorrecht mag ondervinden van liefhebben-kunnen: den man. Hij bezit van
(1)
zich-zelven. Zij ontvangt van buiten-af, dóór hem.’ Elders nog drukt zij het uit: ‘hij
neemt het initiatief, zij vult het aan. Haar hoogste, schoonste, volmaaktste
bestemming is te scheppen door hem. Niet zichzelve-zijn maar opgaan in hem, in
hem die haar persoonlijkheid als het ware absorbeert, dat is haar reinste ideaal van
(2)
vrouw mogen-zijn.’ En ook in Vragensmoede, net hetzelfde. Bij het ziekbed van
Mevr. Werter treedt een jonge dokter op, Vrede. Voor het eerst ziet hem daar de
bekoorlijke Nettie: ‘op dat oogenblik was hij de man, zooals de vrouw dien het liefst
(3)
zich, - wanneer hij haar bewondering opwekt door zijn de meerdere zijn.’ Lijkt dit
alles niet vrijwel op hetgeen G. OHNET ergens zei: ‘pour aimer, il faut que les femmes
sentent la main d'un maitre’?
Maar die man, die meerdere is nu eenmaal zoo slecht niet als onze
hedendaagsche feministische vrouwen-auteurs hem wel zouden willen afschilderen.
Bij hen zijn alle mannen: ‘ellendelingen, dronkaards, ontuchtigen’ enz. enz.; alle
vrouwen daarentegen kenmerken zich ‘door aan de volmaaktheid grenzende
eigenschappen van hoofd en hart. In elk ongelukkig huwelijk berust de schuld alleen
bij de mannelijke helft. Bij elk verschil van kinderopvoeding heeft de moeder 't alleen
bij 't rechte eind. En op zulke hechte grondslagen wordt dan fluks het gebouw van
vrouwen-verheerlijking omhoog getrokken, waarin onze feministische auteurs
(4)
uitmunten.’
Wat de schrijfster er van denkt? De man ‘is zichzelf vrijwel gelijk gebleven,
misschien is hij eer vooruitgaande in zelfbeheersching, in het onderdrukken zijner
driften. Hij is overigens die hij van nature nu eenmaal is; hij heeft de gebreken en
de deugden van zijn geslacht. De vrouw daarentegen is achteruitgegaan in, om met
een bijbelsch woord te spreken, datgene wat bij uitstek haar sieraad is, in “Al wat
lieflijk is; al wat welluidt”. Het is

(1)
(2)
(3)
(4)
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zeker een feit dat ze tegenwoordig beter onderwijs ontvangt dan vroeger (ten minste
in vakken van hersenarbeid, want op het gebied van huiselijke bezigheden leerde
men haar vroeger veel meer) en dien ten gevolge kan ze zonder twijfel thans zoo
wat meepraten over alles en nog wat. Ook is het wel mogelijk dat ze zich meer dan
vroeger in het openbare leven nuttig maakt, door deel te nemen aan
maatschappelijken arbeid van allerlei aard, die vroeger ongedaan bleef. Maar
tegenover deze voordeelen staan veel grootere nadeelen. Haar betere ontwikkeling
heeft haar ongeschikt gemaakt voor het vervullen van haar kleine, maar daarom
volstrekt niet overbodige intieme bezigheden; haar optreden in 't openbaar heeft
haar zin voor familieleven, voor zelfopoffering en toewijding in besloten kring gedood.
Ze is hoekig geworden, heftig, bits, staande op haar “rechten”. Gelijkheid met den
man is de leuze, waaronder ze alles wat haar vroeger aantrekkelijk maakte, juist
om haar vrouwelijke zwakheid, heeft afgeschaft. Ze is thans de “ikheid” die Ibsen
wil dat ze zijn zal. Die ikheid vindt het beneden hare waardigheid een aanvulling te
zijn in het leven van den man. Zij wil zelve heerschen, de baas spelen, nommer één
(1)
blijven.’
Men ziet het, Anna de Savornin Lohman is er ver van de feministen met zachtheid
te behandelen. Zonder genade breekt zij het gebouw van hun theoriën tot den
laatsten steen af, en dat met zoo een kracht van woorden, met zoo een macht van
gebaren dat er van al dat schoone bij haar als niets meer overblijft. En na dat alles
zou men moeten denken, dat een schrijfster die een zoo hoogen dunk heeft van de
liefde, insgelijks het huwelijk zou aanzien als de bezegeling van die banden, als iets
heiligs dat der vrouw vooral nauw moet aan het hart liggen, vermits het haar voor
goed verbindt met den man, den meerdere, bij wien zij nu hulp en steun zal kunnen
zoeken, zooveel als 't maar haar hart wenschen kan. Maar neen, en hier komen
haar theoriën - al steunen ze ook op verschillenden grond - wonderwel overeen met
die van Mina Kruseman.

(1)
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'k Laat staan dat zij, de niet-geloovende, het goddelijke dier instelling loochent en
zich afvraagt ‘waar in den geheelen bijbel is een afdoende bewijs te vinden dat het
huwelijk - de schijnband zooals die langzamerhand geworden is - overeen komt
(1)
met de in de Evangeliën vervatte leer van Christus?’ Maar verder gaan, en maar
(2)
ronduit beweren dat ons huwelijkstelsel zeker hoogst onzedelijk is! Waarom dat
nu echter zoo is, zie, dat voegt ze er hier juist niet bij, maar toch is dit uit te maken
op meer dan een plaats uit haar werken: moraliteit en huwelijk hebben niets met
(3)
elkaar te maken! meent ze. Maar is dat zoo stout gesproken idee dan niet reeds
in tegenstrijd met de woorden, die ik daar zoo juist aanhaalde? Hoe kan immers
iets onzedelijks zijn, dat met moraliteit of zedelijkheid niets te maken heeft? Maar
dat nu nog ter zijde gelaten, is deze stelling voor ons, kristenen, als een schennis
van het geen wij beschouwen als de heiligste banden, waarmede de liefde tusschen
man en vrouw gesterkt wordt; ons, die hethuwelijk beschouwen als een goddelijke
instelling, stooten die woorden reeds voor het hoofd; maar zelfs ongeloovigen zullen
al eens vreemd opkijken als zij die stelling hooren opperen: geen verband tusschen
huwelijk en moraliteit! Luister nu hoe ze tracht ons dit dietsch te maken:
‘Een huwelijk, om bijredenen gesloten (en gebeurt dit niet dagelijks) is prostitutie
zoo goed als de verhouding van de maîtresse tot den onderhouder; want in beide
gevallen verkoopt de vrouw zich, en alleen heeft zij in het eerste geval meer
(4)
voordeel’. Merk wel dat het hier enkel geldt de huwelijken om bijredenen gesloten,
de Durchschnittsengagementen, zooals zij die elders noemt, die een meisje sluit,
zegt zij ‘precies op dezelfde wijze, waarop een publieke vrouw zich verkoopt, zonder
eenig spoor van liefde, eenvoudig omdat ze getrouwd wil wezen met een goede
voor haar passende partij. Want het moet een “goede partij” zijn. Een mésalliance
sluiten, zich iemand geven die geene maatschappelijke voorrechten bezit, enkel uit
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zuivere liefde, daarvoor deinst het beschaafde jonge meisje onzer dagen even
angstvallig terug, als zij zonder aarzelen den eersten den besten man accepteert,
behoorende tot haar eigen côterie en geschikt haar daarin de begeerde positie van
(1)
getrouwde vrouw te verschaffen’ . En dat Anna de Savornin Lohman niet de eenige
is die dit meent, bewijzen de volgende woorden, die JOHANNA BREEVOORT in een
harer romans de emancipeerende Ina in den mond legt: ‘Waarom zou een
demi-mondaine slechter zijn dan een zoogenaamde gehuwde, die zich voor haar
(2)
leven verkoopt, in plaats van die armen voor een oogenblik?’ .
Ik wil hopen dat het getal dezer ‘Durchschnittsengagementen’ bij ons niet zoo
groot is als Anna de Savornin Lohman het voor Holland wel schijnt aan te nemen,
wanneer zij beweert dat er ten huidigen dage slechts een kleine minderheid uit
(3)
zuivere eerlijke neiging alleen huwt, maar toch schijnt het mij onbetwistbaar dat
dit nogal eens het geval is, en dát vooral in de hoogere standen. En zou zij den bal
wel heel en al mis slaan als ze dergelijke huwelijken, de overdrijving natuurlijk
daargelaten, onzedelijk noemt, als men bedenkt welke gevolgen zij maar al te
dikwijls, helaas! na zich sleepen.
Het is ten andere niet alleen hier, dat zij dat jacht maken naar echtgenoot
aanklaagt; meer dan eens neemt ze een loopje met de mamas die hun meisjes naar
bals en soirées medenemen, en met haar in 't mooie jaargetijde uit wandelen gaan,
alleen met het doel haar een man aan de hand te doen. Volgens haar is het daar
ook meestal het eenige doel der moderne meisjes-opvoeding. Lees maar eens deze
(4)
bladzijde: ‘Ouders die dochters hebben groot te brengen voeden die dochters,
vooral wanneer zij aardige gezichtjes hebben, op met het bepaalde doel, en in het
stil vertrouwen dat ze, eenmaal volwassen, wel zullen trouwen. In heel veel gezinnen,
- juist in de hoogere klassen - gaat die berekening zoo ver dat al het beschikbare
geld aan de
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toekomst van de zoons wordt ten koste gelegd, ofwel gebruikt door de ouders zelven
om ruim en prettig te leven. Voor de dochters meent men genoeg te hebben gedaan
wanneer men ze behoorlijk, met een dure kostschoolopvoeding, met wat schilderen muzieklessen, heeft afgericht op het schitteren als zij volwassen zijn, in de salons
waar zij den een of anderen man moeten opdoen die ze dan verder zal onderhouden.
Intusschen, terwijl iedereen weet dat het zoo is, verbiedt het “fatsoen” ten strengste
tegen zulke ouders te zeggen dat dit walgelijk op een goed huwelijk jacht-maken
ten slotte dus het einddoel is der “opvoeding” van hun dochters. Misschien ook
zullen velen het zich niet eens zelven volkomen helder bewust zijn dát het zoo is;
zóó zijn zij in de strikken van oppervlakkig conventioneele begrippen verward. Als
men met zijn dochter, of dochters “uitgaat”, daarbij openlijk erkennen dat men dit
eigenlijk een corvée vindt, die alleen dient om een man voor hen op te scharrelen
- fidonc; hoe “cru” zoo iets te durven schrijven, hoor ik al enkele dames van mijn
kennis, met een afkeurend gebaar, onder een kopje thee tot elkander zuchten!’
(1)
Annie's mama in Vragensmoede hoort tot die dames: haar eenige wensch is haar
dochter op een fatsoenlijke wijze uit te huwelijken.
Het overdrevene daargelaten, want daarmede moet men altijd rekening houden
bij Anna de Savornin Lohman, oordeele men over den bitteren spot van deze enkele
regels.
*

**

Vermits nu Jonkvrouw Anna de Savornin Lohman het moderne huwelijk afbreekt,
het onzedelijk vindt, moest ze dan toch iets meer zedelijks daar tegenover plaatsen.
En, inderdaad, daar hebt gij 't reeds: ‘alle eerlijke, mooie, reine liefdeverhouding
kan zedelijk zijn, al heeft de ambtenaar van den burgerlijken stand er nooit zijn
(2)
goedkeuring aan gehecht. Hier weerom meenen wij JOHANNA
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BREEVOORT's Ina te hooren spotten: ‘Zoo 'n stadhuisbriefje geeft een brevet van
(1)
heiligheid!’ Dus het huwelijk vervangen door de zoogenaamd vrije liefde. En hierover
raakt Anna de Savornin Lohman niet uitgepraat; zoo men ten minste haar woorden
mag gelooven, zou dit een ideale toestand zijn, dien men allicht boven het huwelijk
zou verkiezen, zonder heel veel verlies voor de goede zeden, wel integendeel;
immers: ‘er is - het kan niet genoeg herhaald worden - in een vrije liefdeverhouding
(2)
an und für sich niets onzedelijks.’ An und für sich? Misschien, en dan nog, waar
eindigt dat an und für sich? Maar nog verder gaat zij, en is heel en al akkoord met
J. JOSEPH RENAUD, als hij beweert dat ‘in principe beschouwd, een dusdanige
vrijwillige vereeniging (viz. het in vrije liefde samenleven) veel hooger staat dan een
wettelijke verbintenis (sic), gesloten door den ambtenaar van den burgerlijken stand,
(3)
aangegaan om allerlei bijredenen’ ; maar nogmaals moet de zaak in principe, alias
an und für sich beschouwd worden en daar is toch zoo veel verschil tusschen poëzie
en proza, tusschen theorie en praktijk. En zelve voelt zij zeer goed waar het hem
zit, want zoo maar dadelijk vraagt ze zich af of dat ideaal wel vatbaar is voor
wezenlijkheid: ‘gegeven het niet weg te redeneeren feit dat wij menschen nu eenmaal
(4)
zeer onvolmaakte en onstandvastige wezens zijn en wel altijd blijven zullen?’
Hetzelfde bezwaar oppert ze nog met andere woorden - en die bewijzen genoeg
dat zij heel goed voelt, waar men met haar ideaal-theorieën zou uitloopen: ‘Toch
blijft de vraag of men den toestand verbetert door elken dwang weg te nemen. Voor
den gewonen, niet hoogstaanden mensch is zoo een verplichte wettelijke
trouwplechtigheid nog een soort steuntje, en wanneer de vrije-liefde toestand, dien
(5)
Zola
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ons in “La nouvelle Beauclair” schildert, in werkelijkheid ergens bestond, zouden
(1)
de meeste mannen en vrouwen, waarschijnlijk dagelijks met elkaar wisselen...
Ik zie niet al te goed in waarom Anna de Savornin Lohman hier speciaal spreekt
van den gewonen niet-hoogstaanden mensch! Het getal der ongewone, hoogstaande
menschen is wel zoo groot niet dan dat men voor hen een speciale ideale zedeleer
zou moeten smeden. En of die zedeleer, of die ideale toestand wel zoo 'n ideaal is,
daarover kan men licht oordeelen. Wat mij betreft, ik beken dat het er bij mij volstrekt
niet in wil. En merk wel, dat zij, Anna de Savornin Lohman, dien toestand aanziet
als een toekomstmogelijkheid, waarin ze reeds lang gelooft, en die, volgens haar,
reeds lang in de praktijk bestaat; voor den man dikwijls ‘een vergoeding voor de
(2)
ellende, de teleurstelling der wettige verbintenis.’ Zij betreurt het dat de
maatschappij, de vrouw die aldus onwettig samenwoont met den man niet gedoogen
wil, noch kan, dat zij ‘geen pardon heeft voor haar’ en dat ‘het brandmerk der schande
treft meedoogenloos de “onteerde” die, al was het ook uit zuivere toewijding en
zonder iets voor zichzelve te vragen (sic), zich den reeds wettelijk gehuwden man
(3)
wijden durft.’
Wat wij echtbreuk noemen met haar nasleep van ellenden houdt zij dus voor een
idealen toestand. En dien tracht zij op de volgende wijze te rechtvaardigen:
Het kan gebeuren dat een man een meisje huwt ‘dat hem bovenal om haar uiterlijk
heeft bekoord’ maar dat is nu eenmaal uit na de wittebroodsweken; ze behaagt hem
niet meer lichamelijk en dát drijft hem ‘in de armen eener andere, die datgene bezit
wat zij verloor, en die bereid is hem te bevredigen’. Welnu, vraagt ze zich af ‘zou
het in zulk een geval voor beide partijen niet veel gelukkiger zijn, wanneer de
toestand geregeld kon worden zonder
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die groote woorden van “schande”, “ontrouw”, “versmaad-worden” die er in onze
hedendaagsche maatschappij bijbehooren, en eigenlijk in zoo 'n geval volkomen
(1)
ongemotiveerd (!) zijn.’ En zoo de vrouw nu wel lichamelijk bevredigt, maar niet
in geestesopzicht, daar zij enkel voor zich zelve bestaat? In dat geval, meent zij
‘mag hij dan niet de geestelijke liefde, de zelfopoffering en toewijding aanvaarden,
die een andere wier lichaam hij versmaden zou, willig is hem te geven, dag aan
(2)
dag, uur aan uur?’
Men ziet het, met de menschelijke zwakheid houdt Anna de Savornin Lohman in
dat laatste geval volstrekt geen rekening. Maar, gaat ze verder voort ‘Intusschen
komt het me voor, dat het grootste gevaar voor 't oogenblik gelegen is in de
bestaande zedelijksopvattingen. Zoolang men op dat punt zoo walgelijk schijn en
wezen dooreen blijft knoeien, als thans nog het geval is, zoolang zal het geschreeuw
over de onzedelijkheid van Vrije Liefde steeds den boventoon blijven voeren over
zuiverder begrippen van echte huwelijkstrouw. Neemt men aan dat de man bestemd
is om meer dan eéne vrouw gelukkig te maken (maar daar juist zit het hem!), ‘zij
het ook op verschillende wijzen, waarom is het dan onzedelijk dat zij hem allen,
openlijk, in vrijheid toebehooren, hem haar liefde schenken, overeenkomstig haar
(3)
aanleg en levensomstandigheden?’ Van echtbreuk tot veelwijverij, waarlijk een
schoon ideaal; maar vermits onze schrijfster nu toch de bestaande orde als een
doodgewone anarchiste aan 't afbreken was, mocht ze 't heel goed. Gelukkig dat
het maar idealiseeren is! En wat dan, indien het anders ware!! Laat ze dan ook maar
haar theorieën bestempelen als zuiverder begrippen van echte huwelijkstrouw.
Waarlijk de trouw is ver te zoeken, en nog heel wat verder de echte; en dat noemt
zij zuivere begrippen!
*

**
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En het besluit nu van dit alles? Als men alles beschouwt wat rondom ons gebeurt
‘dan moet men wel tot de conclusie komen, dat er nog heel wat te verbeteren is aan
onze hedendaagsche, op schijn en leugen berustende zedelijkheidsopvattingen
(1)
betreffende het geslachtsverkeer en het huwelijk’. Daarom ook wenscht Anna de
Savornin Lohman een nieuwe zedelijkheidsopvatting ‘die minder strenge eischen
zou stellen aan het levenslang genoeg hebben voor alle zoo wel lichamelijke als
(2)
geestelijke behoeften aan ééne vrouw.’ Zulk een toestand schetste ZOLA in Le
Travail. Drie vrouwen die één man beminnen en door hem bemind (?) worden. 't
Kan overdreven worden, bekent zij, maar haar bevalt de idee ‘als zoodanig omdat
(3)
ze, afgescheiden van de détails zoo veel moois bevat.’ Heel mooi inderdaad, een
man die drie vrouwen bemint! Men doet nu al eens aan crépage de chignon als hij
er maar twee bemint. Een heel mooi tafereel inderdaad, Mevrouw! En de kinderen?
Vergelijk dit alles nu eens met hetgeen MINA KRUSEMAN ergens zei in haar roman
Een Huwelijk in Indië: ‘Wat zal het nageslacht lachen over onze huwelijken van
thans! Slavernij zal men ze noemen! Levenslang huwelijk, 't is krimineel, 't is
onverantwoordelijk! 't Is de grootste zonde die de wetten plegen kunnen, want het
is de moeder van alle zonden’! Zij gaat een beetje verder misschien, maar toch
springt de overeenkomst in 't oog en zoo ver staan de beide auteurs hier wel van
malkaar niet af.
Of nu al dat ideale van Anna de Savornin Lohman wel ooit wezenlijkheid zal
worden? Wij, christenen, weten beter. God beware ons van dergelijke vrije
liefdesopvat tingen en nieuwe zedeleer!
Het is heel mooi en verzettelijker nog misschien in een droomerig boudoir te
fantazeeren, er enkele ideale denkbeelden te vormen over ideale vrije-liefde en
ideale huwelijksopvatting en zedeleer, maar tusschen fantasie en wezenlijkheid,
tusschen het denken en het volbracht
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willen of kunnen moet heel wat verschil gemaakt worden. Anna de Savornin Lohman
behoude dan ook maar liever de enge grenzen van haar boudoir als 't gebied van
haar droomen!
Voor ons die gelooven is er een veel hooger, verhevener zedelijkheidsopvatting
dan die van de aristocratische schrijfster, en die veel beter dan de hare en met veel
meer gevolg ingaat tegen de huidige reeds al te moderne begrippen.
't Is in het heilige van den huwelijksband, 't is in het goddelijke zelve dier instelling
dat we dien steun moeten zoeken dien we noodig hebben om ons lot door het leven
te dragen. En zelfs al zou ons de vrouw ‘nóch lichamelijk, nóch geestelijk’ bevredigen,
't is met de hulp van daarboven, door het gebed dat wij tóch door het leven zullen
varen in vrede en in peis, en wel zonder onzen toevlucht te moeten nemen tot de
zondige zedelijkheids-opvattingen van Anna de Savornin Lohman, die met al haar
idealiseeringen niets anders zou bereiken dan een vloed van nieuwe ellenden
uitgieten over 't menschdom dat telkens moet boeten de inbreuk tegen 't hooge
gebod van zijn Schepper.

Hasselt.
CYR. DE BAERE.
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Apologetisch overzicht
De Vlamingen zijn zoover gekomen te willen leeren denken in hun eigen taal. Enkel
de moedertaal immers strekt hare vezels in tot 't diepste van ons hart en laat ze
daar de rijkste bloedsappen opslurpen.
Die taal is met ons opgeleefd... is een stuk van ons eigen geworden. Wat wonder
dan ook zoo onder haren invloed grooter schatten voor ons oog gaan open liggen?
Zoo we door hare bemiddeling minder blootgesteld zijn aan den buitenkant der
dingen te blijven, en meer kans hebben tot de kern der zaken te dringen?
Het nadenken over die soms voorbij geziene, maar des niettemin stellige waarheid,
noopte mij ertoe het aanbod der redactie te aanvaarden, om met de Warande-lezers
geregeld een koutje te houden over de apologetische stroomingen.
Mijn goede wil weze dan ook mijne verschooning, wanneer mijne pen niet weet
de wijsgeerige en theologische gezegden in onze taal op behoorlijke manier weer
te geven. 'k Weet het: de bouwmaterialen zijn aanwezig: onze taal is uit haar zelve
rijk genoeg om in raak-juiste bewoordingen de nauwkeurigste
gedachten-schakeeringen uit te werken. Maar zoo de bouwmaterialen er feitelijk
zijn mag het wel gezegd dat ze technisch al zijn geschikt? God betere het! En geve
ons eerlang een taal. waardoor wij de hoogste vluchten van den geest samen met
het diepste ingaan in het wezen der dingen, zonder moeite weten te vertolken.
*

**

Vele oorzaken, te lang om hier te melden, hebben er machtig toe bijgedragen leven
en beweging op het gebied der apologetica te doen ontstaan. Hetgeen al eén reden
is om de aandacht van een ontwikkeld man gaande te maken.
Maar vooral moet de Apologetica een wetenschap zijn, die den katholieken lief
is.
Het is er immers niet om te doen - zoo men katholiek wil zijn - aan eenige uiterlijke
geplogenheden niet te kort te blijven. Zoo men echt den naam van katholiek wil
waardig zijn moet men kersten zijn ten voeten uit, tot in 't merg van zijn
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wezen, tot in al de openbaringen zijner bedrijvige werkzaamheid.
Maar dan ook zal men in den strijd om het leven op alle gebied, zichzelf veelal
de reden afvragen van zijne overtuigingen. In de ontwikkeling van heel ons wezen,
zullen er oogenblikken komen dat de rede hare billijke eischen stelt.
Hoe zal men hare koortsige opzoekingen, haar dieper doordringen in de raadselen
die haar omringen, tot bedaren brengen.
Met nauwkeurig zijn godsdienst te bestudeeren, vooral met zich rekenschap te
geven waarom men katholiek is, en wat dat meebrengt.
Ook zal ons hooger opgaan in het catholicisme wel eens gaan aanbotsen tegen
vijandige machten. Want niet eenieder deelt onze overtuigingen. Hoe zal onze
levensrichting zich weten te verrechtvaardigen tegenover die van anderen?
Enkel door een dieperen kijk op de waarheid die wij belijden, een nauwkeurige
ontleding der princiepen die den hefboom van ons leven zijn geworden.
't Is klaar als de dag dat Apologetica, aldus beschouwd, geen heiligdom mag
blijven, waar enkel de priester recht heeft binnen te treden. Veeleer de deuren wijd
opengezet opdat eenieder aan den waarheidsdisch moge aanzitten.
Natuurlijk moet dan ook gezorgd worden dat de toegediende spijs door al de
magen kan verwerkt worden. Geen fijn-gesponnen spitsvondigheden, geen subtiele
ultra-metaphysische beschouwingen, maar zooveel mogelijk eenvoudige, gezonde
kost, die nieuw en rijker bloed door onze aderen moge doen stroomen.
Om methodisch te werk te gaan zullen we doorgaans onze kroniek in vier
verdeelen.
I. Over het geloofsproblema, in zich zelf, of met betrekking tot de Apologetica.
II. Over de beweegredenen tot geloofbaarheid, beweegredenen 't zij uit het hoofd,
't zij uit het hart.
III. Over werken van meer algemeenen aard, onderwerpen behandelende die in
betrekking staan - van ver of nabij - met apologetische problemen.
IV. Over de uitgaven der verschillende inrichtingen voor Geloofsverdediging in
België en Holland.
Eens vooral weze het gezegd dat het buiten mijn doel ligt een uitspraak te doen
over al hetgeen waarop ik de aandacht der lezers zal gaande maken. Enkel een
objectieve samenvatting, bedoel ik, zoo synthetisch mogelijk. Het anders doen zou
ons
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te ver leiden, en meteen de perken van een overzicht te buitengaan.

I. - Het Geloofsproblema
Een der bijzonderste gebeurtenissen op het gebied der apologetica is wel de
(1)
verschijning van het Dictionnaire apologétique de la Foi catholique .
De enkele opgaaf der vraagstukken, behandeld in de eerste aflevering, zal den
lezer toonen met wat degelijke onderneming hij te doen heeft.
Agnosticisme, door E.P. Chossat, S.J.
Albigeois. door M.P. Guilleux, Oratoriaan.
Alexandre VI, door E.P. de la Servière, S.J.
Ame, door E.P. Coconnier, O.P.
Ange, door E.P. Souben, O.S.B.
Animisme, door M.P. Bugnicourt.
Amulette. door Mgr Le Roy.
Antechrist. - Apocalypse. door E.P. Lemonnier, O.P.
Apocryphes, door E. Heer F. Nau.
Evangiles Apocryphes, door E. Heer Lepin.
Apologétique, door E.P. Le Bachelet, S.J.
Apôtres. door Mgr Battifol.
Actes des Apôtres, door E. Heer Coppieters.
Symbole des Apôtres, E. Heer Vacandard.
Apparitions. door Z.E. Kannunik Didiot.
Art, door E.P. Sertillanges.
Ascétisme, door E. Heer Hamon.
Athéisme, door E. Heer Moisant.
Aumòne, door E Heer Antoine.

Goed gekozen stof, behandeld door echte vakmannen. - 't Is natuurlijk onmogelijk
ieder dezer geleerde bijdragen te bespreken. Maar om den lezer de wijze van
bewerking te toonen, volgt een korte inhoud van het artikel Apologétique, niet zoozeer
gekozen als degelijker dan de andere bijdragen, als wel omdat ze door de
behandelde stof meer past in een eerste Apologetische kroniek.
Het artikel is in twee verdeeld. Eerst een zeer leerzaam overzicht van de
Apologetica door de eeuwen heen.
De geschiedenis der Apologetica wordt in vier tijdvakken gesplitst.

(1)

Paris, Beauchesne. Tot heden verschenen drie afleveringen, loopende van agnosticisme tot
Dieu. Voor deze maal beperk ik mij bij de eerste aflevering.
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Eerste tijdvak: Tot de 5 eeuw.
Tweeërlei argumenten worden door de HH. Vaders gebezigd: uiterlijke. (extrinseca)
Als dusdanige gelden de mirakelen en profetieën. In aanmerking is het te nemen
dat ze niet enkel physische mirakelen op het oog hebben, doch ook moreele, zooals
de bekeering der volkeren tot den waren godsdienst, verspreiding en uitbreiding
van het christendom enz..
Innerlijke (intrinseca) ook uit een dubbel oogpunt.
Objectief-innerlijke: schoonheid der katholieke dogma- en zedenleer. - Vergelijking
tusschen deze leer en die der heidensche godsdiensten, waaruit de voortreffelijkheid
van den katholieken godsdienst klaar uitschijnt.
Subjectief-innerlijke: harmonie die bestaat tusschen de christelijke openbaring
en de edelste strekkingen onzer natuur.

Tweede tijdvak: De Middeleeuwen.
Een eerste vorm, waaronder de apologetica zich voordoet, is de verdediging tegen
in de Kerk opschietende ketterijen, nl. tegen Joden en Musulmannen.
Tegen de Joden wordt bewezen dat Christus de Messias is, bij wijze der mirakelen
en vervulling der prophetieën. Tevens dat een nieuwe, volmaakte wet de plaats is
komen innemen van de oude, onvolmaakte.
Tegen de Musulmannen is de verdediging in hoofdzaak dezelfde. Enkel worden
de zoogezegde mirakelen en prophetieën aan Mahomed toegeschreven, als onecht
verklaard. Ook beijveren zich de apologeten de voortreffelijkheid van het evangelie
tegenover den Coran in helder daglicht te stellen.
Scholastieken: 't Is een periode van echten bloei voor de apologetica. Wat vroeger
hier en ginder verstrooid lag, wordt nu door even behendige als krachtige handen
verzameld en als bouwmateriaal gebruikt tot het optrekken van een stevig monument.
Die taak werd vooral door S. Thomas verricht. Een driedubbel doel moet zich de
apologeet, volgens hem, voorstellen:
o

1 Ad demonstrandum ea qua sunt praeambula fidei: met bewijsvoeringen staven
hetgeen den geloofsakt moet voorafgaan.
o

2 Ad notificandum per aliquas similitudines ea quae sunt fidei: door middel van
vergelijkingen het voorwerp van ons geloof eenigszins verklaren.
o

3 Ad resistendum his qua contra fidem dicuntur, sive ostendendo esse falsa,
sive ostendendo non esse necessaria (In Boeth. De Trin. q. II, a. 3): antwoorden op
de opwerpingen die tegen het geloof aangebracht worden met te bewijzen dat die
opwerpingen ofwel
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op valsche beweringen berusten, of niet noodzakelijkerwijze besluiten.
de

de

e

Het 2 en 3 doel werkt S. Thomas uit in zijn Summa Apologetica. Het 1 , strikt
apologetisch, in zijn Summa contra Gentiles. - Onder al de apologetische problemen
heeft S. Thomas als bij voorkeur zijn krachten besteed aan de opheldering van 't
geloofsvraagstuk. Te zijnen tijde beweerde Abélard dat het verstand moet begrijpen
wat het geloofde: de geloofsakt werd enkel bovennatuurlijk door de liefde. Ook Hugo
a S. Victore plaatste het eigenlijk geloofsproces in den wil. Voor den Meester echter
is gelooven eene handeling van het verstand, dat, bewogen door den wil, waarin
Gods gratie werkende is, aan de goddelijke leering zijne instemming geeft.
e

Omstreeks den aanvang der 15 eeuw kwam er allengskens eene reactie tegen
de scholastiek, die onder meer eene diepe verandering in de apologetische
stroomingen zou teweegbrengen.

e

Derde tijdvak: Tot de 10 eeuw.
In de Middeleeuwen kampten de apologeten enkel tegen Joden en Musulmannen.
Maar andere vijanden, en talrijke, daagden nu op, die nieuwe verdedigers in het
strijdperk moesten roepen. De vrije gedachte begon overal in gisting te komen. Met
en uit haar ontstond het deïsme onder vorm van naturalisme. materialisme,
rationalisme. Het antwoord bleef niet uit. Veel werd er geschreven ter rechtvaardiging
van de grondslagen van ons geloof, welke al deze theorieën trachten omver te
beuken. Niet enkel bij de katholieken werd er gestreden, doch ook onder de
protestanten, van hun christen standpunt uit, dat evenzeer bedreigd was als het
e

katholieke. Op 't einde der 18 eeuw kwam men er toe die beschouwingen te duwen
in de ramen van afzonderlijke tractaten. Ontstonden de bekende leergangen: De
Vera Religione (tegen de deïsten) en De Ecclesia (tegen de christene secten, maar
nog altijd toch als een onderdeel van de theologie.

e

Vierde tijdvak: 19 eeuw.
Protestanten. - Paulus, Strauss en Baur verwierpen de openbaring en betwistten
de echtheid der evangeliën. Tegen hen werd door conservatieve protestanten te
velde getrokken. In het kamp der liberale protestanten ging het er ruimer op toe.
Kant beweerde dat de objectief-redelijke geloofbaarheid, die de vroegere apologetica
ten gronde lag, geen zin meer had. De
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instemming der rede, objectief niet te verklaren, wordt gewettigd door de eischen
der practische rede.
Tot dezelfde besluiten, kwamen, alhoewel langs andere wegen, Jacobi en
Schleiermacher. Zij eischten geloof, maar geen door-de-rede-gewettigd. Feitelijk
verloor het catholicisme aldus zijn bovennatuurlijke elementen en kwam uit op een
zedelijken en affectieven godsdienst.
Anglicanen. - Ook daar werd in 't begin der verleden eeuw de hand gehouden
aan het historisch christianisme. Maar het duitsche criticisme en het Darwinisme
met zijn uiterste gevolgtrekkingen brachten een grooten omkeer teweeg. Velen
kwamen er toe of wel een zuiver moreel christianisme te aanvaarden zonder dogmen,
of zoo er nog bij hen dogmen bleven, verloren ze hunnen waren zin of geheel of
gedeeltelijk. Anderen toch bleven bij het historisch christianisme, gevestigd op de
profetieën en de mirakelen.
Bij de katholieken is er een vierdubbele strekking waar te nemen:
o

1 Veel werken werden er in 't licht gezonden als antwoord op bijzondere aanvallen,
tegen het een of ander leerstelsel gericht.
o

2 De volledige verrechtvaardiging van het catholicisme wordt door velen
ondernomen, allen doorgaans met hunne bijzondere methode, omdat zij leefden
onder den invloed van velerlei uiteenloopende philosophische, litteraire en sociale
strekkingen: Chateaubriand, Frayssinous. Lacordaire, Bougaud, Weiss, Hettinger.
o

3 't Is ook de tijd waarop vele leergangen: De Vera Religione en De Ecclesia het
licht zagen.
o

4 Eindelijk vallen er afwijkende apologetische methoden vast te stellen, zooals
het Hermesianisme, en nu ten dage het Immanentisme. Daar dit laatste, om zijne
huidige ruchtbaarheid, een ruimer uiteenzetting vergt. zal er speciaal over gehandeld
worden.
In het tweede deel der bijdrage wordt er naar gestreefd het eigen voorwerp der
apologetica zoo nauwkeurig mogelijk te omlijnen. Schrijver werpt veel klaarte op dit
alleszins moeilijk vraagstuk.
I. - Voorwerp der klassieke apologetica.
De geloofsakt, evenals al de menschelijke handelingen moet zijn
verrechtvaardiging hebben. Anders is hij niet waardig van een schepsel met rede
begaafd.
Die verrechtvaardiging berust in het zoogenaamd oordeel van geloofbaarheid.
(judicium credibilitatis) waardoor het verstand
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oordeelt dat het redelijk is te gelooven omdat de voorgestelde waarheid zich als
geloofbaar voordoet en diensvolgens ook recht heeft op onze instemming. Dat is
het specifiek voorwerp der apologetica: de geloofbaarheid der geopenbaarde
waarheden. Men kan haar dus bepalen: De wetenschap, die zich ten doel stelt het
bewijs te leveren van het feit der goddelijke openbaring, dewelke openbaring den
waren godsdienst ten gronde ligt, of korter: de wetenschap van de geloofbaarheid
van den christelijken en katholieken godsdienst.
Wel begrepen toch moet het blijven dat de mensch, omdat hij de katholieke
dogmen als geloofbaar beschouwt, daarom werkelijk nog niet gelooft. De genade
is hier vereischt. omdat er in het voorwerp iets is dat de natuurlijke krachten van
onze vermogens te boven gaat. Zonder aanvulling der leemte is er geen verhouding
mogelijk.
Uit die beschouwingen volgt de plaats, welke de apologetica bekleedt onder de
godsdienstige leervakken.
‘De apologetica ligt aan de theologie ten gronde, zonder een geheel met haar uit
te maken. Want de theologie houdt zich bezig met de geopenbaarde waarheid;
terwijl men, in de redeneeringen die leiden tot het oordeel van geloofbaarheid, zich
niet mag beroepen noch op de Schriftuur als goddelijk boek, noch op de overlevering.
als bewaarster en uitlegster van het depositum fidei, noch op het leerambt der Kerk,
als regel van ons geloof: want niets van dit alles staat vast voor hem die niet gelooft’.
Daartoe juist moet men komen: iemand te overtuigen dat hij kan en moet gelooven,
d.w.z.: zijne instemming geven aan de goddelijke openbaring.
II. - Methode der klassieke apologetica.
Ze komt voor den dag met wijsgeerige bewijzen (mogelijkheid. gepastheid, moreele
noodzakelijkheid, kenbaarheid der openbaring) en met historische bewijzen
(aangaande het feit zelf der veropenbaring).
Die bewijzen kan men onder drie rubrieken rangschikken:
o

1 Uiterlijke ‘zekere teekens, voor het verstand van eenieder vatbaar’, (Conc.
Vat.), b.v. mirakelen en prophetieën, stichting en uitbreiding der Kerk.
o

2 Objectief-innerlijke, berustend in de geopenbaarde leer zelve: b.v. hare
verhevenheid. hare moreele schoonheid, haar sociaal nut.
o

3 Subjectief-innerlijke, nl. niet meer berustende in het voorwerp dat onzen geest
wordt aangeboden, maar in den mensch zelven. De gratie werkt ze uit in ons: ze
bestaan in verlichtingen en ingevingen. ons nopende tot het aannemen van de
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goddelijke openbaring. Alhoewel moeilijk te erkennen, kunnen ze ons toch, zoo ze
echt en niet denkbeeldig zijn, tot het ware geloof brengen.
III. - De twee vormen, waaronder zich de apologetica voordoet.
o

1 Gewone vorm: Eerst bewijst men de geloofbaarheid van den christen
godsdienst, daarna die van den katholieken. (Cf. Conc. Vat. C. III de fide).
o

2 Andere vorm.
Rechtstreeksche bewijsvoering van de geloofbaarheid der Katholieke Kerk.
Zonder veel tijd en zorgen te besteden aan het bewijs der goddelijke afkomst van
den christen godsdienst, gaat ze recht op haar doel af: De Katholieke Kerk is
geloofbaar, omdat ze zelve in zich de bewijzen draagt van hare goddelijke afkomst.
Die bewijzen zijn hare kenteekenen, in een bijzonder daglicht beschouwd, nl. als
eigenschappen die door de eeuwen heen in haar hebben uitgeschitterd. Eens de
geloofbaarheid der Kerk vastgesteld, onderwijst zij ons verder zelve over de
goddelijke boeken, de overlevering, enz.
S. Augustinus schetste in breede trekken deze apologetische methode. Vooral
wijlen Kard. Dechamps, aartsbisschop van Mechelen, was er in verscheidene werken
de vurige voorstander van.
IV. - Dat de klassische apologetica recht van bestaan heeft, valt gemakkelijk te
begrijpen.
Het doel der apologetica moet immers zijn: het feit der openbaring op degelijke
wijze te staven. Reikt ze zoover niet, ze is haren naam niet waard. Die uitslag wordt
door de traditioneele apologetica bekomen. 't Is de reden waarom de Kerk alle
leerstelsels veroordeelt, die de bewijzen uit de uiterlijke criteria voortvloeiende,
eenigszins verkrachten.
Ongetwijfeld is het historisch gedeelte der apologetica op stevigen grond gebouwd.
Toch kunnen op dit terrein, als gevolg zelf der wetenschappen waarmede ze in
verband staat, veel vorderingen gemaakt worden.
Als hoofdregel in de apologetica dient aangenomen: geen enkel verstands- of
gevoels-element, dat als bestanddeel kan gelden van den geloofsakt, mag worden
buitengesloten.
V. - Grenzen der Apologetica. - Hare wetenschappelijke waarde.
Daar de apologetica zich ten doel stelt de geloofbaarheid van den christenen en
katholieken godsdienst te bewijzen, valt alles wat daartoe kan worden teruggebracht.
binnen de grenzen der apologetica.
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De apologetica levert geen metaphysisch-zekere bewijsvoering op, enkel een
bewijsvoering in den breeden zin, die allen redelijken twijfel uitsluit.
*

**

Pater Bainvel, S.J, heeft breedvoerig het vraagstuk bestudeerd, dat, vooral ten
huidigen dage in de apologetica het brandend vraagstuk blijft, in zijn werk: Het geloof
(1)
en de geloofsakt .
Pater Bainvel legt in deze verhandeling benijdenswaardige gaven aan den dag.
De heele studie is geschreven in een bevattelijke en levendige taal. Geen versteende
vormen van in het hoofd opgedane, maar niet verduwde, schoolschheid. Schrijver
heeft geluisterd en heeft zich leerling gemaakt van de groote theologanten. Maar
hij wist door persoonlijke terugwerking die moeilijke zaak voor niet-specialisten
eenigszins begrijpbaar te maken.
Gelooven doen wij allen. Want op tweeërlei wijze gaat onze geest te werk. Hij vat
de zaak uit het licht dat er van uitgaat ofwel neemt hij ze aan op 't gezegde van
anderen. De zekerheid die in 't eerste geval uit het voorwerp zelf in hem werd
geboren, ontstaat nu uit de geloofbaarheid van den getuige.
Men kan geloof hechten aan iemands gezegden omdat men zeker is van hetgeen
hij zegt: 'k Geloof u, zegt men, omdat ik inzie dat gij waarheid spreekt Men kan ook
aan iemand geloof hechten, enkel omdat het door dezen of genen wordt gezegd:
‘Ik geloof u, omdat gij het zegt. Mijn eenige beweegreden tot geloof is het gezag
van hem die spreekt: daarbij blijf ik en houd geen rekening met iets anders.
Ons geloof moet bij de tweede soort gerekend worden. Iedereen houdt het hier
niet bij, en daarover opent schrijver een wel gevoerde discussie, maar die voor ‘De
Warandelezers’ als zijnde te spitsvondig, van weinig belang wezen kan, zooveel te
meer daar schrijvers besluit luidt: ‘Zoo men de zaken op den keper beschouwt,
schijnt de verdeeldheid onder de theologanten wel niet zoo groot, als men op 't
eerste gezicht zou meenen. (blz. 77).
Welk is de rol der beweegredenen, die ons tot de geloofbaarheid moeten brengen?
Ze zijn volstrekt noodzakelijk om den geloofsakt tot een redelijke handeling te
maken. Maar op verre na zijn ze de oorzaak

(1)

La Foi et l'acte de foi, Paris, Lethielleux.
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niet van den geloofsakt. Enkel bieden ze, aan de twee vermogens, die samen den
geloofsakt moeten bewerken, hun reden tot handelen: aan den wil nl. de reden.
waarom ze aan 't verstand instemming oplegt, aan het verstand de objectieve
voorwaarden, waarin ieder verstandshandeling moet geschieden, te weten: een
voorgestelde waarheid en een beweegreden om ze aan te nemen.
Maar die instemming van het verstand, bezit ze de vereischten die men aan alle
intellectueele handeling kan en moet stellen?
Zeker, het verstand. wanneer het gelooft in de Drievuldigheid, b.v., ziet de innerlijke
waarheid niet van dit dogma. Toch wordt het niet door den wil op blinde en onredelijke
wijze tot die instemming gebracht. Want het verstand vat de beide termen der
voorgestelde propositie: In de ééne goddelijke natuur zijn er drie personen. We
hebben een begrip van natuur en persoon. Het verstand vatten tweede de uiterlijke
waarheid er van onder den algemeenen vorm van geloofbaarheid sub ratione
e
communi credibilis (S. Thom.) Ten 3 steunt het, in het uitbrengen van den geloofsakt,
op een genoegzame beweegreden tot geloof: het goddelijk gezag. 't Is dus een
verstandshandeling. Maar in plaats der volkomene objectieve zekerheid hebben we
het goddelijk gezag.
Tot hier over den geloofsakt. Maar hoe geschiedt nu het eigenlijke geloofsproces.
Dat men goed twee verschillende dingen uit malkander houde: de voorbereiding
tot het geloof, en het geloof zelve.
In de voorbereiding kan alles wetenschappelijk zijn. Geen andere tusschenkomst
van den wil dan de gewone. tot iedere handeling der vermogens vereischt.
In den geloofsakt is de rol van den wil essentieel, samen met dien der genade.
De geest integendeel heeft niet te onderzoeken, maar zich te onderwerpen aan de
geopenbaarde waarheid.
De GELOOFBAARHEID geeft geene metaphysische zekerheid. Maar ze geeft toch
eene zekerheid die allen voorzichtigen en gegronden twijfel uitsluit. Eenigen komen
tot die zekerheid op bovennatuurlijke manier, S. Paulus, b.v. Anderen door diep
vorschende studie van het feit der openbaring. Het grootste gedeelte op het gezag
van een brave moeder of van den priester. Ook nog door de indrukmakende
schoonheid der Kerk.
Dit alles is enkel een voorbereiding tot het geloof. Het strekt den geloofsakt tot
verstandelijke basis, maar is niet bij machte den geloofsakt uit te lokken, daar deze
laatste enkel in zijne essentie steunt op het gezag van God. Hoe zal het ver-
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stand in staat worden gesteld aan de openbaring zijne instemming te verleenen?
De wil moet tusschen beide komen. Zonder hem geen geloof. Ik kan overtuigd
zijn van de beweegredenen tot geloofbaarheid, en dan toch niet aan den
openbarenden God geloof hechten.
Wanneer het verstand met zekerheid weet dat de waarachtige God heeft
gesproken, toont het aan den wil hoe groot een goed het is te gelooven. De wil
alsdan, verlicht door het verstand en versterkt door de genade, aangetrokken door
het goed hem voorgesteld door het verstand zegt vrij: ‘Ik wil gelooven.’
De wil werd er toe genoopt door de verplichting waarin hij is Gods woord aan te
hooren, wanneer hij zeker is dat God gesproken heeft. Bij die verplichting komt zich
veelal voor de rechtvaardigen een gevoelen van liefde voegen tot dien God, die
alzoo wil naderen tot het schepsel; voor de zondaren is het veeleer een gevoelen
van rechtvaardigheid en hoop tegenover hunnen Verlosser.
De geloofsakt is meteen verrechtvaardigd. Wat er te kort was voor den geest aan
evidentie, wordt aangevuld hierdoor dat de waarheid voor haar geloofbaar wordt,
onder den invloed van den wil. Toch zal er nooit volledige rust zijn. Onze geest zocht
objectieve evidentie. 't Is de verdienste van het geloof, onder den invloed der
motieven die wegen op den wil, het verstand te knechten in obsequium Dei.
Uit dit alles spruit voort dat de geloofsakt, strikt genomen, zonder beredeneerd
te zijn, toch redelijk is; dat hij, zonder een logische gevolgtrekking te zijn der
‘praeambula fidei’, toch heelemaal logisch is.
Om alles in eenige korte woorden samen te vatten. Zoo gij mij vraagt: Waarom
gelooft gij? - Omdat God gesproken heeft. - Waarom gelooft gij aan het woord Gods.
Omdat hij de opperste en onfeilbare waarheid is. Onmogelijk meer te zeggen over
den eigenlijken geloofsakt. Doch vraagt gij me, hoe ik weet dat God heeft gesproken.
zoo zijn we buiten den geloofsakt, in de beweegredenen tot geloof. Ik antwoord u
door wetenschappelijke bewijzen.
Vraagt gij mij nog: Hoe kunt gij er toe komen te gelooven. - Omdat ik wil. - Waarom
wilt gij. - Omdat ik het goede zoek, en ik het goede vind in 't beantwoorden aan de
verplichting tot gelooven. - Hoe kunt gij een handeling begaan, heelemaal boven
uwe krachten? - Door Gods gratie aan iedereen aangeboden.
*

**
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(1)

Van La Crédibilité et l'Apologétique, door P. Gardeil, O.P. getuigt schrijver van
bovengemeld werk dat het de eenige bijdrage is in de tien laatste jaren, die wezenlijk
(2)
het problema der geloofbaarheid een stap deed vooruitgaan.
En inderdaad. Een diep inzicht op sommige duistere problemen der apologetica
is hier veelal te vinden. Zelden zal men wel den geloofsakt ontleed hebben, zooals
de schrijver het hier ondernomen heeft. Sommigen zullen het bij 't eerste zicht
overdreven vinden. Maar zoo ze hunnen geest de moeite getroosten om den
diepzinnigen theologant in zijne opzoekingen te volgen, zullen zij op hunnen tocht
veel genoegen smaken, wanneer zij helder licht zien opgaan daar waar op zijn minst
deemster over de velden hing.
De geloofsakt is een menschelijke handeling. Als dusdanig moet hij eenigerwijze
kunnen geduwd worden in een schema, dat zoo niet het altijd-echt psychologisch
proces, dan toch minstens het objectief-mogelijk proces weergeeft.
Ziehier dit schema:

Handelingen van 't verstand.
Handelingen van den wil.
1. Mijn verstand stelt mij het goede voor. 2. Mijn wil bemint het.
3. Mijn verstand oordeelt dat het goede 4. Mijn wil streeft naar de verovering van
moet gezocht worden in een voorwerp dit voorwerp.
dat overeenkomt met mijn menschelijke
natuur:
Die stelling ontvouwt zich van zelf in een
dubbele gevolgtrekking:
A)

Ik moet mijn einddoel verwezenlijken A) Ik wil mijn einddoel verwezenlijken.
('t komt overeen met mijn natuur).
B) Ik moet luisteren naar God, zoo Hij mij B)

Ik wil luisteren naar God, zoo Hij mij
iets openbaart.

iets openbaart (item.)

Auditus fidei, goddelijke openbaring, die het bovennatuurlijke goed kenbaar maakt.
5. Beraadslaging aangaande de
openbaring, zich sluitend met een
dubbele stelling

(1)
(2)

6. Instemming van den wil met de
beraadslaging van 't verstand nopens de
openbaring.

Paris, Lecoffre.
Bainvel, S.J. La Foi et l'acte de Foi, blz. 5.
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A)

De goddelijke openbaring is
geloofbaar.

A)

Instemming met die uiterlijke
geloofbaarheid.

B)

Daar er voor mij een verband bestaat
tusschen die geloofbaarheid en de
uitwerking van mijn menschelijk
doeleinde. is het redelijk te gelooven.

B)

7. Het verstand zegt: geloof!

8. Mijn wil beweegt het verstand te
gelooven.

9. Mijn verstand stemt in met de
geopenbaarde waarheid.

10. Genieting van den wil, in 't bezit van
't goede.

Voorbarige instemming met de
openbaring, zoo ze mij, met te luisteren
naar God, het middel aan de hand doet
om mijn bovennatuurlijk doel te
bewerken.

Een der moeilijkste punten in het volledig geloofsproces is de geloofbaarheid (zie
o

n 5). Men neme wel in acht dat ze ofwel natuurlijk ofwel bovennatuurlijk is. De
natuurlijke kan een eenvoudige, objectieve geloofbaarheid zijn, ontstaan uit de
beschouwing der motieven tot geloofbaarheid. Ze blijft heelemaal in de intellectueele
orde. Maar zoo de ziel wel gesteld is, zoo er uit de lagere landen geen dampen
opstijgen die de schittering der waarheid verdooven, komt die eerste geloofbaarheid
alras in betrekking met het onderwerp, met den mensch. In dit tweede stadium ziet
de ziel niet alleen de geloofbaarheidsmotieven in, maar ze brengen haar zoover dat
ze ook haar ertoe nopen te gelooven aan het gezag, waarvoor zij borg staan.
Ook de bovennatuurlijke geloofbaarheid doorloopt twee phasen. Eerstens wordt
ons, onder verlichting van den H. Geest, de zedelijke schoonheid geopenbaard van
de geloofsinstemming. In een tweede phase dringt zich die geloofbaarheid op
gebiedende wijze aan ons op. Dit voor volledigheid. Want onder geloofbaarheid
verstaat men doorgaans enkel de NATUURLIJKE, REDELIJKE geloofbaarheid. Zij is echt
het critisch moment in het ontstaan van den geloofsakt.
Daarom is 't noodig ze goed langs alle kanten te bekijken. Ze moet vier
eigenschappen bezitten:
o

1 Hare methode moet gesteund zijn op de natuurlijke rede. De methode immers
van een wetenschap spruit voort uit haar formeel voorwerp. Het formeel voorwerp
der natuurlijke geloofbaarheid is de redelijke kenbaarheid der motieven tot
geloofbaarheid.
o

2 Ze moet klaarblijkend zijn, zoozeer ten minste dat zij allen voorzichtigen twijfel
buiten sluit.
o

3 Het kan gebeuren dat ze enkel betrekkelijk is, omdat ze niet verplicht is een
speculatieve, maar enkel een moreele zekerheid te schenken.
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o

4 Ook kan niet genoeg op hare uiterlijkheid gewezen worden. Ze toont de waarheid
der openbaring niet in haar zelve, maar enkel wijst ze, door middel van de getuigenis,
op het goed recht dat ze bezit geloofd te worden.
Vergt nu de geloofbaarheid een wetenschappelijk bewijs? Zoo men ja antwoordt,
zal men zich moeilijk los maken van het Hermesianisme. dat een noodzakelijk
verband tusschen den geloofsakt en de beweegredenen tot geloofbaarheid staande
hield.
Dit wetenschappelijk bewijs is dus niet gevergd. Een practische zekerheid kan
volstaan, alhoewel toch dient gezegd dat een waarschijnlijkheid, naar kerkelijke
uitspraak, onvoldoende is.
Maar is het wetenschappelijk bewijs mogelijk?
Ongetwijfeld. Het steunt hierop dat een valsche bewering onmogelijk kan gestaafd
worden door een waar mirakel. Nu, een mirakel is een feit dat in zekeren zin
wetenschappelijk kan bewezen worden.
Ook steekt het de oogen uit dat dit wetenschappelijk bewijs niet strijdt met het
geloof. Want enkel wordt hierdoor de uiterlijke geloofbaarheid der openbaring
betoogd, terwijl de innerlijke waarheid verborgen blijft.
Een weinig meer licht dient er geworpen op de practische zekerheid, die de
geloofbaarheid zoo dikwijls medebrengt. Eene veronderstelling. Iemand kan. uit
onbekwaamheid of tijdgebrek, zich niet begeven aan de studie der bewijzen van
onzen godsdienst.
Nochtans voelt hij in zich een ontevredenheid, een onvoldaanheid. Zijn ziel smacht
naar moreele schoonheid. Bij toeval hoort hij het evangelie verkonden; het uiterlijke
van den predikant, zijne rechtzinnigheid, zijn zuivere zeden, zijne belangloosheid,
het vuur zijner overtuiging dat laait in zijn woord, maken indruk op hem. Ware er
spraak van een gewone zaak, aanstonds hechtte hij geloof aan dien man. Maar het
Evangelie spreekt tot zijn hart; enkel daar vindt hij antwoord op de vragen die hem
ontrusten; enkel dat boek spreekt met gezag... Ja.. geloofbaar is het. Dwaalleer kan
zich niet voor doen onder die heerlijke gedaante. die in u roert al wat grootsch en
schoon is. Meer is er niet noodig om een practische zekerheid aangaande de
geloofbaarheid van onzen godsdienst te bekomen.
Die practische zekerheid, opgedaan door den simpelen, maar goedgeaarden
man, kan ook bij geleerden plaats grijpen, wanneer dezen, 't zij uit echte
onwetendheid, 't zij uit de te strenge eischen van hun verstand, tot geen speculatieve
zekerheid kunnen geraken.
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Doch er dient voet bij stek gehouden. Enkel de objectieve apologetica is de echt
wetenschappelijke. De subjectieve kan haar bij den eenling vervangen; nooit echter
kan deze als algemeen geldend argument worden voorgesteld, hetgeen juist de
immanentisten zich voorstelden.
Ten slotte besteedt Pater Gardeil een groot deel zijner studie om het gebied der
apologetica met juistheid af te bakenen. 't Is immers bijna ongelooflijk al wat men
wilde duwen in de ramen der apologetische wetenschap. 't Kwam veelal voort uit
een onbepaald begrip aangaande het eigen voorwerp der apologetica. Zijt gij er
integendeel toe gekomen u over dit voorwerp een klaar begrip te vormen, dan óok
kunt gij de breede lijnen trekken der apologetica. Welnu dit voorwerp is: de natuurlijke
geloofbaarheid der openbaring. Alles wat dus kan brengen tot die geloofbaarheid,
mag aanspraak maken op de eigenlijke apologetica.

II. - Beweegredenen tot geloofbaarheid
Na dit eenigszins lastig tochtje op de spitsen der metaphysica. zal het goed zijn
adem te scheppen in de vallei, waar we ons eventjes kunnen vermeien in het
schouwspel - altijd belangwekkend - der groote bekeerlingen.
(1)
De ‘Revue pratique d'Apologétique’ van 15 Februari 1910 brengt een studie
over de bekeering van iemand, die, dank zij vooral Jufvr. Belpaire. voor de Vlamingen
geen onbekende is: 'k bedoel Joannes Jörgensen. De studie werd geschreven naar
aanleiding van zijn roman: Onze Lieve Vrouw van Denemarken.
De hoofdpersoon is Hermann Ronge. Feitelijk is de heele roman een beschrijving,
een zielkundige uitdieping van dezes bekeering. Alhoewel schrijver er ons wel niet
uitdrukkelijk een autobiographie in geeft, is het toch niet vermetel te beweren dat
er menig episode in voorkomt, uit de bekeeringsperiode van Jörgensen zelven. In
alle geval zal men er zien dat die kunstenaar niet enkel tot het catholicisme is
overgegaan omdat zijn hart overstelpt werd door dichterlijke schoonheid, maar
omdat hij enkel in de katholieke leer een rust vond voor zijnen vermoeiden,
veel-eischenden geest.
Leidende met eenige jongelingen van zijnen leeftijd een leven van orgieën, krijgt
Hermann Ronge er ten slotte een onweerstaanbaren walg van. Hij wil hooger op.
Zekeren nacht

(1)

Paris, BEAUCHESNE.
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van slemperij, verlaat hij dan ook zijn ontuchtige makkers, en doolt door de straten
van Kopenhagen. Tegen den morgen komt hij aan een kerk, met op haren gevel
het opschrift: Ego sum vita. En naar leven was hij zoo dorstende, zoo snakkende.
Vroeger, voor vele jaren had hij wel iets van dat leven gekend; want, als vele
Denen. werd hij opgebracht in een geloovig Lutheranisme. Doch in zijne
aanvangende jongelingsjaren las hij Strauss en Renan. 't Was een doodend vergift
geworpen op de bloem die zijn ziel toen tertijde was. Andere onweerswinden knakten
haren stengel...
Dood was alle christelijk leven in hem toen hij ter Universiteit ging. Alles voorspelde
alsdan den aanstaanden val der Kerk en de aanstaande opkomst van een nieuwe
maatschappij, In Frankrijk zegevierde de vrijzinnige republiek. In Italië zag het er al
niet veel beter uit. In Duitschland maakte de materialistische en atheïstische
sociaal-democratie een machtig leger uit en in het Noorden bleven Brandè's
gedachten zegevieren. Al wat naam had in Europa scheen zich te scharen onder
het vaandel der nieuwe gedachte. In Engeland Darwin en Spencer, Mill en
Swinburne, in Frankrijk Taine en Renan, Zola en Goncourt, in Duitschland Strauss,
Feuerbach en Heyse, in Rusland Tourgueniew, in Italië Carducci, in 't Noorden Ibsen
en Björnson. Strindberg en Brandès, Jacobsen en Drachmann.
't Valt te begrijpen dat de jonge Denen zich veilig waanden onder zulk een
patroonschap.
En toch vond Ronge er geen leniging voor de smarten van zijn in duisternis
voortstrompelenden geest. Hij trok zich terug uit de woeling der stad, bestudeerde
er Schopenhauer, den grooten pessimist, en ook Ernest Hello, den christen-denker.
Bij dezen zag hij het wereldraadsel opgelost. Ja, er was orde en harmonie in de
wereld: waarheid, schoonheid, geluk, 't waren de schakels van één gouden keten
door onsterfelijke handen gesmeed in de lente der tijden...Wie tegen de waarheid
inging, verbrak de harmonie in zijn ziel en brak er stuk 't geluk... Hij zou worden als
een arbeider uit de middeleeuwen: hun geloof steeg ten hemel als de slanke torens
die zij in de lucht ontwierpen, doch hun zedeleer was hecht en sterk als de onwrikbare
grondvesten dier hemelhooge gebouwen.
't Was op Kerstdag, in de middernachtmis dat Ronge den genadeslag ontving.
Zijn geest was bereid: nu werd zijn hart veroverd. Hij werd verder opgeleid in den
godsdienst door een benediktijner monnik. Nog zou zijn geest wel het vuur der
koorts kennen. dat hem in oogenbikken van twijfel verteert. Eensdaags toch kwam
de rust. de volledige zielevrede. Hij wist
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nu weer wat het was: Ego sum vita. En dat leven, zou hij mededeelen aan de schare.
over wie de woorden van den Heiland klonken: Misereor super tubam. Henry George
zei aan Manning: ‘Ik kwam tot het geloof in Jesus-Christus door mijn liefde tot het
volk’. ‘En ik’, antwoordde Manning. ‘Ik kom tot de liefde voor het volk door mijn geloof
in Jesus-Christus’. Edele woorden van edele harten.
Ronge jubelt bij den weldadigen socialen invloed die op onze dagen uitgaat van
de Kerk. Onder hare banier wil hij strijden tot meerdere ontwikkeling der massa.
Ziedaar de gang van Jögensen's roman. Wie onzer jongeren neemt het op zich
dit machtig stuk werk te verdietschen. Buiten den dienst aan de letteren bewezen,
zal hij nog een werk van apostolaat volbrengen. Wat kan er immers meer indruk
maken op onze moderne, onrustige, gejaagde geesten dan het zicht van de kalmte
rust, gekomen door het catholicisme over de zwoegende ziel die Ronge of Jörgensen
zelf was?
r

D ALBERT VON RUVILLE. Universitätsprofessor in Halle. geeft ons de redens op, die
er hem toe noopten tot de H. Kerk terug te keeren, in zijn werk Zurück zur heiligen
(1)
Kirche.
Na in zijn voorwoord er op gewezen te hebben dat dit boek van hem geen
theologisch, noch katholiek leerboek wenscht te zijn, onderzoekt de schrijver de
oorzaken van zijn terugkeer tot de ware Kerk, terugkeer welke hoofdzakelijk een
proces is van verstandservaring, dat een ernstigen aanvang nam in de richting van
het Katholicisme met de lezing van Harnacks Wesen des Christentums. Uit de
redens van dit boek toch geraakt hij door inwendige besluitselen aangaande den
‘Wundermann’ Jesus-Christus tot de kern der katholieke waarheden. Waar Harnack
op zoodanig gunstige wijze zich uitliet over Jesus. Christus als een groot-menschelijk
wonder, kon von Ruville niet vermijden verder te gaan en de goddelijkheid van
Christus te erkennen; eene goddelijkheid die evenzoozeer beleden werd door het
Protestantisme als door het Katholicisme. Zulke bevinding gaf hem een
onuitsprekelijk geluk omdat hij meende nu slechts voor goed ‘die ganze Warheit’ in
bezit te hebben. Daarin vond hij zich nochtans bedrogen wanneer hij op grond dier
bevinding ‘nach warmer. beständiger Gottesverehrung

(1)

Herman Walter, Berlin, Naar de Revue pratique d'Apologétique verzekert, verschijnt er
eerstdaags een Fransche vertaling bij Beauchesne, Parijs. Ook wordt er aan een
Nederlandsche overzetting gewerkt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

402
suchte’ en zich nu door de koele voorzorgen van het Protestantisme daarin beperkt
gevoelde. Weliswaar was hij bewust dat het Katholicisme hem zulks wel eigenlijk
geven kon maar ongunstige vooroordeelen reeds van zijne jeugd af, deden hem dit
toch onmogelijk schijnen. Het feit dat in het Protestantisme alle heil ‘von der
Belehrung, von dem Bildungstand’ afhankelijk was, bleek hem, tegenover der leer
der Katholieke Kerk een gebrek. Het liberale-protestantisme met zijne verloochening
der dogmas was nog erger. Dit toch kon nooit het positief-religieuse grondbeginsel
terugvinden omdat het daar slechts met zuivermenschelijke middelen werkte waar
kinderlijk-deemoedig onderwerping volstrekt noodig was. Het algemeen-kristelijk
standpunt waarop hij zich toenmaals bevond had op dien tijd voor gevolg dat hij
zich geenszins bekommerde om het konfessioneel onderscheid van Kerk tot Kerk.
Zijne liefde tot Jesus-Christus was hem genoeg; een kerkelijk onderscheid had hij
niet noodig, hoe hij niettemin toch reeds voor jaren het gevoel had Jesus-Christus
in géne Kerk te dienen waar hij het meest geëerd werd. Kort daarop bracht eene
hernieuwde lezing der Divina Commedia hem nog eens nader tot het Katholicisme,
terwijl hij meer en meer tot de overtuiging kwam dat in de heerschende
geloofsverwarring van het Protestantisme het onfeilbare Pausdom alléen de
invloeden der vrijzinnige leer kon tegenhouden; enkele protestantsche vooroordeelen
over de traditioneele leer en het geschiedkundig verloop van het Pausdom hielden
hem nochtans zekeren tijd terug. Toenmaals las hij het boek van Prof. Reinhold
‘Der alte u. der neue Glaube’ wat een geweldig feit was voor hem: hij leerde het
Katholicisme in zijn wezen kennen terwijl het protestantisch vooroordeel hem meer
dan ooit duidelijk werd. Van dan af, zich noch steeds op een algemeen-kristelijk
standpunt houdend, dacht hij de oplossing te kunnen vinden in het bewerkstelligen
der toenadering tusschen de verschillige confessies. De betrekkingen, die toentertijd
ontstonden met Katholieken, gaven hem ten laatste op duidelijke wijze het gedacht
in, zich tot het Katholicisme te bekeeren. Immers met den wil had hij elke katholieke
geloofswaarheid aangenomen, enkel de bevooroordeele protestantsche opvatting
van het leerstuk der Transsubstantiatie hield hem nogmaals tegen. Daarbij voegde
zich de teruggehoudenheid in zake van geloofskwesties welke hij ondervond langs
katholieke-bevriende zijde, tot eindelijk de lezing van Möllers Symbolik zijn laatste
weerstand tegen de waarheid der Transsubstantiatie wegbrak en hij in de kern zelve
van het Katholicisme geloofde. Voeg daaraan toe de lezing van den Katechismus
en de indruk van
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een zin als deze ‘Irrglaublig aus eigen Schuld ist derjenige der die Katholische Kirche
kennt und von ihrer Wahrheit uberzeugt ist, aber in dieselbe nicht eintritt’ en hij
aarzelde nu niet meer.
Zijne een-daagsche wetenschap werd bescheiden en onderwierp zich aan de
tweeduizendjarige ondervinding der Katholieke Kerk. De onderrichtingen welke hij
van een priester ‘von warmer Frömmigkeit und reichem theologischen Wissen’
ontving deden hem zijne bekeering verhaasten, waardoor plotseling de vreugde
groot was onder zijne ‘katholische Verwandten’, die vroeger hem bleken onverschillig
te zijn aan zijne poging tot bekeering. De mystische kracht zijner eerste H. Communie
overweldigde op eene bijzondere wijze heel zijn wezen en voerde zijne ziel tot een
geluk dat hij vroeger niet kende en hem als iets onredelijks zou zijn voorgekomen.
Nu werd hem de religieuse macht der Katholieke Kerk over de wereld daardoor
eveneens duidelijk.
Het proces van Albert von Ruville's bekeering blijkt door dit alles overeenkomsten
aan te bieden met Brunetiere's bekeering, die eveneens door verstandelijke
overweging en tegenoverstelling der feiten teweeggebracht werd in tegenstelling
met het bekeeringsproces van een Huysmans of een Retté b.v. waarvan de
aanleiding hoofdzakelijk in het subjectievere gevoel lag. Het merkwaardige van von
Ruville's bekeering is dat deze zich te midden van Duitsche geloofstoestanden
ontwikkelde.
Het Protestantisme staat hier voor eene rechtvaardige, onverbiddelijke,
methodisch-afgerichte en moderne rechtbank die groote contradicties aantoont,
ieder vooroordeel terecht wijst, elke verkeerde grondreden en vooringenomenheid
weerlegt. Het Boek moet in Protestantsche omgeving zeer onaangenaam zijn maar
zal de Katholieken vreugde geven en in het ware geloof versterken.
Degelijk geestesvoedsel zal eenieder vinden in de hoofdstukken over den
rotsgrond der katholieke Kerk die het pausdom is, over de voedingskracht der
katholieke Kerk, n.l. de eucharistie, over de Liefde in de katholieke Kerk, over de
vrijheid in de katholieke Kerk en over de vijandschap tegen de katholieke Kerk.
Er verder over uit weiden zou ons te ver brengen. Het volsta er slechts nog op te
wijzen hoe hier eigenondervinding de beste bewijskracht is en vergelijking der
toestanden hem de juiste gevolgtrekking gaven.
De uitgever Beauchesne. van Parijs, heeft een nieuwe apologetische serie begonnen.
getiteld ‘Levende apologetica’.
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Drie deeltjes zijn verschenen. Alle hebben zij het over bekeerlingen.
Un chrétien, journal d'un néo converti, geeft ons het dagboek gehouden door een
bekeerden doctoor. Ten minste wil schrijver ervan, Lucien Roure, er toe komen,
steunende op echte gegevens, dit dagboek te schrijven.
Daar hij zelf stellig beweert rekening te houden met de objectieve waarheid der
feiten, zooals ze echt gebeurd zijn, hebben wij geen reden om in hem geen
vertrouwen te stellen.
Het dagboek bevat twee deelen: de bekeering en de hoogere opgang van den
bekeerde na zijne verzoening met God.
Opgebracht buiten den godsdienst om, in zoogezegde onzijdige, doch feitelijk zooals altijd - anti-godsdienstige gevoelens. voelt onze dokter behoefte aan meer.
Hij kijkt rondom zich uit en midden al de bestaande instellingen treft hem het feit
van 't bestaan der Kerk. Volgens de natuurlijke wetten der geschiedenis heeft alles
maar een tijd beleefd. Hoe komt het dat de Kerk altijd blijft voort bestaan, met hare
dogmen, met hare zedenleer? Is het geen teeken van bovennatuurlijke
tusschenkomst. En is die op haar beurt geen bewijs van hare waarheid. Want God
en valschheid sluiten elkander onwederroepelijk uit.
Hoe meer onze geleerde de geschiedenis bestudeert, hoe meer voor hem de
Kerk oprijst in volle zonnelicht. Bij dagen. wanneer al de oude opwerpingen opstijgen
uit de meest vergeten hoeken zijner ziel, zal er wel een wolk komen drijven voor
het helle licht. Maar de wolk gaat voorbij en de zonneglans schittert, onbevlekt in
zijn gouden heerlijkheid.
En de dokter buigt het hoofd voor dit feit. Hij gaat te biecht en komt zijn hoofd en
hart baden in het licht en de warmte die uitgaan van de zonne, die sedert negentien
eeuwen haren zang zingt aan den einder der historie.
Enkel ten bate van al wat best in hem was zou het zijn. Want die bekeerling zou
een strijder worden, strijder op wetenschappelijk gebied, tegen kortzichtige of
vooringenomen geleerden, strijder op 't gebied der katholieke overtuigingen, tot
zoover dat hij er zijn plaats voor verloor in een hospitaal van Parijs; strijder ook en
vooral op sociaal gebied, met al zijn pogingen in te spannen om eenigszins de vele
smarten te lenigen, die hunnen wanklank wierpen in het grootsch akkoord dat van
Gods' schepping ten hemel ging... Op dat gebied zou hij sneuvelen, want hij stierften
gevolge van typhuskoorts, opgedaan in het verzorgen der arme lijdenden.
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In ‘Les Convertis d'hier’ wijst ons Alexis Crosnier op de beweegredenen die de
groote bekeerlingen François Coppée, Ad. Retté, J.K. Huysmans, Paul Bourget,
Ferdinand Brunetiere er toe noopten tot het catholicisme over te gaan.
FRANçOIS COPPÉE genoot een vrome opvoeding. Op vijftien jarigen leeftijd, bij 't
geweldig losbreken der driften, werd hij overrompeld door hunnen vloed en liet zich
gaan... Omdat de godsdienst hem hiertoe in den weg stond, wist hij er zich aan te
onttrekken. natuurlijk niet zonder zich op schijnredenen te steunen. De ziekte kwam
zijn lichaam teisteren en meteen schoot voor zijn insluimerenden geest de visie op
van 's menschen bestemming... Hij bood geen wederstand aan de strenge
raadgevingen die de smarten medebrengen en sprak zijne biecht. Maanden nog
bleef hij uit bewustheid van zijn onwaardigheid, van de H. Tafel verwijderd. Hij las
het Evangelie. Hij vond er de leer nu nog door de Kerk verkondigd, en verzoende
zich heelemaal met deze laatste. Het verhaal van zijne bekeering in ‘La Bonne
Souffrance’ heeft een geur van innigheid die niemand mag verwaarloozen te
genieten.
Over RETTÉ werd reeds in dit tijdschrift gewaagd bij de verschijning van zijn boek:
‘Du Diable à Dieu’. Zoo Coppée in de lichamelijke smarten zich tot den katholieken
godsdienst had gewend, was Retté eerder opgestegen uit den poel der menschelijke
ellende. Opgebracht zonder godsdienst, dischte schrijver aan het publiek verhalen
op, die verre van stichtend waren. Een driftig man als deze, moest tot de uitersten
gaan, op elk gebied.
Zekeren dag houdt hij een voordracht over de rol der wetenschap. Bij zijne
loochening van Gods bestaan, wordt hem hierover rekenschap gevraagd door de
toehoorders. Hij trok zich voor 't publiek uit den slag zoo goed hij kon, Maar hij was
onbevredigd. Meteen had hij zijn vertrouwen in de wetenschap verloren. Zoo 'n man
ligt toch zoo gauw niet ter aarde... De driften kwelden hem in hunne banden. Hij
bad, ging ter beevaart... Het inwendig tempeest stilde. Enkel toch bij dagen. Want
soms stegen de baren weer in woede oo, zoodanig dat hij aan zelfmoord dacht...
Coppée bevond zich op zijnen weg... Hij wist wat er van was en stuurde hem naar
eenen priester, die zijne bekeering voltrok.
HUYSMANS kwam tot het catholicisme door een zekerheid die hij in zich zelf had
beleefd. Wat een woeling in het hart van dien kunstenaar! In het zoeken naar het
zeldzame, naar het mysterieuse, vond hij in zich zelf geene bevrediging. Zijn ellende
was hem een last. Daarbij bleef het niet. Hij had er
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berouw over, zoo diep gedaald te zijn, en wilde vergiffenis bekomen, daar waar ze
alleen kan bekomen worden. Hij ging te biecht en werd katholiek. Toch geen kat
om zonder handschoenen te vatten. De ‘oude mensch’ werd in hem niet gevoeld
en die overgevoelige kunstenaar vond in een wereld waar alles percies niet naar
de eischen der kunst is geregeld gelegenheden genoeg om zijn gal uit te spuwen.
Zijn stichtende dood laat geen twijfel over aangaande de oprechtheid zijner
bekeering.
Een diepzinnige denker als BOURGET kon niet katholiek worden door dezelfde
beweegredenen als de voorgaanden. Hetgeen zijn verstand veroverde, was de
noodzakelijkheid. én voor eenling én voor maatschappij, van een zedeleer, die hij
enkel in 't catholicisme vond. Dat eens ingezien, waren er enkel nog eenige twijfels
op te lossen: eenige wolkjes die verdwenen aan den blauwen hemel van zijn ziel.
De veelzijdig-ontwikkelde BRUNETIÈRE zou ook niet gemakkelijk door de waarheid
veroverd worden. Die stoere werker wilde zich inleven in de gedachten der groote
denkers; hij week niet terug, hij de moderne positivist, voor de studie der Summa
van den Aquiner... In het positivisme dacht hij een oogenblik zijn heil te vinden, maar
hij zag niet in dat het bij machte was zedenwetten uit te vaardigen. Enkel in het
catholicisme erkende hij die macht. Een reis naar Rome. en een bezoek aan Paus
Leo XIII. brachten zijne ziel dichter en dichter bij dien godsdienst, wiens sociale
noodzakelijkheid hij erkende. De dood verraste hem op het oogenblik dat hij zich
bereidde al zijn plichten van christen te vervullen. Toch laten zijn eigen bekentenissen
geen twijfel nopens zijne bekeering tot den katholieken godsdienst.

Une Anglaise convertie. - Hier hebben wij te doen met eene vrouw, Miss Lechmere,
later Mme Darras, die opgebracht werd in een streng-conservatief protestantisme.
In dien godsdienst, zonder plechtigheden, buiten de killige wekelijksche preek in
een naakte kerk, kon haar lente-jeugdig hart niet opleven Ze verlangde naar warme
zonnestralen... Reeds bij de ritualisten had zij er iets van gevoeld. Maar ook daar
was er iets te kort. Ze was er te biecht geweest... zonder geestesrust, zonder
hartverkwikking te hebben bekomen.
Hare ouders. streng protestansch gezind, wilden van geen catholicisme weten.
Van dit oogenblik af ontstond in die jonge vrouw de strijd tusschen de
onweerstaanbare neigingen van haar ziel, die naar inniger, naar breeder leven
smachtte, en den
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eerbied die zij aan hare ouders was verschuldigd. Karaktervol wist ze alles aan de
waarheid ten offer te plengen. Ze werd uit het vaderhuis gebannen... Overstelpt van
droefheid. ziek door die geweldige zielsaandoeningen, kende zij oogenblikken van
wreeden twijfel... Gelukkig, want wat ze tot nog toe maar scheen gevoeld te hebben,
als door intuitie, beredeneerde zij nu. De lucht van Engeland was toen vol van
discussies over godsdienst. Newman, met zijn talrijke volgelingen, had de
protestantsche wereld in verbazing gebracht... Onder de leiding van Wiseman vooral,
bestudeerde Miss Lechmere doelmatig den katholieken godsdienst en werd kind
van de Roomsche Kerk. Een vrouw die zooveel karakter had aan den dag gelegd,
zou geen alledaagsche bekeerlinge zijn. Zij ging door het leven, al goed doende
aan de armen, terwijl ze haar eigen ziel tot een zeldzame volmaaktheid bracht.
*

**

Belangrijk is het te zien hoe feitelijk de bekeeringen voltrokken worden. Bij geen
enkele heeft het psychologisch proces denzelfden gang, juist omdat het geschiedt
in het innigste van eenieder dat uit allerhande elementen is samengesteld, en van
mensch tot mensch zoo zeer verschilt.
Toch doet dit niets af van de bewijskracht der objectieve beweegredenen tot
geloofbaarheid. Onze tegenstrevers weten het wel, en hebben er altijd het mikpunt
hunner aanvallen van gemaakt.
De persoon van onzen Heer Jesus-Christus genoot hierin altijd hun voorkeur.
Niet alleen trachten zij te bewijzen dat de mirakelen en profetieën Hem
toegeschreven, onecht zijn, maar ze drijven de ongerijmdheid zoover, staande te
houden dat de stichter van onzen godsdienst nooit heeft bestaan.
In een zeer bevattelijk werkje: Jesus' werkelijk bestaan tegenover het
(1)
hedendaagsch rationalisme trekt Fillion tegen hen te velde. Na in een eerste
hoofstuk de stelsels van CHARLES-FRANçOIS DUPUIS, BRUNO BAUER, ALBERT
KALTHOFF, W.B. SMITH en P. JENSENS te hebben in oogenschouw genomen, geeft
schrijver een beknopt overzicht der ontegensprekelijke bewijzen, waarop
Jesus-Christus' werkdadig bestaan is gegrondvest. Van zeer groot gewicht onder
de heidensche getuigenissen zijn die van Plinius Caecilius, Tacitus en Suetonius.

(1)

L'existence historique de Jésus et le rationalisme contemporain. (Science et Religion 529)
Bloud, Parijs.
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Waren de teksten over Christus, die zich bevinden in de werken van Flavius
Josephus, echt, ze zouden tot een klaar bewijs verstrekken. Maar tegen de echtheid
van minstens eenen dier teksten worden zoovele gegronde opwerpingen geopperd,
dat men hem best onverlet laat. Alhoewel de bewijzen over Christus' bestaan,
aangetroffen in de werken van profane schrijvers, niet zeer talrijk zijn, laten ze toch
geen redelijken twijfel over aangaande het bestaan van Jesus.
De christelijke getuigenissen zijn natuurlijk in grooter getal. Buiten de Schriftuur
om hebben we het getuigenis der kerkvaders van de eerste eeuw. CLEMENS,
POLYCARPUS, IGNATIUS, van de schrijvers der Didachè, enz. - De Schriftuur, als
zuiver-historische bron beschouwd, is en blijft de bijzonderste bewijsvoering voor
Jesus werkelijk bestaan. Men merke wel op, dat door de meest-vooruitstrevende
rationalisten, vele boeken van het N.T. als echt worden beschouwd. Zoo gij Bruno
Bauer, Kalthoff, en eenige sociaal-democraten uitzondert, is men het in den
tegenwoordigen stand der zaken, over de echtheid van menig Nieuw-Testamentelijk
boek eens. Hetgeen zeker aan dit argument veel kracht bijzet.
Een laatste betoog van Jesus' werkelijkheid is wel het bestaan na negentien
eeuwen, van het christendom. Een instelling, die zooveel aanvallen had te doorstaan,
moet op de hechte rots der waarheid zijn gevestigd.
SAINTYVES, in ‘Le Discernement du Miracle’ beweert u te willen streng-juiste middelen
aan de hand doen om de mirakelen te leeren onderscheiden. Hij beschouwt het
mirakel in het licht der historische critiek, der wetenschappelijke critiek, der
philosophische critiek en der theologische critiek. Hij wil het goud zuiveren in de
smeltkroes, maar... er blijft niets meer over.
Is het ook te verwonderen. Voor hem moet de Bijbel beschouwd worden als om
't even welk ander boek, zonder rekening te houden met 't bovennatuurlijk karakter,
dat wij met recht en reden aan dit boek erkennen. Daarbij zijn er weinig boeken van
historische waarde voor onzen schrijver: de Genesis is een legenden-verzameling,
e

het 4 evangelie een dichterlijke uitboezeming, zonder grond in de geschiedenis.
De verrijzenis van Christus en die van Lazarus zijn ontloken in de fantasie van
inbeeldige, dweepende schrijvers. - Voor de zooveelste keer lezen wij dat de Kerk
zich bedrogen heeft in 't veroordeelen van Galiléi, en nu opnieuw in de veroordeeling
van Loisy. En wilt gij weten wat 'n denkbeeld schrijver zich vormt van de
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theologie? 't Is een ZUIVER metaphysische kennis van godsdienstigen aard! Geen
openbaring, die de theologie ten gronde ligt. Neen, enkel een bespiegeling van
onzen geest.
Deze zijn maar eenige kleine staaltjes van 's schrijvers geestestoestand.
Daarenboven is er ongelooflijk veel verwarring in hem aan te treffen. Dit alles legt
klaar uit hoe schrijver tot zijn negatieven uitslag komt. Ten andere zijn nijdige toon
tegenover de Kerk en de theologanten, staat nu wel juist niet borg voor het
(1)
wetenschappelijk karakter van zijn werk. Drift verblindt .

Antwerpen.
P. JANSSENS, O.P.
(Wordt vervolgd).

(1)

Wie eenigszins het op onze dagen zeer bestudeerde vraagstuk van 't mirakel wil nagaan, zal
o.a. wel beters vinden bij:
BROS. Constatation du miracle: Annales de Philosophie chrétienne. Juni 1906.
n

n

n

MAISONNEUVE. Revue du Clergé Français, 15 Juni, 1 September en 1 December 1907.
n

LEFEBVRE. Revue du Clergé Français, 1 Juni 1907.
n

LESÈTRE. Revue du Clergé Français, 1 November 1908.
Ook in LAVRAND, La suggestion et les guérisons de Lourdes (Science et Religion). BLOUD,
1908, en in BERTRIN, Histoire critique des événements de Lourdes, Paris, Lecoffre, zijn zeer
goede inlichtingente putten.
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Boekennieuws
Die Freiheit der Wissenschaft. Ein Gang durch das moderne
r
Geistesleben, von D Josef Donat, S.J., professor an der Universität
Innsbruck. - Innsbruck, Fel. Rauch, 1910. 494 blz.
Het onderhavige werk bevat voordrachten, die de schrijver in den zomer van 1908
aan de Universiteit te Innsbruck had aangevangen, maar die hij door het stormig
gewoel der beruchte Wahrmund-zaak te dien tijde had moeten onderbreken. Hij
geeft ze hier, tot een gansch boek aangegroeid weer, zooals hij had gewenscht ze
toen te houden.
Het belang van dit boek ligt echter hoegenaamd niet in zijn verbinding met een
luidruchtig, zij het ook snel-voorbijgaand opvlammen van liberale woede tegen
klerikale onverdraagzaamheid. P. DONAT heeft zijn onderwerp op veel hooger
standpunt geplaatst. De zoo aktueele vraag: ‘of het dan werkelijk waar is, dat een
katholiek die zich op de wetenschap toelegt door zijn geloof en door de
overleveringen van zijn Kerk gebonden wordt, zoodat hem in iedere richting de
uitkomst van zijn navorschingen op voorhand opgedrongen wordt’, heeft de schrijver
willen behandelen in al hare uitgestrektheid. Zijn werk is in de eerste plaats
philosophisch; natuurlijk waar de betrekking met het geloof ter sprake kwam, werd
mede de theologie, maar ook dan alleen, geraadpleegd. Het was zijn doel, de diepere
wereldbeschouwingen, die de vraag ten grondslag liggen, te belichten en te verklaren.
Daardoor is zijn werk geworden een tocht door het moderne geestesleven met zijne
gedachten en beginselen, zijne verwachtingen en kampen.
Het is niet doenlijk in enkele bladzijden een zoo veelzijdig werk samen te vatten.
Zoo iets laat zich niet resumeeren. De vier groote deelen, waaruit het bestaat, mogen
echter eene voorstelling toelaten van al het rijke goud dat er in te vinden is: I. DIE
FREIHEIT DER WISSENSCHAFT UND IHRE PHILOSOPHISCHE VORAUSSETZUNGEN, waarin
de christelijke wereldbeschouwing, tegenover de liberale, de ongeloovige, de
agnostische en al dezer bonte verscheidenheid en onzekerheid wordt gesteld; II.
FREIHEIT DER FORSCHUNG UND GLAUBE, waarin het probleem van den strijd tusschen
geloof en wetenschap in zijn laatste grondbeginselen wordt ontleed. en nogmaals
een weerlegging gegeven der voornaamste en beruchtste gevallen van kerkelijke
onverdraagzaamheid: en mij dunkt dat de schrijver, die overigens voor elk geval tot
de bronnen is gegaan, telkens het juiste, afdoende antwoord heeft getroffen; III. DIE
LIBERALE FREIHEIT DER FORSCHUNG, waarin al de zoogenaamde grondbeginselen
der liberale wetenschap gewikt, gewogen en te licht bevonden worden; IV. DIE
FREIHEIT DER LEHRE in twee groote hoofdstukken onderverdeeld: die Freiheit der
Lehre und Ethik, waarin het begrip der ware leervrijheid uit de beginselen der moraal
wordt afgeleid;
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die Freiheit der Lehre und Staat. In een vijfde deel, dat misschien reeds eenigzins
buiten het groot plan ligt en over de Theologie handelt, wordt het recht der
godsgeleerdheid op den naam van wetenschap verdedigd en de haar aan de
Universiteiten toekomende plaats aangewezen. Deze laatste verhandeling is zeer
actueel bijzonder in Duitschland en Oostenrijk, waar sedert eenige jaren een ware
kamp tegen de theologie aan de universiteiten geleverd wordt.
Maar het was mijn doel niet het werk te ontleden. Ik wilde het slechts aan de
lezers van Dietsche Warande bekend maken en warm aanbevelen. Daarom wezen
hier nog kort de voornaamste hoedanigheden ervan ten minste aangeduid: ruime
opvatting van het onderwerp; diepe, philosophische behandeling op hare
grondbeginselen teruggebracht; scherpe omlijning der begrippen; bondige en toch
zeer aanlokkende uiteenzetting Een wonderbare hoedanigheid voor een Duitsch
werk: het laat zich zeer vlot en zeer aangenaam lezen. Ten laatste worden al deze
vragen niet slechts theoretisch behandeld: de geschiedenis levert voortdurend den
achtergrond, waar de gedachten zich bewegen en leven krijgen. Ook biedt dit boek
een zeer volledig beeld van de moderne houding der wetenschap tegenover het
geloof.
J.V.M.

Horatius' lierdichten. - Lezingen gehouden op de Nederlandsche
vacantie-leergangen te Leuven, door A. Geerebaert, S.J. - Leuven,
Keurboekerij 1910. 178 blz., pr. 2.50 fr.
Was de voorganger Het verklaren der oude Schrijvers in de humaniora. Toepassing
op de Aeneis een in zijn soort éénig werk van buitengewone en algemeen-erkende
wetenschappelijkpedagogische beteekenis. met nog grooter waarheid, zoo mogelijk,
mag dit van P GEEREBAERT's jongste werk gezegd worden. Den indruk dien men
bekomt, wanneer men dit boek ook maar vluchtig heeft doorbladerd is: zie, dit is nu
bij uitstek een werk dat onze humoniora eene verjongingskuur kan geven en ze
maken tot wat ze zijn moeten: het beste middel ter vorming niet slechts van den wil
en van het karakter, maar, en in niet geringe mate. van den aesthetischen en niet
minder van den wetenschappelijken zin. Zoo een arbeid, die vooral voor leeraars
bestemd is, kan bij een ernstig man het bewustzijn wakker roepen van zijn verheven
taak. Uit den sluimer van sleur en slenter zal ontwaken de historische zin voor de
verscheidenheid van tijden, cultuurtoestanden en volken; de philologische, voor het
leven en de dynamische ontwikkeling van taal, stijl en kunst; de philosophische,
voor de betrekkelijke waarde van begrippen en gedachten; de aesthetische voor
het blijvend-algemeene in de veranderlijkheid der opvattingen van de schoonheid.
En hoe zijn onderricht daardoor opeens een geheel ander licht, een geheel ander
leven kan verkrijgen, valt in 't oog.
Waarmee het eerst dit boek geprezen?
Met de geleerdheid? Ze is verbazend. P. GEEREBAERT is op de hoogte. zooals
geen ander, van geheel de Horatius-literatuur. En uit dien rijken schat deelt hij
ruimschoots mede wat hem voor het onderricht praktisch scheen, zoo geheel
natuurlijk,
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zonder bluf noch aanstellerij. Al wat een leeraar mocht wenschen te weten over
Horatius: over uitgaven zijner werken, uit verschillende standpunten, over vertalingen,
bijzonder in het Nederlandsch, over commentaren met hun onderscheidene
verdiensten, over realia; in 't Duitsch, in 't Engelsch, in 't Fransch, in 't Nederlandsch
(dit vooral), in 't Italiaansch, wordt hier in zoo beknopt bestek te zamen gebracht,
dat het verwondering baart. Een keus uit dien ruimen voorraad kan een leeraar des
te gemakkelijker treffen, omdat P.G. een alleszins vertrouwbare gids is. Met vaste
zekerheid weet hij de waarde van ieder werk met een paar woorden te schatten en
af te wegen, met een nauwgezetheid van gewetensvollen geleerde (bv. nota blz.
25) die moeilijk verder kan gedreven worden.
Met de methodologie? Het hoofdst. over Horatius Lierdichten, dat de kern uitmaakt
van het werk, is ook meesterlijk behandeld. Wat hier staat levert wel het beste over
het onderwerp. Op alle vragen, die men zich stellen kan wordt, met beheersching,
geantwoord: Welke oden uitgelegd? welke orde? hoe ze verklaard, om de leerlingen
te brengen tot het verstaan, het begrijpen niet slechts van de woorden en de
gedachten (P.G. toont aan hoe dikwijls zelfs dit punt verwaarloosd wordt en wat het
dan eigenlijk is een schrijver te begrijpen, maar ook van de stemming waaruit ze
geboren, de wereld van leven en gedachten waaruit zij geworden zijn; hoe afwisseling
aangebracht? wat te vermijden? hoe ze in verband gezet met andere vakken? wat
nut er uit te halen voor opstellen, enz., enz. Wie deze alleszins eenige juiste en
gezonde methode volgt, zal nooit te vreezen hebben, dat hij zijn studenten vervelen
mocht.
Misschien zal dit tijd en arbeid en lange voorbereiding vergen; men kan zich niet
langer tevreden houden met pasklare vertalingen en commentaren. Maar door dezen
persoonlijken arbeid alleen kan het humanistische onderwijs de vruchten afwerpen,
die men ervan verwachten mag. Daardoor alleen ook zullen de jongens hun leeraar
dankbaar zijn, en werken, ja, omdat zij voelen dat hun leeraar zelf veel werkt, en
dat ze iets van zijn onderricht onthouden mogen. Want zijn de leerlingen dikwijls
vadsig, ten grooten deele draagt het onderwijs de schuld ervan, omdat het niet
belangwekkend is. Zelfs jongelingen wenschen een ernstige studie, en zoodra zij
voelen dat ernst ontbreekt en dat het de moeite niet waard is de vertaling en de
lange plannen mee te dragen, die de professor hun heeft gedicteerd nog wel, laten
zij ook den ijver zinken: en wien kan dit verwonderen wie kan het euvel nemen?
Met den kunstzin? Want P. GEEREBAERT, met al de wetenschappelijke strengheid
die hij bij 't verklaren van een schrijver verlangt, wil dat dit ernstig begrijpen ten slotte
gericht zij op het aesthetisch genieten. In dit punt nogmaals behandelt hij, zonder
ooit aan de oppervlakte te blijven, de verschillende methoden waarop een professor
zijn studenten daartoe brengen kan. Noodzakerlijkerwijze gaf hij hier beschouwingen
ten beste, die niet enkel hij HORATIUS passen, maar van veel verderdragende, ja
van principieele beteekenis zijn: Over oratorische en psychische poezie, over
verhouding tusschen inhoud en vorm; maat, rythme klank, en gedachte, gevoel,
stemming; over navolging en oorspronkelijkheid, algemeenheid en per-
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soonlijkheid enz. telkens met toepassing op HORATIUS en met verrassende
vergelijkingen uit moderne literaturen: uit de Nederlandsche (vooral uit Vondel en
Gezelle), uit de Engelsche, de Duitsche, de Fransche. Dit is nu hoegenaamd geen
boek van droge geleerdheid: P. GEEREBAERT blijkt thuis te zijn op elk gebied der
letterkunde. In den loop van zijn uiteenzettingen heeft hij meermaals bedenkelijke
opvattingen van in de hoogere onderwijsgestichten verspeide handleidingen tot de
letterkunde moeten bekampen. De gevolgtrekking die er voor ons in ligt is: Wij,
Vlamingen, kunnen niet gediend zijn met leerboeken, die eerst en vooral op
Franschen leest geschoeid zijn, en die de uit de Fransche letteren afgeleide
kunstregels, zij het dan ook zonder het zich bewust te zijn, in de Grieksche of
Latijnsche letterkunden overdragen. Onze kennis van uitheemsche poëzie, vooral
van Engelsche en Duitsche, heeft ons de Grieken en Romeinen in de eerste plaats
als psychische zangers leeren waardeeren. Voor oratorische poëzie die niet
psychisch blijft hebben wij geen zin, kunnen wij geen zin hebben, omdat wij voelen
met onwankelbare zekerheid dat onze opvatting alleen zich voor alle literaturen
heeft bewaarheid. Ook ben ik er van verzekerd dat P. VEREST in een toekomende
uitgaaf van zijn alleszins verdienstelijk Manuel ten volle rekening met de door P.
GEEREBAERT gemaakte opmerkingen zal houden.
Een boek zooals dit mag men niet aanbevelen: men moet het opdringen. Wien
het ernst is met zijn onderwijs, moet dit boek niet lezen slechts. maar grondig
bestudeeren. Het moet in de handen komen van alle humaniora-leeraars. Want zijn
waarde strekt zich verder uit dan tot de verklaring van HORATIUS, zelfs verder dan
tot de verklaring van oude schrijvers: alle liefhebbers van poëzie zullen er in mogen
grasduinen.
Een dubbel register, vooral het tweede dat voor al de oden en epoden de plaatsen
aanwijst waar er in 't boek over gehandeld wordt, kan uitstekende diensten bewijzen.
‘HORATIUS, die er weinig van hield onder handen van leermeesters te geraken
moet de Jezuïeten bijzonder weinig genegen zijn,’ zegt P. GEEREBAERT in zijn
hoofdst. over HORATIUS EN DE JEZUÏETEN. Na dit werk echter zal de vrede wel hersteld
zijn, en HORATIUS in de onderwereld van vreugde hebben geglimlacht.
J.V.M.

Brazilië, Een land der Toekomst, door N.R. De Leeuw, viceconsul van
Brazilië. - Amsterdam, J.H. de Bussy, 1909, 393 bladz.
In zijn voorwoord zegt de schrijver dat zijn werk ‘volstrekt niet de pretentie van
volledigheid’ koestert. ‘Het wil slechts een introductie zijn, eene opwekking om meer
te willen weten.’
We hebben hier nochtans een algemeen overzicht over Brazilië, en dit blijkt reeds
uit de titels der hoofdstukken: Historisch overzicht; Geographisch overzicht; Het
Klimaat; Bevolking; Producten: Plantaardige, Mineralen, Dierenrijk; Nijverheid:
Financiën; Het Verkeerswezen; Kolonisatie en Immigratie; De Bondshoofdstad. Dit
moeten we voornamelijk aan den schrijver verwijten: Zijn werk, dat een tamelijk
klaar overzicht geeft van den toestand, is te weinig doorleefd; de
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schrijver zegt u, zoo van buiten uit. wat er is van de zaak die hij aankondigt in den
titel van zijn hoofdstuk, maar hij beoordeelt dat niet. Hij zegt niet wat er mis gedaan
is of wat er nog zou kunnen gedaan worden. Dat Brazilië een rijk land is, ‘een land
der toekomst’, zooals de schrijver zijn boek betitelt, dat gelooft ge, wanneer ge het
werk hebt gelezen, maar de schrijver boft te veel, te dikwijls zegt ge bij u zelven:
Zou dat allegaar wel zoo zijn, is dat niet overdreven? En dan volgt die andere vraag:
En het Braziliaansche volk, zooals het nu is, kan dat wel, zelfs als er vreemde
kapitalen komen, profijt trekken uit al dien natuurlijken rijkdom? Zullen er geen
vreemdelingen daar moeten naartoe gaan om de toekomst van Brazilië te maken?
Mag ik nu nog twee. drie bemerkingen maken?
In het geschiedkundig overzicht wordt er, en dat is natuurlijk, gehandeld over het
Nederlandsch tijdvak in Brazilië. Met Johan Maurits van Nassau aan het hoofd, zijn
e

de Hollanders zekeren tijd meester geweest van Noord-West Brazilië, in de XVII
eeuw, en een zeer ernstige Braziliaan zei me dat het maar spijtig was dat de
Hollanders zich toen niet meester hadden kunnen maken van gansch Brazilië en
zich daar niet hadden kunnen behouden, dat het karakter en de werkzaamheid van
de Hollanders heel iets anders was dan die van de Portugeezen. We hebben dit
hier nu niet te bespreken en ook niets te zeggen van de schaduwzijde, dat alzoo
Brazilië wellicht Protestantsch zou zijn. Maar een Vlaming of Hollander, die in Brazilië
verblijft, zou dit tijdvak van dichtbij eens moeten bestudeeren en dan ook de
archieven in Nederland daaromtrent moeten kunnen nagaan.
Van electriciteit zegt schrijver niets, maar wel van de kolen gevonden in de
Zuiderstaten van Brazilië. Zelfs wordt er beweerd, dat die kolen goed zouden zijn
tot het maken van briketten ‘zoodat ook de binnenlandsche briketten-industrie, indien
zij met de nieuwste hulpmiddelen wordt uitgerust, ongetwijfeld groote financieele
voordeelen zal afwerpen’. Dit zou ik niet durven tegenspreken, als zijnde daarin
onbevoegd, maar men zal mij toelaten dat toch te betwijfelen. Tot hiertoe hebben
de verschillende landen van Zuid-Amerika, Brazilië, Uruguay, Argentinië, geene
betamelijke kolen en om zoo te zeggen alles wat dient om in de machienen te stoken
komt uit Engeland, maar Brazilië heeft veel watervallen en kan electriciteit hebben
zooveel het wil. Overal wordt er nu naar practische middelen gezocht om electrische
smeltovens in te richten. Erts is er in Brazilië in overvloed en wanneer men met
electrische smeltovens voort kan is Brazilië er boven op.
Over invoerrechten krijgen we hier maar een bladzijde en half. Dat is toch te
weinig. Zonder invoerrechten zou de bond er niet kunnen komen, want hij vindt daar
zijn inkomen, maar meer inlichtingen zouden wij hierover verlangen en ook bewijzen
dat de invoerrechten over het algemeen te hoog zijn.
Met den lof voor de Braziliaansche staatslieden zullen alle lezers niet altijd
instemmen. ook niet, wanneer de schrijver, zonder meer, spreekt over ‘Brazilisch
overwicht op alle andere naties van Midden- en Zuid-Amerika;’ met reden zou men
verlangen dat de schrijver ons zou zeggen hoe het nu staat met de valorisatie van
de koffie, met andere woorden, met de politiek
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van den Staat S. Paolo, om de prijs van de koffie niet onder een zeker peil te laten
dalen. Men zal ook de gegronde opmerking maken dat de taal van den schrijver
een beetje hoogdravend is en dat hij, waar ze werkelijk zouden kunnen gemist
worden, Fransche woorden gebruikt; maar dit alles doet niet af dat we gaarne; de
lezing van dit boek aanbevelen omdat het werkelijk een algemeen overzicht geeft.
dat het opgesierd is door veel platen en dat er achteraan een schoone gekleurde
kaart in staat van Brazilië.
E. VL.

Pages choisies des auteurs Belges, J. Boubée et Ch. Parras, S.J. Etablissements Casterman, Paris-Tournai. 1910.
Dit is een bloemlezing uit Fransch-belgische prozaschrijvers en het aangekondigd
tweede boek zal uit Fransch-Belgische gedichten zijn saamgesteld. Ik waag het niet
te zeggen dat er een specifiek Belgische letterkunde. tolk van de ‘âme belge’ zou
bestaan; pater Boubée beweert het, zelfs nog uitvoerig, in zijn inleiding en daarom
schreef hij dit boek met behulp van zijn ordebroeder Parras, en daarom ook zullen
ze er nog een tweede maken. Natuurlijk verdient menig Fransch-Belgisch
woordkunstenaar meer bekend en menig Fransch-Belgisch werk beter gekend te
zijn, maar het lijkt me - of heb ik het uit onwetendheid mis voor? - dat onder die 93
menschen heel wat dii minores ter bewondering zijn voorgesteld.
Tenzij quod abundat non vitiat. Het minderwaardige kunt ge dus maar overslaan
en 't overblijvend beste is schoon, zeker en vast waard gelezen en genoten te
worden. Ook kennen beide Jezuïeten de letteren van Fransch-België voortreffelijk
en beide bewijzen door hun fijn-opgehaalde uittrekselen dat ze goeden smaak
bezitten om het goede van het minder goede te onderscheiden. 't Is waarlijk een
aantrekkelijk boek. 't Is overigens een boek dat spreekt van belezenheid en
oordeelkundig letterinzicht. maar nog van warme sympathie voor de zaak. Dit straalt
vooral door in het inleidend onderricht over de Belgische letterkunde, waarvan bij
het eerst verschijnen in de ‘Etudes’, vóór jaren reeds, 't mij opviel dat menig stipje
van schoonheid wel iets of wat door 't vergrootglas van de liefde was gezien
geworden. Toch werd ook heel scherp toegekeken en een raak oordeel uitgebracht
öp de gebreken van de bedoelde kunst. Voor de meeste lezers zal 't zelfs zoo zijn
dat zij de gebreken - overigens de gewone van de moderne kunst - lichter zullen
vatten dan de hoedanigheden en dit wel omdat deze moeten dienst doen als louter
Belgische.
Beide paters verklaren dat ze zich voor elke verbetering welwillend aanbevolen
houden. Daar ik geen andere reden dan onvrijwillige vergetelheid in het weglaten
van Marguerite van de Wiele's naam kan uitdenken, wil ik hun oproep ook gaarne
beantwoorden met hun dit bescheiden te zeggen. Ook zullen ze, naar ik durf
verhopen, erkentelijk zijn voor dit blijk van bezorgdheid: dat nl. de opgaaf van enkele
voorname werken ontbreekt bij Maeterlinck, Picard en Virrès.
Als mijn kommer, tot volmaking van hun waarlijk mooie anthologieën. nu ook het
kleine omvat. zal ik wel niet afgewezen
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worden waar ik vraag om toch ook in de inleiding over de ‘Belgische letterkunde’
een woordje over de onze te reppen. 't Mag en 't moet toch heel beknopt zijn. Maar
't zou toch den schijn wegnemen dat met uw bespreking over de heele Belgische
schrijfkunst alles gezegd werd. En nadat ik zooveel lieve dingetjes te lezen kreeg
in deze ‘Pages choisies’, betreur ik het als anderen dat verschillende der hier
vernoemde Vlaamschgeboren schrijvers door 't gebruik van een spijts alles niet
fijndoorvoelde noch diep-doorziene taal den vollen aandrang van hun machtig
kunstvermogen niet tot vol-schoone uiting vermochten te brengen.
A.C.

Keurbladzijden uit Nederlandsche schrijvers: Everardus Potgieter, met
inleiding en aanteekeningen door M.S. Vromans. - De
Seyn-Verhougstraete, Aalst, 206 blz., fr. 1.75.
Spotgoedkoop worden door den uitgever van Aalst tal van bloemlezingen uit onze
beste schrijvers aan den man gebracht. Onlangs gaven we hier lof aan de
goedgekozen fragmenten uit Alberdingk. Hooger nog plaatsen we dezen bundel,
uit Potgieter verzameld. Zoo ooit een bloemlezing dan heeft deze haar zending: ze
laat u genieten van 't beste van dezen beste, en ze maakt hem, den ietwat
weerbarstige, tot iemand die ook de minder ontwikkelden gezellig zullen vinden. Wij
gelooven niet dat er met keuriger speurzin uit Potgieter te kiezen viel, dan deze
bloemlezer het heeft gedaan. Uit de 13 deelen is genomen hetgeen met een logische
opvolging heel goed bij malkaar kan gezet, en in al zijn schakeeringen den indruk
maakt van een harmonisch geheel: ook doemt de heele proza-Potgieter uit dit
pieteitvol werk met zijn grootsche veelzijdigheid op.
Enkel de nota's schijnen ons al te schaarsch. De modeluitgaven van Hoogstraten
kunnen in dit opzicht aan De Seyn nog heel wat leeren. Geen enkele gelijkaardige
onderneming noch in 't Noorden noch in 't Zuiden haalt het overigens bij die van
Hoogstraten. En eer iemand aan Potgieter probeert. 't zij in zijn geheel. 't zij in deze
‘Keurbladzijden’. moet voor Potgieter's geest en taal zich scholen in de beide
bundeltjes van Hoogstraten.

De haan en andere verhalen, door C.E. Van Koetsveld. - De
Seyn-Verhougstraete, Aalst, 136 blz., fr. 1.
Van Koetsveld is geen reus als Potgieter, maar de bloemlezer heeft er voor onze
schooljeugd heel wat genietbaars uitgehaald. ‘De Haan’ uit de Pastorij te Mastland
is bekend genoeg. ‘Het Bezoek’ uit hetzelfde werk heeft ook bijval genoten. De
andere drie stukken heeten: ‘Ware Armen’, dat onder al te veel lof is bezweken.
‘Krom Jantje’, uit dezelfde serie, ‘Godsdienstige en zedelijke Novellen’, en ‘Het Vlas’,
uit Sprookjes in den trant van Andersen.

r

Nederlandsche schrijvers voor het middelbaar onderwijs. L. Mulder, n
15, door E.H.A. Commissaris.
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Laat mij maar de waarheid zeggen: De Hoogstraatsche uitgave stelt haar boekjes
aan ál te lagen prijs: Zoo geraken
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onze menschen verwend, en enkelen durven dan nog denken, omdat het bijna niks
kost, dat het ook zooveel zaaks niet zal zijn. Maar 't is waar, de uitgave is in de
eerste plaats voor de studenten bestemd, en onze jongens, gezien ze doorgaans
lang niet op een brandkast zitten, hebben recht op zoo 'n uitgave, die, ook uit het
oogpunt van de christelijke zedenleer, van wege den ondernemer een geestelijk
werk van barmhartigheid is jegens Vlaanderen. - Zooals nu weer deze Mulder. Wat
een lekker boekje! Eerst een levensschets van den sympathieken schrijver, en dan,
(na verwijzing naar zijn hoofdwerk, den historischen roman, Jan Faessen, dien
elkeen in zijn geheel moet lezen) een brok waar men waarlijk iets aan heeft uit zijn
novelle: ‘Iets uit den tijd toen ik nog een lief vers maakte’; verder zijn guitig ‘ernstig
woord over sonnetten’, en ‘moderne schrijvers’. Ook een tooneel uit zijn bekend
blijspel: De Kiesvereeniging van Stellendijk, en een paar fragmenten uit de
reisbeschrijving: Algiers.
En langs om meer tekst weet de Hoogstraatsche Vlaamsche voorzienigheid in
rs

haar n van 56 bladzijden te proppen; eerst was 't groote letter; aldra de kleinst
gebruikelijke voor vlotte lezing, en nu nog bezuiniging van interlinie. - ‘De nederigen
zullen verheven worden’, laat het ook waar zijn voor deze stilweldoende boekjes uit
het model-Seminarie.
J.P.

The Gruno Series. Annotatea by C.P.H. Eykman and C.J. Voortman. Uitgave P. Noordhoff, Groningen.
d

I. Little Lord Fauntleroy. door F.H. Burnett, 3 edition. 1909.
II. That Winter Night. And Other Stories (by Th.B. Aldrich and Rudyard
nd
Kipling) door R. Buchanan, 2 ed. 1909. - Prijs van elk boekdeel f 1.50.
Van deze uitgave. reeds vroeger in Dietsche Warande en Belfort vermeld, hebben
het de twee even-genoemde boekdeelen gebracht tot een tweede en derde oplage:
zulk feit spreekt luider ten voordeele van hunne degelijkheid dan een waardeerende,
zij het dan nog een zeer waardeerende recensie. Alleszins is deze uitgave
merkwaardig: de aanteekenaars kiezen op de Engelsche boekenmarkt uit wat hun
meest geschikt lijkt om de Nederlanders tot Engelsch lezen aan te zetten en hen in
de Engelsche letterkunde in te leiden; overvoedige voetnota's, in 't Engelsch - een
vreemde taal dient aangeleerd door middel van die taal zelve - zijn aangebracht om
een moeilijk woord uit te leggen en een minder-gewoon door een ander te
verduidelijken van meer dagelijksch gebruik. En een goeden smaak in 't uitkiezen
der werken wordt blijkbaar aan den dag gelegd, ofschoon ik juist ‘That Winter Night’
voor minder goed uitgezocht acht, daar die novelle geen Engelsch-sprekenden tot
helden heeft en geen Engelsche toestanden schildert: is het misschien om een
onpartijdig oordeel over den Fransch-Duitschen oorlog (1870) te vernemen dat dit
boek door de koopers meer geliefd wordt? Ik herinner me. toen ik begon Engelsch
te lezen en de Gruno Series ter hand kreeg, wel aan álle werken deugd te hebben
r

gehad, maar het meest toch aan Little Lord Fauntleroy en Misunderstood (n IV),
welk laatste, indien ik wel ben ingelicht. het nog niet heeft tot een herdruk kunnen
brengen.
Warm aanbevolen zij deze uitgave - degelijke inhoud
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gestoken in een keurig kleed (ieder boekdeel gebonden) - aan iedereen die wil
Engelsch leeren lezen en voornamelijk aan de leeraars gelast met het onderwijs in
de Engelsche taal.
J.S.

The Scarlet Pimpernel, edited by I. Grasé and A. Swaen. door Baroness
d
Orezy, 2 edit., illustrated. - Groningen J.B. Wolters, 1910.
Al het goede wat van de vorige uitgave werd gezegd, moet worden herhaald van
deze. De uitgave is zelfs nog beter verzorgd. Buiten dit werkje verscheen nog in
deze serie Well's ‘Wheel's of Chance’.
A.B.

Serta Romana. Poetarum decem Latinorum carmina selecta, edidit et
notis instruxit J. Woltjer, phil. theor. mag. litt. hum. doct. prof. ord in
univ. libera ref. Amstelodamensi. Editio quarta. - Groningen, J.B. Wolters,
1909, 312 blz. fl. 1.90.
College's en athenaea's van 't Vlaamsche land, dit is nu eens echt een Latijnsch
boek voor u. Een pracht van een bloemlezing uit tien Latijnsche dichters, uit
meesters, die niet deelen in 't geluk van Vergilius of Horatius, namelijk in hun geheel
onder de handen te komen der studenten-geslachten. We krijgen 't beste, of althans
't best geschikte in zijn uiting, van Lucretius (16 fragmenten), van Catullus (13), van
Tibullus (6), van Propertius (11), van Ovidius (20), van Manilius (4), van Persius (1),
van Lucanus (2), van Martialis (15), van Juvenalis (3). De keus der stukken laat in
aesthetisch en in ethisch opzicht niets te wenschen over. De nota's zijn zoo, dat ze
de beste Fransche uitgaven beschamen. Een werk dat met zijn 4 uitgaven tot eere
strekt van 't Latijnsch onderwijs in Nederland. Mocht allengskens in de rasse
opvolging dier drukken Vlaanderen zijn aandeel hebben.
A.B.

La question flamande exposée aux wallons. Les objections des
Wallonisants. L'entrée en scène de L.L.L. d'Anvers, par Alfons Sevens.
o
- Ostende, Imprimerie Dhont & C , rue du Cercle, 11; 49 pages, fr. 0.50.
n

Den 28 November l.l. heeft M. Sevens te Luik tegenover M. Chainaye van Brussel
en Mr. Armand Spée, advokaat te Antwerpen. het Vlaamsch programma verdedigd.
Hier hebben we de redevoering van M. Sevens, alsmede een korte inhoud der
redevoering van M. Chainaye en de redevoering van M. Spée.
Nieuws is er in dat boekje niet veel te leeren. Volledigheid is hier natuurlijk niet
te zoeken. Zelfs zullen velen niet aannemen wat hier staat op bladzijde 9 dat de
grootste vijanden van het Vlaamsche volk de Belgische Bisschoppen zouden zijn,
maar elkeen zal toegeven, dat de rede van G. Sevens zeer klaar is, en de
hoofdpunten van ons Vlaamsch programma bevat. Ook kan het zijn belang hebben
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eens na te zien wat sommige Walen en Frankiljons over onze Vlaamsche beweging
zooal zeggen Dit boekje kan, voornamelijk bij de Walen, zeer veel deugd doen.
J.L.

Deutsches Aussfrachewörterbuch, W. Viëtor. - Leipzig, O.R. Reisland.
(Heft 1 tot 3).
De Duitsche woordenboeken geven gewoonlijk de uitspraak
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niet op, omdat deze verondersteid is voldoende bekend te zijn. En ieder vreemdeling
tracht dan het Duitsch uit te spreken zoo goed als hij kan en neemt dikwijls als
voorbeeld van ‘mustergultiges’ Duitsch, de uitspraak van den eenen of anderen
Duitscher aan, met wien hij omgegaan heeft. Dat zulks echter niet voldoende is,
bewijst ten volle het verschijnen van dit werk dat zich ten doel stelt de uitspraak van
het voorbeeldig Duitsch weer te geven. Daarom hoopte de schrijver, toen hij in 1882
zijne voorrede schreef, het zijne bij te dragen om eene zuivere uitspraak, waardig
van het geëenigde Duitsche rijk, te doen gelden op het tooneel, in de school, in de
kerk en elders. Maar die zuivere uitspraak, waar is die te vinden? Daarop antwoordt
hij heel goed: ‘As gibt ein Aussprache-Idea, das allen gebildeten deutschen
Sprechern im Norden wie im Süden vorschwebt, und dem keine Umgangssprache
genügen kann. auch nicht die von Hannover oder Berlin’. Enkele jaren nadien werd
eene Bühnenkonferenz bijeengeroepen om vast te stellen welke uitspraak op het
tooneel moest aangenomen worden. Nu is men reeds wat verder gevorderd en die
uitspraak, die trouwens bij de meeste ontwikkelde menschen de gebruikelijke was,
vindt langzamerhand ingang in andere kringen. Voor ons valt hier de uitspraak van
de slot-g aan te merken in een woord als Berg, die als-h uitgesproken wordt, terwijl
de meeste Nederlanders er een nederl.-g van maken.
Wij kunnen niet nalaten dit werk aan te bevelen aan de leeraars; ze zullen daar
door hunne uitspraak bestudeeren en louteren van allen vreemden invloed en
vervolgens zal dit ook ten goede komen aan de zuiverheid van hunne moedertaal.
J.K.

Uit mijn vlegeljaren, door Victor Naveau. Penteekeningen van Stan van
Offel. - Vlaamsche Boekhandel, Sint Willebrordsstraat, Antwerpen. 164
blz., fr. 2.50.
Dit boek behelst de volgende schetsen uit het kinderleven: Potteriekermis. - 'n
Namiddagschool. - Kinderspel. - Vacantie. - Op den toren.
Die verhalen bevatten niets buitengewoons, maar ze zijn veel beter dan
alledaagsch: Ze spreken over kindervreugd, over kinderwee, ze zijn levendig en
met den hun passenden stijl geschreven.
Goede jongenslectuur dus. Groote menschen ook kunnen er genot en uitspanning
in vinden.
L.D.

Stille menschen, door Justus Van Maurik. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, fr. 0.75.
Van Maurik kon beter werk leveren dan in dezen bundel wordt gegeven. Wel komt
hier en daar een flinke studie als over het Moederzoontje, maar ook oude
sentimenteele historietjes als Mijn Buurmeisje en Stille Menschen krijgen wij nog te
lezen. Dat is wel de keerzijde van alle volledige uitgaven, dat kaf en koren niet altijd
gescheiden zijn. Iets thans blijft overal doortintelen: de goede, brave ziel van den
schrijver.
L.D.
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Verspreide novellen, door Justus Van Maurik, 3
Nederlandsche Boekhandel. 132 blz., fr. 0.75.

druk. - De

Me dunkt, deze is een van Maurik's beste bundels: veel afwisseling en geen enkel
zouteloos schetsje noch herhaling
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van wat wij vroeger van denzelfden schrijver reeds te lezen kregen. Het boek bevat:
Kromme Krisje, hoe ‘Krom Krisje’ goed ‘Krisje’ wordt; Een heele lieve verrassing:
bezoek van zijn eenvoudige familie aan een heer die beweert van hooge afkomst
te zijn; Als 't graf, de gevolgen van den laster; Oude Zielen, avonturen van matrozen;
Eene Verkoudheid, geschiedenis eener verloving; Grog Américain, of haarpijn na
een lustigen nacht; Een Journalistenstreek, hoe 'n journalist de opzegging van zijne
verhuringsovereenkomst weet te ontgaan; Hans, van een oud paard en diens ouden
makker; Mijn lezing te Boschwijk, tocht van een voordrachthouder in ‘partibus
infidelium’; Bij 't opruimen: Vader en moeder vierden een gedenkenis van hun
afgestorven zoontje; De Ooievaar komt, hoe een huisgezin bij de geboorte van een
eerste kindje er wel uitziet.
L.D.

Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, April 1910. - De Mysteriespelen en de plastieke Kunsten (Jacques
Mesnil). - Albert Baertsoen. De stylist en de etser (Fierens-Gevaert). Zilversmeedwerk van Anna Wyers (H. Ellens). - Kunstberichten, uit Antwerpen,
Brussel, Dordrecht, Haarlem, Leiden, Rotterdam, enz. - Boeken en Tijdschriften. Van af jaargang 1909 verschijnt een genummerde Prachtuitgave à f 25. - per
jaargang. Nadere inlichtingen verstrekken de uitgevers.
VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE, Jan. 1910. - Nieuwe voorzitter: Prof. De Ceuleneer, aftredend prof. de
Vreeze. - Limburgsche Letteren (P. Bellefroid), over 't proza: Nic. Theelen, P. Maes,
J. Lijnen, M. Brants, J. Ramakers, Jef Haugen, E. Leën, O. Robijns, Aerts, Lamotte,
Steppenbach, Dina Demers, Jaak Boonen, A. Jeurissen.

DE LELIE, Februari 1910. - Uit vroegere dagen (Chr. Vetter), novelle. Toegepaste Kunsten (J.S. Van Bogaert): nog over pyrogravure of ‘diepbrand’; ware
‘vuurets’ niet beter? - Praatje over de Sterren (V. von Geusan): een ideaal
vulgaristie-brokje. - Plicht (J. Burcksen-Wels): wenken naar sociaal vrouwenwerk.
- Fraaie Handwerken (A. Van Weelt). - Sluimerliedje (Fel. Rutten): muziek van A.
Meulemans. - Verzen van Dewitte en Lovendaal. - Van Kanten en Bloemen (H.
Persyn), - Poëzie voor Vrouwen (H. Linnebank): over proza en poëzie aan St. Agnes
gewijd. - Suzanna: novelle uit het Engelsch, vertaald door Alb. Steenhoff-Smulders.
- Handschoenen (Vera). - Fantazia (Ern. Claes).

VLAAMSCHE ARBEID, Maart 1910. - Over Beethoven en de Missa solemnis
(Lod. Ontrop): dichterlijke en toch zaakrijke uiteenzetting. - Verzen, waaronder
goede, van Van Goethem, Herckenrath, Timmermans, Van Riel, Van de Vijver en
Jos. Simons. - In Memoriam Om. K. De Laey (Aug. Van Cauwelaert),
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geschreven met veel sympathie. - De Gids over Albrecht Rodenbach (Kar. van den
Oever): aan 't adres van Scharten en van onze Vlaamsche would be kritiek. - Karel
van den Oever op zijn best als denker en zegger. Over de voordracht te Antwerpen
door Fred. Van Eeden (K.V.d. Oever).

DE GIDS, Maart 1910. - Reinier Corn. Bakhuizen van den Brink (H.
Colenbrander): een huldebladzijde van de Gids aan dezen voorman bij 't eerste
eeuwfeest zijner geboorte. - Tropenwee (H.Van Booven): een keurig hoofdstuk uit
de vele nieuwe die de schrijver heeft toegevoegd aan de vroegere beschrijving van
zijn Afrika. - Rederijkers-eerherstel (J. Knuttel): een flinke studie. Maar zoo zijn de
modernen toch ook ten slotte niet anders dan rederijkers. Casteleyn immers dichtte:
‘Packt nauwe, steld nat, an élcke sijde:
Int paeien der ooren leid de scientie meest.’

- Shakespeare (A. Van Schendel): vervolg van die keurige studie. - Een Boek over
de Dagbladpers (H. Van der Vies), naar aanleiding van Georg. Duplat's boek: Le
Journal: Sa vie juridique, ses responsabilités civiles. - Hooger Onderwijs voor
Nederlandsch-Indië (C. Van Deventer). - Verzen van P. Van Eyck en H. Middendorp.
Buitenlandsche Letterkunde, Muzikaal Overzicht, Dramatisch Overzicht,
Buitenlandsch Overzicht, Parlementaire Kroniek. enz.

ELZEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT, Januari 1910. - De
Verzameling-Crone te Amsterdam (G. Marius), met haar prachtige Marissen,
Mauve's, Israëls en Weissenbruch's, - Onze Streek (Stijn Streuvels), een smakelijke
brok, opgeluisterd door werk van den schilder Valer. De Sadeleer. - Wat is de
Melkweg? (Dr C. Easton), een wandeling door de mysteriën der oneindigheid. - Drie
Herfst-sonnetten (H. Boeken). - Op een Gansje (Top Naeff), de lieve vertelster echt
op dreef. - Een Sterfgeval (Ellen de Clercq), schets. - Boekbespreking: D.F.
e

Scheurleer: Het Muziekleven in Nederland in de tweede helft der 18 eeuw in
Verband met Mozart's verblijf aldaar, 2 dln. '2 Gravenhage. Martin Nijhoff, 1909.
- Februari 1910. - Prof. Dr. J. Bosscha (H. Lorensz), hulde aan den verdienstelijken
natuurkundige - Chris Lanooy (Jan Greshoff): een fijn kunstenaar-pottebakker. Maria-Legenden (Dr. C. Van de Graft), smakelijk geïllustreerd en verteld. - Het
Poppenspel in Vlaanderen (Ary Delen). met een overvloed van reproducties. Gijsbert en Ada (P. Dumaar). aanvang van een roman. - Sooike en zijn vriendjes
(Fr. Verschoren), een onzer talentvolle jongeren. - Boekbespreking: o.a. over Herman
Teirlinck's ‘Ivoren Aapje’.
Wij kennen geen tijdschrift. smaakvoller uitgegeven dan Elsevier..

DE NIEUWE GIDS, Maart 1910. - De Zonde (El. Van Stuwe): het stuk heeft
voorzeker goede tooneelen, maar de psychologische opvatting is maar magertjes:
Wij, Vlamingen, kunnen ons althans moeilijk van de levenswaarheid dier Roomsche
heks overtuigen. - Vervolg der wonderlijke Avonturen van Zebedeus (Jac. Van Looy):
dat zakt. Het uitzonderlijke, om schoon te blijven, mag niet voor uitzonderlijk
poseeren. - De heilige Tocht (Ary Prins). - De philosophie van het Boedhisme (Dr
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C. Wijnaendts-Francken): van 't standpunt van een ongeloovige uit, zoo rechvaardig
mogelijk. - De Lange's Muziek-theorie (J. Hol): te vinden in het boek: ‘Exposé d'une
théorie de la Musique’. - Wereld-vrede (H. Boeken), sonnetten: lang niet meer ‘l'art
pour l'art’, maar wel ‘l'art pour les abstractions philosophiques’. - Literaire Kroniek,
Staatkundige Kroniek, Buitenlandsch Staatkundig Overzicht enz.

e

DE NIEUWE TAALGIDS. 2 afl. 1910. - Vokaal en Konsonant (E. Kruisinga). Iets over de Metafoor (C. De Vooys). - Lessen over 't Lidwoord (Ph. Simons). - In
de ‘Boekbeoordeeling’: ‘Dichters uit Vlaanderen’, waardeerend over 't boek van
Aran Burfs.

r

REVUE DES DEUX MONDES, 1 février 1910. - Le Roi et la Reine de Naples
e

(1810-12) (A. Vandal): Murat en zijn huishouden; en 't 2 huwelijk van den Keizer.
- La Barrière, roman van R. Bazin. - Dix jours en Angleterre pendant les élections
te

(C d'Haussonville): merkwaardig vooral om de merkwaardigheid dezer laatste
verkiezingen zelve; sluit overigens goed aan bij de studie over Lloyd George, in een
vorig nummer. - L'Evolution de Pascal (V. Giraud): ‘Un savant de génie abdiquant
peu à peu sa personnalité et son génie pour devenir un saint, c'est toute l'histoire
morale de Pascal.’ - Le Problème pénitentiaire au moment présent (H. Joly), te
leggen nevens Dr Aletrino's studiën voor Holland. - Léopold II et son règne (A.
Tardieu): een objectieve geschiedenis, die toch niet veel minder dan een lofzang
wordt. - Essais et notices, etc.

STIMMEN AUS MARIA-LAACH, 2, 1910. - Russischer Mystizismus (J.
Overmans): aan de hand van Prof. Zdziechowski kunnen we Rusland eens
doortrekken en veel leeren. - Das moderne Zungenreden (Jul. Beszmer): over deze,
die als per mirakel, een nieuwe taal plots beginnen te spreken. - Zur Geschichte
der Marianischen Kongregationen in Deutschland (Bernh. Duhr). - Tacitus über den
Brand von Rom (Jos. Stiglmayr): nieuwe verklaringsmethode. - Die katholische
Kirche und die neuere Literatur (A. Baumgartner): in beteren zin dan den vorigen
keer, minder polemisch, zuivere en hooge leer. - Boekennieuws.

Omroeper
MET HERHAALDEN BIJVAL van het best allooi is in den Nederlandschen
Schouwburg te Antwerpen ‘De Kampvechter van Ravenna’ opgevoerd. De talentvolle,
maar grillige Friedrich Halm heeft in dit werk vol Germaanschen rassentrots zijn
beste drama geleverd. Halm doet ons aan onze eigen kunstenaars van dezelfde
richting denken. Wanneer krijgen we eens iets b.v. van Schimmel te zien? Want
vertalingen, hoe goed ook, mogen ons, de traditioneele ontleeners, niet doen
vergeten wat we in eigendom bezitten.
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Het leven en de werken van Jan van Ruysbroeck
(Vervolg)
Zesde hoofdstuk
De Priester van St. Goedelen
Broeder Geeraard NAGELS, de Karthuizer-prior van Herne, verhaalt, hoe eens een
kluizenaar, na een lang gesprek met RUYSBROECK, ‘als zij scheiden zouden, hem
bad herde zeer, dat hij hem de redenen, die zij toen verhandeld hadden, wilde
verklaren met eenig geschrift, opdat hij en anderen daardoor gebeterd mochten
worden. En uit deze bede maakte hij dat boek, dat alleen leering genoeg bevat, om
(1)
een mensch te geleiden tot een volmaakt leven.’
Zoo ontstond RUYSBROECK's derde werk: Dat hantvingherlijn oft vanden blickenden
(2)
(i.e. schitterenden) Steene.
Nog duidelijk heeft het de sporen dezer samenspraak bewaard. De band, die de
verschillende hoofdstukken te zamen houdt, is tamelijk los. Soms zelfs meent men
nog de stem van den kluizenaar te hooren, die opwerpingen en bezwaren aanvoert
of om nader verklaring vraagt.
Hebben wij den schrijver in de Sierheit reeds het groote beginsel hooren
verkondigen: dat het er in het geestelijk leven vooral op aan komt zijn eigen wil te
verzaken, juist naar den graad van deze zelfverloochening wordt hier de toekeer
tot God ontvouwd.
In drie hoofdstukken geeft de schrijver de voorwaarden aan, om te worden: een
goet mensche, een ynnich gheestelyc

(1)
(2)

DE VREESE, Bijdragen, 16.
SURIUS, De Calculo sivè de perfectione filiorum Dei. In sommige hss.: Vander volmaectheit
der Kijnder Gods.
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mensche, een Godscouwende mensche, welke hij telkens tot drie terugvoert.
Zoo voor het Godschouwende leven: Dat ierste punt is, dat hi dat
fondament sijns wesens grondeloes ghevoele, ende also moet hijt besitten;
dat ander punt is; dat sijn oefeninghe moet sijn wiseloes; dat derde punt
is, dat sijn inwoninghe sal sijn een godlike ghebruken.
Daarna komt hij tot het eigenlijke onderwerp van zijn werk: eene verklaring van
Apoc. II, 7 en 17.
‘Den verwinnende, sprect hi, dat is die ghene die hem selven ende alle
dinc verwint ende overclimt, dien salic gheven, sprect hi, verborghen
hemels broet, dat is inwendighen verborghen smaec ende hemelsche
vroude; ende ic sal hem gheven, sprect hi, een blickende steenken, ende
inden steenken enen nuwen name ghescreven die nieman en weet dan
dien onfaet.’
Met dit blickende steenken wordt Jezus-Christus bedoeld.
Den naam der eerste onnoozelheid ontvangen wij door Zijn verdiensten
in het doopsel. Verliezen wij hem door de zonde, zoo moeten wij, om hem
terug te winnen, Christus volgen in drie werken, die Hij in ons verlangt te
verrichten.
Ten eerste, in zijne uitnoodiging om zich met ons te vereenigen. Keert
de zondaar zich tot God, zoo werkt, ten tweede, Gods genade mede, om
alle zonden te verwinnen, alle deugden te beoefenen en tot de hoogste
volmaaktheid te geraken; volgt de mensch hem zoo hoog, zoo mag hij
gevoelen dat hij één leven en één geest met God kan worden.
Dan komt het HOOFDDEEL van het werk.
Sommige menschen ontvangen Gods genaden als ghehuerde knechten:
zij dienen God alleen om loon; ware het niet uit hoop van vergelding of
uit vrees voor straf, zij zouden hem niet dienen: daarom scheiden zij zich
van God, blijven onvrij en in eigenheid. Verwinnen zij deze eigenliefde,
zoo mogen zij oprechte Minne verkrijgen en ghetrouwe knechten worden,
die in al hun werken God vóór oogen hebben: zij onderhouden de geboden
en beoefenen de zedelijke deugden in een uitwendig werkende leven.
De heimelijke vrienden volgen daarenboven de Evangelische raden en
worden geroepen tot een inwendig leven,
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wanneer zij zich geheel tot God hebben gekeerd en onverdeeldheid in
hun hart hebben gesticht; dan hebben zij met Maria het éénig
noodzakelijke, Gods Minne, verkozen.
Tot nog hooger volmaaktheid stijgen de verborgen Zonen Gods. De
heimelijke vrienden bezitten nog hunne inwendigheid met eigenschap;
zij zijn niet geheel gestorven; zij verkiezen het minnelijk aankleven aan
God als het hoogste en beste; zij rusten in hun deugden; de ‘eenvoudige’
overgang in blootheid en in wijzenloosheid, het ‘eenvoudige staren’ met
open gedachte in goddelijke klaarheid blijft hen verholen. Boven een
minlijke levende opgaan in wijzen, voelt de zoon een ‘eenvoudig’ stervende
overgaan in wijzenloosheid: zij worden rechtstreeks, zonder middel, van
Gods geest ‘gewracht’ en overvormd, zooals de Apostel zegt: Quicumque
enim Spiritu Dei aguntur, ii sunt FILII Dei (I Rom. VIII, 14).
R. verklaart verder dat ieder christen die in genade leeft eenigermate
zoon Gods is; maar om de ongelijkheid van eenieders toekeer tot God,
kan men knechten, geheime vrienden en verborgen zonen onderscheiden;
de verborgen zoon zelfs kan nog in dagelijksche zonden vallen, die men
niet geheel vermijden kan.
Maar, vroeg de kluizenaar, hoe kan ik een verborgen zoon Gods worden? R. hervat
zijn gansche leer naar den graad van eenieders afgestorvenheid aan zich zelf en
aan de zonde.
Wanneer wij zóó enkelvoudig worden, dat ons de bloote Liefde mag
omvangen in de hoogheid, waar Zij zich zelf geniet boven alle oefening
van deugden, in onzen oorsprong waaruit wij geestelijk geboren zijn, daar
verliezen wij alle gehechtheid aan ons zelf (eigenschap) en sterven in
God, naar het woord van St. Paulus: Ghi sijt doot, ende u leven is
verborghen met Christo in Gode (Col. III, 3). Boven hun geschapen wezen
verheven, zijn zij geheel opgenomen in gebruikelijke eenheid met God:
van hen zegt de Apocalypsis, het boek der Heimelijkheid: dat die dode
salich syn, die inden Here sterven; want si selen rasten van haren arbeide
ende haer werken selen hem na volghen. (XIV, 13). Zij gaan niet met
hunne werken tot God. maar hunne werken volgen hen. In God
overgegaan blijven zij daar: enkelvoudig, ledig, onverbeeld, in Minne,
verheven in de opene blootheid hunner gedachte; zij sterven in niet-weten
en in donkerheid; daar worden zij overvormd met het eeuwige woord dat
een beeld des vaders is.
In het ledige zijn (essentia qua talis) van den geest ontvangen zij de
onbegrijpelijke klaarheid, die hen omvangt, als het
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(1)

licht der zon de lucht ; deze klaarheid is een grenzenloos staren. Zóó is
geheel ons wezen vereenigd met de Waarheid, dat wij één leven en één
geest met God zijn: Gods geest trekt en verteert ons uit ons zelven in zijn
zelfheid, in de bovenwezenlijke Minne, die wij bezitten. Dit bezitten is een
enkelvoudige, afgrondige smaak van alle goed en van eeuwig leven, en
in dezen smaak zijn wij verzwolgen, boven Rede en zonder Rede, in de
diepe stilheid der Godheid, die nooit bewogen wordt.
Nochtans gaat aan deze gebruikelijke Minne steeds eene werkende Minne vooraf:
Gods zonen leiden om zoo te zeggen een tweevoudig leven: één, in zich zelven,
arm, hongerig en dorstig, werkend; één, in God: rijk, verzadigd, ledig.
Dit is een element, dat in de Chierheit ten minste niet zoo uitdrukkelijk
werd vermeld: zonder oefening van Minne kunnen wij God nooit bezitten.
Dit tweevoudig leven maakt toch maar één leven uit; nu en hiernamaals;
want nooit kunnen wij God worden.
Van deze vereeniging met God in verlorenheid, blijft in ons een levende weten en
een werkende Minne; want zonder ons weten mogen wij God niet bezitten, en zonder
oefening van minne, mogen wij met God niet vereenigd worden noch blijven. Mochten
wij zalig zijn zonder het te weten, zoo kon een steen ook zalig worden. Op die wijze
is het waar dat ons eeuwig leven ligt in kennis met onderscheid.
R. haalt Joann. XVII, 3 aan: Dat is ewich leven, dat si di alleen bekennen
enen ghewarighen God, ende dien du gesonden heves Jesum Christum.
Dit levende wesen, die werkende Minne en dit gebruikelijke staren en
(2)
minnen zijn dus als twee momenten in de zaligheid.

(1)

(2)

Een gewoon beeld, ontleend aan DION. AREOP. (De Cael. hier-7): Quomodo enim aer
solis luce perfusus in eamdem transformatur luminis claritatem, adeo ut non tam
illuminatus quam ipsum lumen esse videatur, et sicut ferrum in ipsum ignem missum
magis efficitur ignis quam ignitum, sic viri perfecti charitate induti... charitas videntur
potius quam charitate succensi... anima unita Deo per ignem divini amoris... fit quasi
tota divina... Sic igitur mens devota cum in lumen thearchicum transformatur, fit
quodammodo claritas quam accipit.
Hieruit volgt, dat R. de zaligheid laat bestaan ‘in visione Dei intuitiva et fruitione divinae
essentiae’.
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Hoewel de Godschouwende mensch met God vereenigd is, voelt hij zich toch op
vier manieren verscheiden van Hem.
1. Hij gevoelt God in zich met zijne gratie: zóó mag hij nooit ledig zijn;
maar moet hij aan de gratie beantwoorden; uitgaande in goede werken:
beneden ons in boetplegingen, boven ons in lof en prijs van God, tot alle
menschen in broederlijke minne.
2. Ten tweede, voelt hij zich levende in God; en uit dit leven schijnt een
klaarheid in ons inwendig aanschijn, dat ‘middelt’ tusschen ons en God:
daarin voelt hij dat zijn geschapen leven eene wezenlijke neiging heeft
in zijn eeuwig leven. Volgt hij die klaarheid na, in ons overste leven, zoo
ontvangt hij Gods overvorming.
3. Daar voelt hij zich één met God, verzwolgen in een grondelooze abys
onzer eeuwige zaligheid, waar tusschen hem en God geen onderscheid
meer bestaat: dit is zijn overste gevoelen, waarin alle krachten ledig staan
in een essentieel genieten. De krachten vergaan echter niet, want zoo
(1)
verloor de mensch zijne geschapenheid, wat onmogelijk is. Zoodra hij
weten wil wat dit gevoelen is, valt hij terug in-Rede, en vindt hij weer
onderscheid van God: en dan vindt hij God buiten zich in
onbegrijpelijkheid.
4. Nu staat hij vóór God, en voelt dat God hem geheel wil toebehooren
en hij aan God. Zoo blijft een altijd gapende, onverzaadbare honger naar
God bestaan, die niet kan verzadigd worden dan door God alleen. In den
storm van Minne die daaruit ontstaat worden zijne werken ‘wijzenloos’;
want zij begeert wat haar onmogelijk is. En hij voelt Gods uittrekkende
beroeren, dat eischt werk, nl. dat wij minnen de eeuwige Minne; en Gods
intrekkende beroeren, nl. dat God wil dat wij Hem behooren, want daarin
(2)
moeten wij ons zelf verloochenen en Hem onze zaligheid laten bewerken.
R. denkt zich dus het godschouwende leven nooit onafhankelijk van het werkende,
noch van het inwendige, waarin de Schouwer ook telkens moet terugvallen.
De kluizenaar zal R. hebben opgeworpen, waarin dan

(1)

(2)

Nogmaals leert dus R. niet dat de ziel in de zaligheid haar wezen verliest; door de
grootheid van haar genot voelt zij zich zelf niet meer; op die wijze verliest zij zich zelve.
(Vgl. Sierheit de aangehaalde teksten).
Welk een hooge opvatting van ons leven in God spreekt uit deze woorden!
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eigenlijk het verschil ligt tusschen dit godschouwende leven en de eeuwige zaligheid.
Daarop antwoordt R. in de laatste hoofdstukken. Hier zien wij God in de schaduw
van onze sterfelijkheid. Want de schaduw Gods verlicht onze inwendige woestenij;
maar op de hooge bergen, in het land der beloften, daar is geen schaduw meer. De
christen wandelt in den koelen morgenstond, de heiligen in de helderheid des vollen
middags. Nog vergelijkt R. dit schouwen bij het opgaan en het schouwen van de
Apostelen op berg Thabor.
Nogmaals vat hij dan zijne leer in zes punten samen, waarvan het laatste de
eigenlijke beschouwing uitdrukt.
dat leste punt,.. dat is daer die gheest scouwet een duysternisse daer hij
met redene niet inne en mach. Ende daer in ghevoelt hi hem ghestorven
ende verloren ende één met Gode, sonder differentie of ondersceit. Ende
daer hi hem één met Gode ghevoelt, daer is God selve sijn vrede ende
sijn ghebruken ende sijn raste. Ende hier om eest al grondeloos, daer hi
sijns selfs in sterven moet in salicheden, ende wederlevende werden in
duechden alst minne ghebiet ende haer berueren.
R. voegt er aan toe: hebt gij deze zes punten ‘in uwen inkeere, is u alsoe ghereet
scouwen ende ghebruken, als dat ghi leeft inder naturen.’
Maar deze woorden dienen niet zóó opgevat, als zouden zij van het
schouwende leven in strengsten zin gelden: ook de hoogere trappen van
het inwendige leven, die overigens een voorbereiding tot het schouwende
zijn, worden door R. meermaals daartoe gerekend.
‘Ende uut deser rijcheit comt een ghemein leven.’
Uit de hooge beschouwing wordt de mensch uitgezonden in de wereld:
hij is een levend, willig instrument in Gods handen, waarmee God doet
wat Hem belieft: schouwen en werken is hem even gereed, en in beiden
is hij volmaakt.
Dit was R.'s leven zelf op aarde. En eenmaal:
Selen wi opgaen van doechden in dochden ende Gode bescouwen ende
sijns ghebruken, ende in hem één werden, ghelikerwijs dat ic u gheseit
hebbe. Dat ons al dit ghesciede, des helpe ons God. Amen.
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Dat boec van vier becoringhen
Van minder speculatieven, meer praktischen aard, zijn de twee werkjes die R. nog
schreef vóór zijn vertrek naar Groenendaal.
Het onderhavige handelt over vier bekoringen die ten tijde van R. zeer verspreid
waren, bijzonder in de kloosters: zij hebben alle hun oorzaak daarin dat men niet
uitsluitend leeft voor God, maar ook eer en genot nastreeft.
De eerste bekoring is: te leven naar welbehagen des lichaams en der zinnen.
Alle voorwendselen, zelfs de heiligste, moeten dienen om haar te
veroorloven. Maar zulke lieden leven uitwendig volgens het lichaam, niet
(1)
inwendig volgens den geest.
De tweede is de geest van pharisaïsme.
Sommigen veinzen groote heiligheid en boetvaardigheid. Maar in hun
hoogmoed maken zij aanspraak op openbaringen en allerlei buitengewone
genaden. Tot straf laat God visioenen en droomen van den duivel toe,
die hen nog meer verwarren.
De derde bekoring is geestelijke hoogmoed.
Sommigen scheppen behagen in hun natuurlijke kennis en
scherpzinnigheid, waardoor zij tot de hoogste bespiegelingen geraken;
maar niet bovennatuurlijk, want zij zijn hoovaardig, beoefenen de werken
der liefde niet, misprijzen eenvoudige lieden die in alle oprechtheid naar
God opstijgen.
De vierde bekoring is valsche ledigheid.
Sommigen meenen tot de hoogste beschouwing te zijn geraakt en
versmaden alle innerlijk werk. Hadden ze ooit maar één enkel oogenblik
ware beschouwing gehad, ze zouden begrijpen dat zelfs engelen en
heiligen eeuwig werken in minnen en begeeren, in danken en loven, in
willen en weten; ja, God zelf is immer werkende; zonder werk zou niemand
zalig zijn. Hieruit komt verkeerde vrijheid van geest. Vooral ongeleerde
en jonge lieden komen in deze dwaling.

(1)

Geheel dit werk wordt door kan. AUGER, en na hem door Prof. DE VREESE, tamelijk
slecht geresumeerd. Zoo is er hier in dit eerste punt geen spraak van ‘luxure’ of ‘volupté’,
maar vooral van gemak- en pronkzucht. Zoo ook in de volgende punten: bekoringen,
niet zonden worden bedoeld.
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Verder toont R. nog eenige middelen aan om deze bekoringen te gemoet te komen.
Vooral is noodig: groote nederigheid des harten, gehoorzaamheid aan
de leer en aan de praktijk der Kerk, onderwerping en eerbied voor zijne
oversten.
Beknopt vat hij dan weer de leer van het ware geestelijk leven samen, in
navolging van Christus. Hier gebruikt hij als beeld van de unio in caligine
het jubeljaar der oude wet, wanneer alle werk stil lag.
Deze schrift heeft niet de beteekenis, die sommigen er aan schijnen te hechten. Zij
is niet meer, naar mijn meening, dan een uittreksel uit de twee eerste werken, waar
dezelfde ‘bekoringen’ reeds vermeld staan, als gevaren, of als verkeerde opvattingen
van het inwendige leven. Dat R. hierin heerschende dwaalbegrippen bestrijdt is wel
waar, maar dat hij bepaalde ketterijen, nl. van ECKHART, zou bedoeld hebben, komt
mij zeer twijfelachtig voor. Veel meer wil hij sommige, zelfs zeer gevaarlijke en
alleszins mogelijke, verkeerdheden in het inwendige leven te keer te gaan.
Voornamelijk is hier geen spraak van verdorvenheid of onkuischheid die in de
kloosters zou heerschen. Men smokkelt zulke vitterijen veel te gemakkelijk in
middeleeuwsche geschriften binnen.

(1)

Vanden kerstenen Ghelove

Het laatste werk dat R. als priester van St. Goedelen, misschien wel voor het gewone
volk, als een begrip van zijne predikatiën, heeft vervaardigd, is niet meer dan een
paraphrastische verklaring van het Symbolum van Constantinopel, zooals dit bij de
Mis gelezen wordt.
Na eerst de waardigheid van het geloof te hebben verheven, haalt R. de
woorden van het symbolum aan en voegt

(1)

Bij Surius heet het: De fide et judicio tractatulus insignis: immers, het voornaamste deel, dat
in de Middeleeuwen zeer verspreid en bekend was, handelt over de vier uitersten. Door Geert
de Groot, in een brief uitgegeven door De Ram (Bull. de la comm royale d'histoire 1861, II,
e

3 série, blz. 106) wordt het genoemd: Ominologium (horologium) aeternae sapientiae. Zoo
heet ook een werk van Seuso, toch wordt wel R.'s tractaat door de Groot bedoeld.
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er eene beknopte verklaring aan toe. Bij het artikel: Et unam, sanctam,
(1)
catholicam et apostolicam Ecclesiam, legt hij bondig ieder woord uit.
Bij het artikel over het eeuwig leven, schetst hij in breede en aangrijpende
trekken de zaligheid des hemels. Naar aanleiding hiervan komt een korte
schets van het laatste oordeel, en een machtige schildering van de straffen
en smarten, geestelijke (door 't verlies en de eeuwige scheiding van God)
en lichamelijke (in al de zinnen waarmee de zondaar gezondigd heeft)
der hel. Deze plaatsen behooren tot de heerlijkste uit RUYSBROECK.
Zoo schreef en arbeidde voor volk en klooster de priester van St. Goedelen.

Zevende hoofdstuk
Groenendaal
In stille afgescheidenheid leefden sedert enkele jaren de drie priesters ten huize
van kanunnik HINCKAERT.
Geen behoeftige klopte er afgestooten aan de deur; geen lijdende bad er vergeefs
om hulp: in de stad en omstreken was de zalige woonst van ‘Jan Gerelmus' Zoon’
bekend als het toevluchtsoord voor alle smart, voor alle ontbering.
En er ging een heilige invloed van daar uit, waaraan zich de andere kanunniken
en priesters van St. Goedelen allerminst onttrekken konden. Doch ook in den kring
hunner onmiddellijke omgeving, bij de knechten en meiden die hen bedienden, was
hun voorbeeld vruchtbaar en heilzaam. En men verhaalde hoe eene der
dienstmaagden, die vroeger in schande en ontucht had geleefd, door de strengheid
harer boetplegingen en de kracht waarmede zij den duivel weerstand bood, eenieders
verbazing en bewondering wekte.

(1)

W. DE VREESE maakt hier de verrassende opmerking: ‘C'est un point digne de remarque
que R. ne dit pas un seul mot des preuves extérieures, entre autres de la preuve des
miracles, alléguées en faveur de la divinité du catholicisme et de la vérité de sa doctrine.’
Deze opmerking berust op een verkeerd begrip van inhoud en strekking van dit werkje.
R. wil den goddelijken oorsprong der Kerk niet bewijzen; hij legt eenvoudig elk woord
van het Symbolum uit, en in het Symbolum is er geen spraak van mirakelen. En voor
zijn eerste opmerking: R. tâche de faire comprendre la foi par l'intelligence (!) zal hij
moeilijk een bewijs kunnen vinden.
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Maar God had hen tot nog volmaakter leven, tot nog grooter geestelijke
vruchtbaarheid voorbestemd.
De drie priesters lieten geen dag voorbijgaan, zonder het offer der h. Mis op te
dragen, of zonder het kerkelijk officium, ieder met zijn ranksgenooten, in St. Goedelen
bij te wonen. Maar allengskens begon hen de stoornis, die zij daar van het gerucht
van luidruchtige kerkbezoekers voortdurend ondervonden, drukkend te hinderen.
Daar was ook een kapelaan, wiens naam wel bij den man mag gepast hebben,
Godefridus KERREKEN, die met wilde, valsche stentorstem boven alle anderen uit
schreeuwde, en voornamelijk HINCKAERT in zijn aandacht en godsvrucht verstrooide.
HINCKAERT, nog gansch vervuld hoogst waarschijnlijk van den eersten ijver zijner
bekeering en door gewetenswroeging aangedreven, moest dan telkens in 't bijzonder
te huis het brevier herhalen.
Franco van COUDENBERGH, die wel een gezonder oordeel schijnt gehad te hebben,
had innig medelijden met de beangstheid van den reeds grijs wordenden kanunnik.
Hij zag dan ook naar een middel uit om hierin hulp te bieden.
Op zekeren dag, als door een inval van den h. Geest bewogen, richtte hij zich tot
Jan HINCKAERT, dien hij als zijn vader vereerde en sprak hem nederig toe: ‘Mijn
teergeliefde vader en heer, daar wij onze godsvrucht niet ten volle kunnen verzadigen
(1)
zoolang wij in de wereld wonen, ten einde ons voornemen uit te voeren schijnt mij
één zaak hoogst geschikt, dat wij ons nl. verre van het gewoel der menschen een
eenzame plaats uitkiezen, waar wij vrij en zonder angst, naar de waardigheid van
onzen stand, in rust onze uren bidden, onze godsvrucht voldoen en ons geweten
naar wensch getrouw voorzien kunnen.’
Jan HINCKAERT kende de wijsheid en het beleid van zijn genoot. Hij wist dat hij
dit plan niet had voorgesteld zonder reeds aan de middelen om het uit te voeren te
hebben gedacht. Voorts kende hij het vertrouwen dat hij

(1)

Uit deze woorden en overigens uit al de omstandigheden hier vermeld, is het duidelijk dat J.
HINCKAERT zich niet zoo lange jaren vóór zijn vertrek naar Groenendaal had bekeerd.
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bij den hertog van Brabant sedert lang genoot, en hij schikte zich aanstonds naar
het voorstel van zijn vriend.
Te dien tijde bestond er een arme kluis in het Zoniënbosch, te Groenendaal, op
eenigen afstand van Brussel. Daar had zich Johannes de Busco, uit het adellijk
geslacht der hertogen van Brabant, in 1304, na een leven van wereldsche
genoegens, teruggetrokken, om God in vrede te dienen en voor zijn zonde boete
te doen. Van den hertog van Brabant had hij eene hoeve verkregen: hij liet er eene
gracht om graven; de boomen om de hoeve en tusschen de gracht omhalen ten
einde er zich een moestuin te bouwen. Dit alles werd hem op Vrijdag na O.L.V.
Hemelvaart in 't jaar 1304 afgestaan, met die voorwaarde dat het na zijnen dood
aan een kloosterling zou overgaan, die er geheel zijn leven in den dienst des Heeren
zou doorbrengen. Na hem was de kluis te beurt gevallen aan een zekeren ARNOLDUS
van Diest, die bij zijnen dood de stichting van het toekomstige klooster zou hebben
voorspeld en daarom had verlangd op de plaats zelf begraven te worden.
Toen Fr. van COUDENBERGH zijn voornemen aan HINCKAERT mededeelde, was
de kluis bewoond door een zekeren LAMBERTUS. Frans van COUDENBERGH kende
de plaats: hij bezoekt ze; zij bevalt hem. Hij stelt den kluizenaar zijn plan voor.
Lambertus geeft bereidwillig toe en trekt naar Botendale. Op Woensdag na Paschen
1343 wordt hun Groenendaal door Jan III van Brabant als vrij bezit geschonken op
voorwaarde er een gebouw op te richten voor niet minder dan vijf personen, waarvan
(1)
ten minste twee priesters zouden zijn. ‘Luid weent Brussel en hare kerk beroofd
van den troost van zoo heilig gezelschap; luid jubelt de wildernis, woest en
onbebaand.’ Met de toestemming van den bisschop van Kamerrijk richtten zij er
eene kapel op.
en

Den 13 Maart 1345 werd ze bezocht door de suffraganen van den bisschop
van Kamerrijk die oorlof gaven voor haar wijding te zamen met het nabijgelegen
kerkhof, twee altaren en andere bijhoorigheden. Op denzelfden

(1)

MIRAEUS, Opera diplomatica, blz. 781.
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dag noemden de suffraganen Franco van COUDENBERCH tot pastoor en vertrouwden
(1)

en

hem de zorg van broeders, knechten en dienaars toe. Vier dagen later, op 17
Maart, werd de nieuwe kapel door Mathias, bisschop van de kerk van Trebizonde,
met volmacht der suffraganen van Kamerrijk, ter eere van den h. Joannes gewijd
en tot parochiekerk opgericht ‘voor denzelfden Franco, en zijn medebroeders en
(2)
dienaars.’
Het duurde niet lang, of andere personen, zoo geestelijke als wereldlijke, en onder
hen de latere, ‘goede kok van Groenendaal’, Johannes van LEEUWEN, kwamen hen
in de eenzaamheid vervoegen. Van den eersten tijd af schijnt Frans van
COUDENBERGH het plan te hebben gekoesterd een soort van geestelijke vereeniging
daar te stichten; hij wees ook niemand af die zich aanbood.
Maar de zoo vurig gewenschte vrede was van korten duur. Het was iets
ongewoons, dat mannen, hoewel priesters, maar toch met wereldsche dracht, aldus
zonder regel te zamen woonden. Niet slechts het volk, ook de hoogere geestelijkheid
werd er door ontsticht; en Franco van COUDENBERCH met zijne gezellen moesten
zich menige bittere spotternij gevallen laten.
Verder hinderden hen nog de jagers van het hertogelijke huis: daar de plaats te
midden van 't woud voor hun doel best gelegen scheen, kwamen zij er meermaals
met hun honden overnachten; wat niet alleen groote onkosten, maar ook zeer
onaangename stoornis veroorzaakte.
Hierdoor bewogen, vatten zij eindelijk het besluit afstand te doen van hun
goederen, en zich door de voorrechten en statuten der Kerk te beschermen. Franco
van COUDENBERCH, die zeer bevriend was met ANDREAS, bisschop van Kamerrijk,
deelt hem zijn plan mee, om voortaan als reguliere kanunniken te leven, en om
diensvolgens het voorrecht van de doode hand te verkrijgen.

(1)
(2)

Van het begin af dus hadden zich anderen bij de drie aangesloten, ja hadden hunne knechten
hen gevolgd. Of misschien worden door fratres HINCKAERT en RUYSBROECK alleen bedoeld.
Het Necrol. Viridis Vallis (cf. Anal. Boll. 1. c. blz. 15) zegt telkens: M. CCC. XLIIII = 1344;
maar dit is volgens den stijl van Kamerrijk; dus eigenlijk reeds in Maart 1345.
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De bisschop stond dit gaarne toe, en benoemde van COUDENBERCH van pastoor tot
prelaat. Zij die onder zijn gezag volgens den regel van den H. Augustinus
gehoorzaamheid beleden, begunstigde hij met talrijke gaven en voorrechten. Ook
de hertog van Brabant, die zich hen van toen af als zijn geestelijke, beminde zonen
(1)
aantrok, voorzag hen rijkelijk van tijdelijke goederen.
Kanunnik HINCKAERT echter was te oud, om zich nog aan de tucht van een
kloosterleven te kunnen gewennen. Hij wilde zich echter niet scheiden van zijne
vrienden en terugkeeren in het gewoel der hoofdstad. Doch om geen ergernis te
geven, liet hij zich in de nabijheid een kleine woning bouwen, waar hij, zooveel het
hem doenlijk was, in boete en bidden het gemeenzame leven trachtte te beoefenen.
Dan eindelijk volgens het woord: Qui perseveraverit usque in finem hic salvus erit
sloot hij kort daarop zijne oogen voor het tijdelijke licht, om ze te openen in de glorie
des hemels.
Met vaste hand had Franco van COUDENBERGH de leiding van het nieuwe klooster
begonnen. Hij was geen man van hooge beschouwing, maar van wijs en kloek
beleid, die het best verstond orde en tucht te handhaven en Groenendaal in korte
jaren tot prachtigen bloei te brengen. Ondanks de algemeene achting, die hij van
de grooten van Brabant en van den hertog zelf genoot, was hij steeds in zijn omgang
zeer nederig, minzaam en geduldig, een waar voorbeeld voor geheel het
genootschap in die jammerlijke tijden van zedenbederf.
RUYSBROECK, wiens geest minder op het praktische was gericht en die in dezen
eene ondergeschikte rol schijnt gespeeld te hebben, stond hem als eerste prior ter
zijde. Met van COUDENBERGH voor het tijdelijke en RUYSBROECK voor het geestelijke
was de toekomst voor het kanunnikenklooster verzekerd.

(1)

‘Ende ontfinghen met hem tot .VIIJ. personen ofte meer, daer her Vranc of onfinc dat officie
vander proefstien, ende her Jan was onder hem prioer.’ in br. GERARD's prologhe. Zie DE
VREESE, Bijdragen, blz. 9.
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Achtste hoofdstuk
Ruysbroeck en de Duitsche Mystiek
RUYSBROECK was twee en vijftig jaar oud, toen hij naar Groenendaal kwam, en
zeven en vijftig, toen hij reguliere kanunnik werd.
Het was in het jubeljaar 1350. In dit jaar valt eene gebeurtenis, waarbij we een
paar oogenblikken moeten wijlen: omtrent dezen tijd immers zond RUYSBROECK een
(1)
exemplaar van zijn Sierheid der geestelijke Bruiloft aan de Gottesfreunde van het
‘Oberland’.
Dit feit biedt ons de gelegenheid aan, om over de betrekkingen tusschen
RUYSBROECK en de Duitsche mystiek een en ander te verhandelen.
Hoe moeilijk het is met eenige zekerheid de afhankelijkheid van RUYSBROECK
tegenover ECKHART, SEUSO en TAULER of omgekeerd, te bepalen, mocht uit een
paar beschouwingen blijken:
De zelfstandigheid der Duitsche Mystiek tegenover de Romaansche
en tegenover de Scholastiek werd door sommige protestantsche schrijvers,
en vooral door PREGER in zijne Geschichte der Deutschen Mystik zeer
(2)
overdreven. Zooals DENIFLE, O.P.. in zijne kritiek over dit werk te recht
beweert: Sollte

(1)

(2)

Zoo werden zij genoemd die zich op het beschouwend leven hadden toegelegd: niet slechts
kloosterlingen (vooral Dominikanen), ook leeken behoorden onder hun getal. De voornaamste
vergaderingen van Gottesfreunde schijnen geweest te zijn te Keulen, te Strassburg en te
Bazel. Wij vernemen deze bijzonderheden over de betrekkingen van RUYSBROECK met de
Duitsche mystieken uit een werk van den beroemden en ook beruchten RULMAN MERSWIN (†
1382). den grosse Gottesfreund vom Oberland, die TAULER zou bekeerd hebben (geheel
deze geschiedenis blijkt echter een louter verdichtsel van RULMAN zelf geweest te zijn, zooals
P. DENIFLE, O.P., in TAULER's Bekehrung heeft bewezen). In een werk van dezen RULMAN:
de praeveniente gratia et de meritoria gratia, in quo etiam describuntur septem dona Spiritus
Sancti (die uit uittreksels uit het eerste en tweede boek der Sierheid bestaat) heet het: Dis ist
gar ein gewore fruhtber nütze lere genummen usser den anuange des bruluft buchelins das
ein lieber heiliger weltpriester in Prabant schreip, heisset Johannes Rüsebruch und sante es
harus in oberlant den gottes frienden des jubeljores, do man zalte von gottes geburt XIII C
und L jor. (cf. AUGER, De doctr. & meritis Joh. R., blz. 150).
Histor. Polit. Blätter, blz. 785.
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(einer) daran zweifeln, dass Richard (von St. Viktor) von so gewaltigem
Einflusse auf die deutschen Mystiker gewesen, so erlauben wir ihm einfach
zu bemerken, dass man die ganze mystische Lehre Richard's mit Sätzen
(1)
und Lehren der deutschen Mystiker wiedergeben könne. Hetzelfde geldt
mede van HUGO van St. Viktor, van den h. BERNARDUS, den h.
BONAVENTURA, ALBERTUS Magnus, THOMAS van AQUINO. De uitdrukkingen,
die ons in de Duitsche Mystiek als eigenaardigst aandoen, komen reeds
(2)
alle in de Romaansche Mystiek voor. Aldus: zielengrond , vonke der
(3)
(4)
(5)
(6)
ziel , zich verliezen , vervlieten in God , ontgeest worden , één worden
(7)
(8)
met God , Gods overwezen , de beschouwing met Rede, boven Rede
(9)
en zonder Rede , de

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Zelfs HARNACK heeft DENIFLE tegenover PREGER gelijk gegeven. Overigens was Pr.
allerminst geschikt om eene geschiedenis der Mystiek te schrijven. Hij kende van de
Scholastiek hoegenaamd niets; de allergewoonlijkste begrippen verstond hij zelfs
verkeerd; en hij heeft het aardig fortuin gedaan van hem, die, zooals HARNACK zegt:
wer sich für den Meister Eckart u.s.w. begeistert... sich viel mehr für den h. Thomas
zu begeistern hat (Dogmengeschichte, 393). HARNACK noemt DENIFLE's werken:
‘Epochemachend, weil sie gezeigt haben dass Meister Eckart in seinen lateinischen
Schriften ganz von Thomas abhängig ist, aber auch sonst das Beste ihm verdankt (l.c.
394 anm.)
intimum et summum mentis, intimus meniis sinus (RICH. v.S. Vict.)
apex mentis et synteresis scintilla (S. BONAV.) acumen mentis (HUG. v.S. Vict., ECKHART
vertaalt dit: Schärfe, wat bij R. nergens voorkomt).
Te enim quodammodo perdere tanquam qui non sis, et omnino non sentire te ipsum,
et a te ipso exinariri et pene annullari, coelestis est conversationis (S. BERN. de dilig.
Deo, c. X).
diffluere, effluere, dimanare pass.
spiritus sine spiritu RICH. v.S. Vict. elders: mentis alienatio).
Overal; een der sterkste plaatsen echter is: Si ergo lumen est qui lumen genuit. et
lumen est qui lumen suscipit (Vgl. R.: hij is de klaarheid zelf) iam quodammodo invenitur
esse idem et qui genuit et qui suscepit, ita tamen ut ille hoc esse credatur per naturam,
iste vero hoc esse agnoscatur per gratiam (HUGO van S. Vict. Annot. diluc. in Dionys.
hier. II, 1). Let ook op: genuit.
Esse enim omnium est superesse divinitatis (id. Ann. eluc. in ev. Joh. c. V).
Sex autem sunt contemplationum genera a se et inter se omnino divisa: primum itaque
est in imaginatione et secundum solam imaginationem; secundum est in imaginatione
et secundum rationem; tertium est in ratione secundum imaginationem; quartum est in
ratione et secundum rationem; quintum est supra sed non praeter rationem; sextum
supra rationem et videtur praeter rationem. Duo itaque sunt in imaginatione, duo in
ratione, duo in intelligentia (RICH. v.S. Vict. De gratia contempl. I, 6: dit gaat overigens
reeds tot den H. Augustinus terug).
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(1)

enkelvoudigheid der ziel enz. enz., kortom: de Duitsche Mystiek heeft
(2)
eigenlijk geen groote nieuwe gedachten gebracht. Wat de Triniteitsleer
betreft, hierin volgt zij de voetstappen van den h. Thomas en van de
Scholastiek. De opvatting van Gods Wezen als een Niet, een Stilte, een
rust, een donkerheid, een woestenij, een zee enz. dat was den
Scholastieken reeds uit Dionysius Areopagita, uit Gregorius Nazianzenus,
(3)
uit heel de mystische overlevering bekend.
Hieruit volgt hoe voorzichtig men moet te werk gaan, wanneer men over de
wederzijdsche afhankelijkheid der mystieken spreekt. Toch vallen volgende punten
op te merken:
Wat de Duitsche mystiek eenigszins kenmerkt is de nadruk dien zij legt op de
geboorte van God in de ziel. En hierin reeds stemt RUYSBROECK met hen overeen.
e

ECKHART's werken schijnen ten onzent reeds in de eerste helft der 14 eeuw
bekend geweest te zijn. Evenzoo die van H. SEUSO, daar reeds in 1430 tegen hun
invloed in Vlaanderen werd gewerkt. Dat RUYSBROECK daarom de werken van beide
mystieken heeft kunnen gebruiken valt niet te loochenen. Daarbij echter dient weder
niet uit het oog verloren, dat ECRHART niet de eerste was die in de landstaal
(4)
predikte.
Toch kan, n.m.m. niet ontkend worden dat RUYSBROECK van ECKHART in
zekere mate afhangt. Dit wordt bewezen door het feit dat dezelfde
Latijnsche uitdrukkingen gewoonlijk op dezelfde wijze vertaald worden,
hoewel deze vertaling (b.v.

(1)
(2)
(3)

(4)

Quando se ab hac distractione ad simplicem naturae suae fontem colligentes (HUGO
v.S. Vict. en derg. vele).
Men vergelijke de vroeger (bij de bespreking der Sierheid) reeds geciteerde plaatsen.
Essentia est sibi lux omnium pacatissima et quietissima. Guill. Paris. de Trin. C. 14.
Derg. gedachten bij allen. De contemplatio in caligine is in het Wezen der Godheid zelf.
- Wanneer Jan van SCOENHOVEN zijn meester tegen de beschuldigingen van GERSON
zal willen verdedigen. stelt hij tegenover de gelaakte plaatsen altijd plaatsen uit
Romaansche mystieken.
Dit wordt door protestanten dikwijls ontkend. PREGER wil ECKHART tot den grootsten
volksprediker maken: alle anderen die eenige overeenkomst in de denkbeelden met hem
vertoonden, behoorden tot ECKHART's school. Maar van velen is bewezen dat zij reeds vroeger
geleefd hebben.
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(1)

vonke, ongeest, grond enz.) zich niet opdringt. Maar nogmaals, ECKHART
was ook niet de eerste, en bij ons schijnt ook reeds een kleine mystische
literatuur in 't Dietsch te hebben bestaan. Echter kent b.v. HADEWIJCH
deze benamingen niet; ze kent overigens niets van wat de Duitsche
mystiek eigenaardig mocht zijn, en hare leer is de allereenvoudigste
mogelijk. Van grooter belang is dat men bij de lezing van ECKHART, veel
meer dan bij die van BERNARDUS of RICHARDUS v.S. Viktor of
BONAVENTURA, voortdurend RUYSBROECK meent te hooren. Hetzelfde is
het geval bij SEUSO, hoewel deze laatste wederkeerig toch ook den invloed
van RUYSBROECK heeft gevoeld. Maar geheel de mystische literatuur der
middeleeuwen is veel te weinig bestudeerd geworden om hierin stellige
(2)
uitspraken te kunnen doen.
Bij allen mogelijken invloed is RUYSBROECK toch zelfstandig genoeg
gebleven. Feitelijk wijkt hij in zijne methode geheel van ECKHART en SEUSO
af. Geen enkel werk van hen dat in zijn bouw op een werk van R. gelijkt.
Overigens toont onze mysticus zich een zeer onafhankelijk en persoonlijk
denker. Hij moge nu nog zooveel voorstellingen uit de Scholastiek of uit
de Duitsche mystiek ontleend hebben: zij zijn hem eigen vleesch en bloed
geworden.
Geheel anders is het gelegen met TAULER: geen enkele der Duitsche mystici die
zooveel overeenkomst aanwijst met RUYSBROECK als hij. Echter, voor zoover wij
nog daarover kunnen oordeelen, is niet de invloed van TAULER, maar omgekeerd
van RUYSBROECK uitgegaan. Immers, TAULER's preeken, die na 1350 vallen, bevatten
plaatsen uit de eerste werken van onzen mysticus.
Eene zeer belangrijke vraag, van welker oplossing veel in de studie der verhouding
van de Nederlandsche mystiek tot de Duitsche mocht afhangen, is: Heeft TAULER
ooit RUYSBROECK bezocht?
Laten wij vooreerst samenvatten wat de geschiedenis ons daarover heeft
nagelaten.

(1)

(2)

Echter, andere uitdrukkingen die ECKHART alleen schijnt gebruikt te hebben, schärfe
b.v. voornamelijk: ungenatûrte en genatûrte, natuur der Godheid, kent R. niet. En dit
mocht wel treffen, vermits R. de zaak zelf zeer dikwijls behandelt. Ook nog dit: wanneer
ECKHART die Geboorte van den Zoon beschrijft, gebruikt hij gewoonlijk de uitdrukking:
de Vader spreekt zijn woord in de ziel. welke evenmin in dien vorm bij R. wordt
aangetroffen.
Zelfs wordt de echtheid van zeer vele aan ECKHART toegeschreven verhandelingen
betwijfeld.
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POMERIUS heeft de eerste dit bezoek medegedeeld. Daar van de discussie dezer
plaats bijna alles afhangt, mag ze hier in haar geheel volgen:
Na gezegd te hebben dat RUYSBROECK het bezoek van vele geleerden
had ontvangen, gaat hij voort: ‘Quorum praecipue unus fuisse dicitur
doctor sacrae paginae, Ordinis Praedicatorum, magnae reputationis et
excellentiae, Canclaer dictus cognomento. Hic enim devotum priorem
frequenter visitans, in summa habuit reverentia. A qua nimirum doctor
magnus et parvus discipulus per suae humilitatis exercitium non parvum
meruit verae sapientiae experimentum, quemadmodum idem in suis
tractatibus satis indicat, quos haustu veritatis per longa temporum
intervalla ad instar prioris ornate edidit ac sub materno idiomate ob sui
magistri, prioris scilicet, reverentiam, in magnae devotionis rivulum
dilatavit.’
Aldus al de ons bewaarde handschriften van het werk van POMERIUS.
Meer dan anderhalve eeuw later, deelt SURIUS in zijn Leven van RUYSBROECK
hetzelfde bezoek mede. Maar de naam Canclaer werd veranderd tot THAULERUS.
Heeft hij dit eigenhandig gedaan, of stond het aldus in het leven dat hij had
opgenomen? In alle geval zijn de mededeelingen over TAULERUS (en dit is de eenige
plaats waarin SURIUS van POMERIUS afwijkt) van SURIUS zelf: SURIUS had ook de
Duitsche mystieken bestudeerd en zelfs een uitgave van TAULER bezorgd. Wat hij
nu zegt over TAULER: dat TAULER eerst op 50jarigen ouderdom een beschouwend
leven aanving, had hij blijkbaar gehaald uit de door Rulman MERSWIN in omloop
(1)
gebrachte legende over TAULER's bekeering op laten leeftijd. SURIUS heeft dus
TAULER in plaats van CANCLAER gelezen, en het overige van POMERIUS' mededeeling,
die hem niet geheel met de geschiedenis van TAULER scheen te strooken, uit eigen
eruditie gewijzigd.
Latere schrijvers, die uit POMERIUS hebben geput, noemen hem: Conrardus
(2)
TANCLAER of Bernardus TAN-

(1)

Cf. H. DENIFLE, Tauler's Bekehrung, waarin bewezen wordt dat geheel deze legende een
uitvindsel van R. MERSWIN is geweest.

(2)

IMPENS, Chron. Bethl., f 25. Cf. AUGER, De doctrina, blz. 148.

o
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(1)

; MASTELLINUS verbindt POMERIUS en SURIUS, en noemt er twee: Conrardus
(2)
TANCLARIUS en TAULERUS.
Van het werk van POMERIUS bestaat eene middel-Nederlandsche vertaling: het
is mij onmogelijk geweest ze in te zien en weet dus niet of daar ook Canclaer wordt
vermeld. Maar in hs. 966 ter Universiteitsbibliotheek te Gent, dat een vertaling van
TAULER's Sermoenen bevat en omtrent 1470 werd geschreven, komt er een uittreksel
voor, dat een vertaling van POMERIUS blijkt te zijn en waarin niet Canclaer, maar
Tauweler staat.
Tot dusverre de overlevering. Alles hangt af, zooals men ziet, van de verklaring
van POMERIUS. De vraag is: heeft POMERIUS ja dan neen Canclaer geschreven, of
is dit slechts een schrijffout der kopiisten?
CLAER

Prof. DE VREESE neemt een schrijffout aan, en legt ze ook alleszins zeer
duidelijk uit: Tauelaer zou de oorspronkelijke vorm van POMERIUS zijn
geweest; de t werd als c gelezen, wat lang niet zeldzaam is, de u als n,
de e als c. Hoe verlokkend ook, toch blijft deze verklaring niet zonder zeer
ernstige bezwaren.
1. Vooreerst moeten drie vergissingen, in één woord aangenomen worden.
2. De vorm Canclaer staat aldus in de vier ons bekende Latijnsche hss.
van POMERIUS' werk; wat een schrijffout wel onwaarschijnlijk maakt: ik wil
niet zeggen onmogelijk; want het zou kunnen gebeuren dat onze
Latijnsche hss, onderling van elkander afhankelijk zijn, of afstammen van
een afschrift, dat reeds de schrijffout had.
3. Al schrijft P. IMPENS Tanclaer, evenals GRAMAYE, het hs. van POMERIUS,
waaruit hij geput heeft, had ook in alle geval niet TAULERUS. MARTELLINUS
heeft eveneens bij POMERIUS Tanclarius, niet Taulerus gelezen. Zoodat
de overlevering der Latijnsche hss. den vorm TAULERUS niet heeft gekend.
Wat alleszins, naar mijn bescheiden meening, een groote moeilijkheid is
(3)
tegen de identiteit van Canclaer = Taulaer.

(1)
(2)
(3)

GRAMAYE, Antiq. Belg., Lov. 1708. Bruxella cum suo-comitatu, blz. 30: hij noemt hem een
leeraar der godsgeleerdheid te Parijs. Cf. ibid.
Necrol. monas. vir. vallis, blz. 30.
Mocht men ook niet doen gelden, dat POM. zou geschreven hebben: Taulerus, niet
Tauelaer? Maar Canclaer kan geen schrijffout zijn voor Taulerus.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

442
Past nu hetgeen POM. over dien Canclaer verhaalt, met hetgeen ons over Tauler is
bekend? Ook niet.
1. TAULER is nooit doctor in de godsgeleerdheid geweest, en heeft ook
nooit theologie onderwezen. POMERIUS noemt toch Canclaer een doctor
sacrae paginae.
2. POMERIUS spreekt van verscheidene bezoeken: frequenter visitans.
Ook dit kan moeilijk van TAULER aangenomen worden, en luidt van hem
zeer onwaarschijnlijk.
3. POM. noemt de werken van TAULER tractatus. Nu heeft TAULER
voornamelijk preeken gemaakt. Een zekere invloed van RUYSBROECK op
(1)
den Dominikaner kan moeilijk geloochend worden , en wij mogen er fier
over zijn dat Tauler veel van zijn mannelijkheid, van zijn psychologie en
van zijn beeldspraak aan onzen RUYSBROECK te danken heeft. Niet de
minste verdienste van onzen landgenoot was het den grootsten en
nauwkeurigsten der mystieken, volgens BOSSUET, eenigermate te hebben
gevormd. Dat TAULER dus met RUYSBROECK's werken eenigszins vertrouwd
is geweest, mag wel als zeker gelden. Maar per longa temporum intervalla
past weer niet. Want TAULER schijnt slechts enkele jaren (10-15) te hebben
gepreekt.
4. Ten laatste wordt aan den invloed van RUYSBROECK toegeschreven
dat TAULER in zijn moedertaal zijn verhandelingen heeft vervaardigd. Zulke
bewering is wat te kras, zoo ze van TAULER gelden moet. In Duitschland
en onder de Dominikanen bestond reeds een lange en zekere overlevering
van schrijvers in de volkstaal.
Zoodat met elken zin, waarin POM. iets bepaalds zegt, er een nieuwe moeilijkheid
schijnt op te rijzen tegen de meening dat hij van TAULER zou gewagen.
Ik beweer niet dat men van elk dezer moeilijkheden niet eene eenigszins
bevredigende verklaring mocht geven. Maar ten slotte blijft toch het feit, dat geheel
de plaats moet verwrikt worden om ze op TAULER te doen passen.

(1)

Het boec van vier becoringhen wordt in zijn geheel gegeven in TAULER's Sermo I in
prima Dominica quadr.; hoofdstuk 45, 32, 75, 77 der Sierheit komen voor in Sermo II
in eadem Dominica. TAULER's Institutiones, waarin het begin van het Hantvingerlijn
(hoofdst. 27) voorkomt met de Twaelf Dogheden zijn echter onecht. In zijne sermoenen
komen talrijke plaatsen en vergelijkingen uit de Sierheid voor. Men leze slechts de
uittreksels door H. DENIFLE in Tauler's Bekehrung meegedeeld.
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Maar wie anders zou deze Canclaer wel kunnen zijn?
Daar P. IMPENS, en, na hem, MASTELLINUS, hem Conrardus noemt, heeft
(1)
AUGER gemeend, dat door dien naam misschien bedoeld was Conrardus
(2)
de Saxonia . QUÉTIF en ECHARD kennen drie personen met dien naam,
van wie men echter niet weet of zij niet moeten geïdentifieerd worden: zij
schijnen in onze provinciën geleefd te hebben en omtrent 1360-1370
gestorven te zijn. Dat deze veronderstelling van hechten grond ontbloot
(3)
is, hoeft niet eens gezegd.
Een naam CANCLAER of TANCLAER is nergens aan te treffen. GRAMAYE
nochtans beweert dat hij professor was te Parijs. Of in de lijsten der
professors aan deze universiteit zijn naam zou te vinden zijn, wil ik
(4)
betwijfelen. Ik vermoed dat dit een bloote gissing is geweest, al heeft
hij den voornaam Conrad tot Bernard veranderd.
En dit blijft wel de grootste moeilijkheid; zoodat, ondanks alle bezwaren, die men
tegen deze meening mocht inbrengen (en ze zijn talrijk), toch op den duur de indruk
overheerscht, dat deze CANCLAER moeilijk iemand anders dan TAUELAER kan zijn.
Misschien heeft met dit bezoek eenigszins betrekking, wat TAULER in een
van zijn preeken vermeldt: ‘Ich bin in solichen landen gewesen, do die
lute also manlich sind und tunt also ware sterke kere und blibent dobi;
und bringet das gottes wort do merer wurklicher fruhte in eime iore denne
hie in zehen ioren und sach man wunder an disem wunnechlichen volke
und grosse genode.’
Dit past alleszins op de toestanden die heerschten in Brabant en
voornamelijk in het pas gestichte klooster van Groenendaal. Ik geloof niet
dat TAULER hier de Gottesfreunde van Bazel (met R. MERSWIN) op het
oog had. Nu het bewezen is dat de intieme betrekkingen die tusschen
TAULER en de Gottesfreunde van Bazel zouden hebben bestaan,
grootendeels verdichtsel zijn, blijft n.

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

AUGER, De doctrina, 149.
Vermeld door QUÉTIF en ECHARD, Script. Ord. Praed. blz. 640.
Naar Prof. DE VREESE insinueert (o.c. blz. 6 in nota) werd TAULER meermaals Conrardus
geheeten.
QUÉTIF en ECHARD kennen geen enkelen naam die er eenigszins op trekt. Ook HURTER
Nomenclator weet van geen dergelijken naam. Behalve U. CHEVALIER, Répertoire etc.,
heb ik nog geraadpleegd: DENIFLE, Chartularium Univers. Paris.; en Auctarium chartularii;
FERET, La Faculté de théologie à l'Université de Paris, FABRICIUS, LABBE, DUPIN, Gallia
christiana.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

444
m.m., alleen Brabant nog over waarop voorgaande plaats kan passen.
Wie nu meenen mocht dat een of meer bezoeken van TAULER aan RUYSBROECK
geschiedkundig zeker, of zelfs waarschijnlijk zijn, moge daarbij blijven.
Tot de studie der verhouding tusschen Duitsche en Nederlandsche mystiek, behoort
ook een onderzoek naar de authenticiteit van het aan R. toegeschreven werk

Dat boec vanden twaelf Dogheden
Kan. AUGER waagt het niet een zekere uitspraak te doen, al schijnt hij
(1)
toch meer genegen te zijn haar aan te nemen. Prof. DE VREESE drukt
zich ten stelligste voor de echtheid uit. Zijne argumenten hebben mij niet
kunnen overtuigen. Ik meen zelfs met even zoo groote zekerheid te
moeten verdedigen, dat het boek der Twaalf Deugden, jammer genoeg,
niet van RUYSBROECK is. Daarbij hoop ik echter niet een einde aan het
debat te maken.
Laten wij vooreerst de geschiedenis der overlevering in oogenschouw nemen.
POMERIUS, de eerste, in zijn lijst van R's werken, vermeldt de Twaalf
Deugden niet: dit is alleszins een zeer belangrijk getuigenis tegen de
gewone these.
THOMAS A KEMPIS, in zijn Chronicon montis S. Agnetis, blz. 147, kent
slechts, evenals POMERIUS, elf werken van R.: Sunt undecim libri, quos
tam in religione quam ante religionis ingressum, proficne dictavit.
Valerius ANDREAS en FOPPENS deelen lijsten mee van R.'s werken volgens
het hs. te Groenendaal bewaard: ook bij hen komen de Deugden niet
voor: dus ontbrak de verhandeling eveneens in het groote standaardhs.
te Groenendaal, waarin al de werken van R. werden opgenomen.
Eveneens citeerde POMERIUS volgens

(1)

AUGER, Etude, blz. 223 vlg.: ‘Nous ne decidons pas la question, mais nous pensons
que ces preuves ne suffisent pas pour nier l'authenticité [de cet écrit]. ... nous pouvons
leur opposer des témoignages positifs. Parmi les oeuvres de Gérard Groot, nous
cim

trouvons une traduction ou un commentaire in librum de XII
virtutibus de Ruysbroeck;
le prologue du frère Gérard d'Hérinnes indique cet ouvrage, qui, du reste, est contenu
dans le manuscrit de 1461.’ - Kan. AUGER zegt verkeerdelijk le prologue du frère Gérard
d'Hérinnes; bedoeld is de proloog in het hs. van 1461. waarover in den tekst.
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ditzelfde hs. of ten minste volgens andere van gelijke waarde. Waren er
in 1420 nog andere hss. te Groenendaal, wat wel waarschijnlijk is, zoo
is zijn getuigenis nog des te krachtiger.
e

SURIUS (dus in het midden der 16 eeuw) kent de Twaalf Deugden wel
en schrijft ze ook zeer stellig aan R. toe. Maar de wijze waarop hij zich
uitdrukt toont dat aan hunne echtheid sterk getwijfeld werd: ‘Cujus author
ipse haud dubio est, ut certis probari potest argumentis.’ Jammer dat hij
ons deze bewijzen niet heeft nagelaten!
Het hs. D van 1461 bevat onze verhandeling; maar het hs. G, dat ten
minste zoo groote autoriteit bezit als hs. D, en in 1480 geschreven werd
met het uitgesproken doel een volledige verzameling van R.'s werken te
leveren, bevat het weer niet.
(1)

Het eenige stellig bewijs zou te halen zijn uit den proloog, die in hs. D voorafgaat.
Werd deze proloog vervaardigd met het oog op codex D waarin hij voorkomt? Of
werd hij door den kopiist van D mede uit zijn voorbeeld overgenomen? DAVID heeft
(2)
het eerste aangenomen; Prof. DE VREESE heeft het tweede verdedigd. Ik meen
mij bij DAVID, die echter zijne stelling niet opzettelijk bewezen heeft, te moeten
aansluiten.
Wat leert ons de schrijver van dezen proloog omtrent zich zelf?
‘Er blijkt uit, dat het geschreven werd door een volgeling van den grooten
mysticus, die eerst na dezer dood in het klooster te Groenendaal kwam,
waar hij ijverig in Ruusbroec's boeken studeerde en zich door de nog
(3)
levende leerlingen des eersten priors in diens leer liet onderwijzen.’
Nu verklaart hij:
‘ic (hebbe) met vlite ende met toeghegeven vergaderden crachte, na dien
dat mine verstroeyde grofheit my dat verhenghede over ghesien, alle dit
boec ende alle die boeken sonderlinghe die in desen .xij. boeken
ghemeenlic begrepen sijn,... ende ic hebse seer wel ende te recht
ghecorrigeert’... Daaruit blijkt, dat dit boek i.e. het handschrift namelijk,
dat hij heeft verbeterd, twaalf boeken bevatte.
(4)
Aan het slot van zijn tractaat, onder allerlei raadgevingen , zooals b.v,
over de beste wijze om R.'s werken te lezen, deelt de schrijver een lijst
dier werken mee, niet in chronologische

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

Zie DE VREESE, Handschriften I, blz. 28 vlg.
Ibid., blz. 34 vlg. Ook in zijn Bijdragen.
DE VREESE o.c., blz. 34.
DAVID zegt ‘vermaningen’ wat toch wel geen! verdient.
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orde, maar met het oog op het meeste nut dat er uit te halen is. Hij zegt:
‘Ierst salmen dan lesen dat boec vanden .xij. dogheden; daer na... enz...
daer na dat hi na alle dese scijnt ghemaect te hebben: vander hoechster
waerheit, dat beghint: Die prophete Samuel die beweende den coninc
Saul. Na alle dese boeke maecte hi noch een boec vanden .xij. beghinen,
dat met rijm beghint ende comt sonder rijm op die passie ons heren; dat
wert ghedicht na dat dit boec ghescreven wort als ic wane, ende daer om
eest achter gheset inden boeke te Groenendale, daer alle sine boeke
(1)
staen; dat mochtemen lesen naden boexken vanden vier becoringhen’.
Alles hangt af van de beteekenis van dit boec in den onderstreepten zin.
Prof. DE VREESE redeneert als volgt: Duidelijk genoeg wordt door dit boec
het door den schrijver gecorrigeerde handschrift bedoeld. Dit handschrift
werd dus geschreven vóór de .xij. Beghinen gedicht werden, dus nog ten
tijde van R. zelf. Daarom werd de proloog van hs. D niet met het oog op
dit hs. D geschreven, maar overgenomen uit het oudere hs. dat nog ten
tijde van R. was ontstaan. Daar nu in dit oude hs. ook de Twaelf Dogheden
voorkomen, hebben wij hier een alleszins zeker getuigenis voor de
echtheid van dit werk.
Maar zoo krachtig is deze bewijsvoering toch niet. Immers, indien dit boec
beteekent: het door den schrijver gecorrigeerde hs., zoo stonden de
Twaelf Beghinen er niet in, vermits het dan zou geschreven geweest zijn
vóór deze verhandeling werd gedicht; dus bevatte dit hs. maar elf boeken,
ten hoogste. Nu zegt echter de schrijver uitdrukkelijk dat zijn hs. twaalf
verhandelingen bevatte, die hij alle twaalf had verbeterd.
Overigens laat dit boec zich heel natuurlijk ook verklaren van de
laatstgenoemde verhandeling: Vander hoechster waerheit: ‘Nadat nl. dit
werk vander hoechster waerheit werd geschreven, heeft R. nog de Twaelf
Beghinen gedicht: welke verhandeling dan ook achteraan staat in het
groote hs. te Groenendaal.’ Met deze opvatting heeft deze verklarende
zin een zeer natuurlijke beteekenis; wat niet het geval is met de andere:
‘dit werk der Twaelf Beghinen werd gedicht nadat dit hs. geschreven werd,
en daarom staat het laatst in het hs. te Groenendaal.’ Hoe kan dit
samenhangen? De schrijver heeft door zijne aanmerking eigenlijk bedoeld
een kleine moeilijkheid in de chronologische volgorde van R's geschriften
op te heffen: hij had gezegd dat het boec der hoechster waerheit het laatst
scheen geschreven te zijn,

(1)

DE VREESE o.c., blz. 33; cursiveering van mij.
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omdat het als een verklaring van al zijn werken geeft, Echter, zegt hij,
zijn de Twaalf Beghinen het allerlaatste. Daarom staat dit achteraan in 't
hs. te Groenendaal.
Ook moet Prof. DE VREESE zelf toegeven: Wel zou men op het eerste
gezicht wezenlijk wanen, dat zijn geschrift op D betrekking heeft, en dat
hij dézen codex heeft gecollationneerd; want overal vindt men talrijke
verbeteringen, hetzij in den tekst, hetzij aan den rand, en in margine zijn
talrijke woorden om den tekst ‘verstandeliker’, d.i. verstaanbaarder te
maken, met andere omschreven. Dit komt dus oogenschijnlijk juist uit met
hetgeen de auteur van dit tractaat zegt gedaan te hebben.
Dus geheel de uiterlijke inrichting van hs. D komt overeen met hetgeen
de schrijver van den proloog er over meedeelt! Kan er dan nog wel aan
getwijfeld worden dat de proloog van D niet met het oog op D zelf werd
vervaardigd? Want ik kan mij niet voorstellen dat een kopiist die een hs.
vóór zich heeft waarin talrijke fouten zijn verbeterd, eerst die fouten is
gaan afschrijven, en daarna de verbeteringen in den tekst of in den rand
erbij heeft overgenomen.
Prof. DE VREESE heeft deze moeilijkheid ook gevoeld en hij zegt: ‘Het
spreekt van zelf dat... de correcties welke men in het hs. aantreft...
afkomstig (zijn) van den copiist, toen hij zijn werk met zijn voorbeeld
collationneerde.’ Maar is dit wel meer dan een loutere gissing om de
verdedigde hypothese te redden? Met welk recht wordt dit verondersteld,
wanneer al het andere juist uitkomt? Hoe ‘spreekt dit van zelf?’
Trouwens, prof. DE VREESE schijnt zijne hypothese, ten slotte, toch te
hebben gewijzigd. Hij zegt: ‘Het is echter niet zeker dat (het) voorbeeld
(van hs. D) geweest is het ‘boek’ waarop het geschrift van Ruusbroec's
‘nacomelinc’ staat: er blijkt immers niet uit dezes woorden, dat zijn
handschrift ook dat boec vanden xij Beghinen bevatte. Was dit niet het
geval, dan kan men zeggen dat de loop der zaken als volgt is geweest:
het door hem ‘gecorrigeerde handschrift werd afgeschreven door een
copiist die in zijn codex het Boek vanden xij Beghinen opnam naar een
ander voorbeeld; het handschrift aldus door dien copiist vervaardigd is
dan het voorbeeld voor D geworden.’
Een paar kantaanteekeningen bij voorstaande redeneering. N.m.m. blijkt
zeer duidelijk uit de woorden van den proloog dat, indien dit boec
beteekent dit handschrift, dat boec vanden xij beghinen er niet in bevat
werd, zooals wij hebben aangetoond. Maar dan valt ook geheel de
redeneering: want het blijft toch steeds een feit, dat de schrijver van dien
proloog beweert twaalf boeken te hebben verbeterd. Of dit getal twaalf
zou een eigen-
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handige verbetering moeten zijn door den kopiist van D in den proloog
aangebracht. Maar zoo wordt telkens gissing op gissing gehoopt, om de
hypothese te redden. Overigens blijkt ze toch nog onaannemelijk, vermits
ook de Twaelf Beghinen in hs. D dezelfde correcties en aanteekeningen
vertoonen als de overige verhandelingen.
Nog een ander bewijs voert Prof. DE VREESE aan, waarom de proloog
van D uit een vroeger hs. moet zijn ontleend: hij is nl. met dezelfde hand
geschreven als de overige codex. Nu schijnt toch de kopiist wel
onderscheiden te zijn geweest van den schrijver van dezen proloog.
Maar dit kan voorzeker geen ernstig bezwaar zijn: de identiteit van 't
geschrift kan op meer dan één wijze verklaard worden. Ook staat nergens
dat de schrijver van den proloog een ander is geweest dan de kopiist van
den codex: en ik zie niet in waarom het tegenovergestelde zoo
onwaarschijnlijk zou zijn; daarbij, de proloog komt aan het einde van het
hs. voor: de kopiist, mogen we veronderstellen, nadat hij zijn hs. had
geëindigd, heeft het zelf verbeterd en met aanteekeningen voorzien; hij
heeft dan ook de volgorde verdedigd, waarin hij R.'s verhandelingen had
opgenomen.
Men bedenke verder nog dat in alle hss. die gezag hebben de
verhandeling der Twaalf Dogheden ontbreekt, in 't bijzonder nog in hs.
G. Andere hss. zooals b.v.F, die hoewel niet volledig, toch de voornaamste
werken van R. bevatten, hebben ook de Twaelf Dogheden niet. Feitelijk
is D het éénige gezaghebbende hs. waarin dit voorkomt.
Wat nu de bewering betreft, dat Geert GROOT het boek der Twaelf
Dogheden heeft vertaald of aangeteekend: dit weten wij allen uit PAQUOT
en FOPPENS. Nu vermelden deze de schrijvers toch weer het boek der
Twaelf Dogheden niet onder de werken van R. Ook wordt die vertaling
nergens elders vermeld onder de werken van GROOT: THOMAS A KEMPIS,
de voornaamste bron hiervoor, kent ze niet. PAQUOT en FOPPENS schijnen
verward te hebben met een vertaling van de xij Bagutis die de GROOT in
een zijner brieven vermeldt.
Ons besluit is dus: Uit de overlevering schijnt alles tegen de echtheid der Twaelf
Dogheden te pleiten. Er bestaat geen enkel bewijs, dat ons eenigszins zou
noodzaken aan te nemen dat de proloog van D ouder is dan het hs... Integendeel
komt alles wat in den proloog over de uiterlijke inrichting van het gecorrigeerde hs.
staat met onzen codex
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D uit; niet echter met een codex x, die maar elf boeken kon bevatten; inzonderheid
stonden de Twaelf Beghinen er niet in: die toch ook gecorrigeerd en geannoteerd
werden. Zoolang dus geen stellig argument kan bijgebracht worden, dat de proloog
van D uit een vroeger hs. werd overgenomen, blijft hs. D het eerste getuigenis dat
de Twaelf Dogheden aan R. toeschrijft. Maar een zoo laat getuigenis kan niet
opwegen tegen de talrijke getuigenissen uit de vroegste overleveringen van
Groenendaal zelf.
Kan de inwendige kritiek ten minste dit stellig bewijs aan de hand doen? Prof. DE
VREESE meent ‘dat geheel de opvatting der verhandeling in R.'s trant is; de eerste
hoofdstukken zijn een paraphrase van het eerste boek der Chierheit; de bepaling
der deugden is woordelijk dezelfde.’ Ik kan mij bij deze meening niet aansluiten.
In opvatting en aanleg verschilt deze verhandeling geheel van de andere
werken van R.: er is hier geen spoor van mystische beschouwingen.
Slechts zedelijke deugden, niet twaalf, ook niet meer, maar zes of zeven)
worden er in ontwikkeld. En terwijl R. in al zijn andere werken voortdurend
zijne gedachten over de mystische vereeniging, over het leven in de
Drieheid en in de Eenheid te pas brengt, wordt hier alles onafhankelijk
van eenig mystisch of psychologisch systeem uiteengezet. Het onderwerp,
wat ook Prof. DE VREESE meent, blijft zuiver ascetisch van begin tot einde.
Een andere eigenaardigheid van dit werk zijn de talrijke citaten uit de
Kerkvaders en uit de H. Schrift. Kan. AUGER verwijst naar tien; echter
vergat hij bl. 19, den h. Augustinus. Deze citaten komen over geheel het
werk voor: in de eerste hoofdstukken wat talrijker, in de latere wat minder.
Toch ontbreken ze ook daar niet (blz. 97 en 110). Wanneer men nu
bedenkt dat kan. AUGER slechts vijf of zes verwijzingen naar Kerkvaders
in al de andere werken van R. samen heeft ontdekt, zoo blijkt al dadelijk
dat deze elf citaten in één werk geheel tegen den geest van R. zijn.
Echter treft het citeeren der Kerkvaders veel minder dan de zeer talrijke
en zeer ongewone aanhalingen uit de h. Schrift, zoowel uit het Oude als
uit het Nieuwe Testament. Ook dit valt geheel buiten de manier van
RUYSBROECK.
Wat eindelijk de taal betreft, in de Twaelf Dogheden krioelt het van
germanismen. Men kan geen bladzijde lezen zonder door eene of andere
uitsluitend Duitsche wending gestoord te worden.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

450

Maar eene verklaring van al deze eigenaardigheden schijnt toch mogelijk.
Immers is er geen ander geschrift van RUYSBROECK dat zoo groote
overeenkomst vertoont met de werken der Duitsche mystiek als dit.
Bekend is dat het grootste gedeelte der Twaelf Dogheden (hoofdstuk
2-13: dus het eerste alleen uitgezonderd) ook voorkomt in een werk aan
TAULER toegeschreven: Institutiones divinae of Medulla animae: hiervan
maken zij de hoofdstukken 9-21 uit.
Meer nog: de TWAELF DOGHEDEN bevatten de vertaling van een werk uit
de vroegere Duitsche mystiek, dat in de hss. den titel heeft: Die Rede der
Unterscheidunge en toegeschreven wordt aan ECKHART, vicarius van
Thuringen en prior van Erfort.
Tot nader kenschetsing van beider verhouding tot elkander diene 't
volgende:
Geheel het eerste deel van R. dat handelt over Ootmoedigheid ontbreekt
bij ECKHART; wij zagen reeds dat het ook ontbreekt in TAULER's Medulla
animae.
e

ECKHART's 1 hoofdst. = DAVID III, blz. 31, 24 tot 33, 19.
e

ECKHART's 2 hoofdst. ontbreekt.
e

ECKHART's 3 hoofdst., eerste deel = DAVID 43, 4 tot 44, 19.
tweede deel = 49, 11 tot 50, 7.
e

ECKHART's 4 hoofdst. = 50, 8 tot 51, 18.
e

ECKHART's 5 hoofdst. = 51, 19 tot 53, 5.
e

ECKHART's 6 hoofdstuk, dat begint met: ich wart gefraget = 66, 18: een woert wart
ghevraghet enen goeden man: ECKHART wordt dus een goed man genoemd.
e

Op omtrent dezelfde wijze worden de volgende hoofdstukken, tot het 17
in de Dogheden min of meer van verre en met talrijke inlasschingen
gevolgd.
o

Uit deze schets blijkt reeds: 1 Dat tamelijk vele plaatsen vrij toegevoegd
o

werden; 2 dat de citaten uit de Kerkvaders niet door ECKHART kunnen
verklaard worden, vermits er zes op elf voorkomen in de 30 eerste
bladzijden die noch van ECKHART noch van TAULER zijn. Ook talrijke
teksten uit de H. Schrift worden eveneens daar aangetroffen. Strookt dit
citeeren van Kerkvaders en h. Schrift niet met R.'s stijl, ook de eindelooze
zinnen, die meermaals door parenthesen onderbroken worden, liggen
geenszins in zijn manier.
Bij hoofdstuk 18: In welher wise der mensche mac nemen als ime geburt
zarte spîse unde schoeniu kleit unde froelîche geselle... waar ECKHART
al te beghardisch werd, is de vertaler gebleven: de zes laatste
hoofdstukken ontbreken.
Komen nu de bij ECKHART ontbrekende deelen van elders? Werd
inzonderlijk het hoofdstuk over Ootmoedigheid ook vertaald? Best
mogelijk, hoewel dit met zekerheid niet uit te maken is.
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In alle geval: de Twaelf Dogheden is een compilatie-werk in den aard van
TAULER's Medulla animae: dat uit ECKHART, SEUSO, TAULER werd
bijeengebracht. Zoo ook heeft de schrijver van onze verhandeling ECKHART
en RUYSBROECK gebruikt: op die wijze is te verklaren hoe de bepalingen
der deugden woordelijk met die van de Sierheit overeenkomen; misschien
werden daarbij nog andere werken geraadpleegd. Of nu de Institutiones
van de Dogheden afhangen of omgekeerd, is niet uit te maken. Wat er
ook van weze: RUYSBROECK kan de schrijver van zulk een compilatiewerk
niet geweest zijn, vermits het nog overigens zoowel in de opvatting en
algemeene inrichting, als in de taal, den stijl en de schrijfwijze van al zijn
andere werken afwijkt, ook in die deelen, die minder een vertaling schijnen
te zijn.
Het mocht misschien verwonderen dat ik tot nog toe geen gebruik gemaakt
heb van een argument dat geheel het debat zou kunnen beslissen: Zijn
de Twaelf Dogheden een omzetting van ECKHART, zoo kunnen zij
onmogelijk een werk van RUYSBROECK zijn, vermits RUYSBROECK die
geheel zijn leven ECKHART had bestreden, zeker geen werk van hem zal
hebben vertaald.
Maar ook hierin heerscht duisterheid. Is die vicarius van Thuringen en
prior van Erfort de beruchte Meester ECKHART? Prof. DE VREESE loochent
het, en schrijft het werk toe aan ECKHART den jongere. Daardoor meent
hij zelfs het stilzwijgen der eerste overlevering te kunnen verklaren: te
Groenendaal kon men niet tusschen die ECKHART's onderscheiden.
Daarom hebben RUYSBROEK's vrienden, bijzonder na de beschuldigingen
van pantheïsme door Gerson, voorzichtigheidshalve de Twaelf Dogheden,
blijkbaar een vertaling van een ECKHART, onvermeld gelaten.
Maar hoe zwak deze veronderstelling (want meer is 't niet) wel is, valt in
e

't oog: de beschuldiging van pantheisme door Gerson dateert uit de 15
e

eeuw, het hs. waarin het tractaat ontbreekt uit de 14 . Overigens zijn de
Twaelf Dogheden de verhandeling, die van al R.'s werken het minst
aanleiding tot een beschuldiging van pantheïsme had kunnen geven.
Maar met welk recht schrijft Prof. DE VREESE Die Rede der
Unterscheidunge toe aan ECKHART den jongere? Ik weet wel dat door
sommige geleerden wordt ontkend dat Die Rede een werk van Meester
ECKHART zou zijn. P. PUMMERER, S.J., heeft het als mogelijk bewezen dat
(1)
die prior van Erfurt en vicarius van Thuringen niet Meester ECKART is .
(2)
Maar SPAMER komen de redenen van P. PUMMERER als niet afdoende

(1)
(2)

Stella Matutina van Feldkirch: 12 jahresbericht 1903. Der gegenwärtige Stand der
Eckhart-Forschung, blz. 8 vlg.
Uberlieferung der Eekeharttexte in Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache u.
Literatur van W. BRAUNE (1909) blz. 395.
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voor, en wil daarom dat men het bij de overlevering zou houden, die het
boek aan Meester ECKHART toeschrijft. Na SPAMER heeft Otto BEHAGHEL
de echtheid der verhandeling onderzocht. Hij gaat voornamelijk uit van
grammatische en rhetorische figuren, die hij in enkele tractaten welke
zeker van ECKHART zijn heeft bestudeerd en dan op de twijfelachtige
toepast. Hij vergelijkt ons Tractaat voornamelijk met een ander, tractaat
(1)
V.
In onze verhandeling stelt de schrijver zeer dikwijls vragen of laat door
anderen vragen stellen, legt anderen opwerpingen en bedenkingen in
den mond, verbindt de gedachten door mêr, gebruikt als
verzekeringsformule: in der warheit: wat alles grootendeels ontbreekt, of
in veel geringere maat geschiedt in tractaat V.
En hij besluit: Danach kann wol kein zweifel mehr bestehen, dass tractat
V und tractat XVII (het onze), in denen man bisjetzt die festesten
grundlagen für die erkenntniss Eckharts gesehen hat, von versehiedenen
(2)
verfassern herrühren.
Ik wil niet wijzen op al het onzekere, waarop deze kritiek is gebouwd;
maar alleen onthouden dat onze verhandeling, volgens BEHAGHEL, niet
van denzelfden schrijver is als verhandeling V; verder dat onze
verhandeling steeds is beschouwd geweest als een der hechtste
grondslagen voor de kennis van E.'s werken.
Zoodat toch, ten slotte, de echtheid van Die Rede als werk van M.
ECKHART tamelijk vaststaat. In alle geval wordt zij door niemand aan
ECKHART den jongere toegeschreven. Omdat echter die authenticiteit niet
alleszins zeker is, heb ik er ook niet op willen steunen als belangrijk
argument in mijn betoog.
De overlevering, zoowel als de inwendige kritiek, pleiten derhalve ten sterkste tegen
de echtheid der TWAELF DOGHEDEN als werk van RUYSBROECK. Ik wil het dus niet
verder samenvatten.

(Wordt voortgezet).
r
J. VAN MIERLO J , S.J.

(1)
(2)

Zur Kritik von Meister Eckhart, ibid., blz. 530 vlg.
Hoe willekeurig en hoe onvertrouwbaar zulke methode is, blijkt uit de wijze waarop
BEHAGHEL zijne criteria op Preeken van ECKHART aanwendt. Maar twee preeken (III,
IV) vertoonen de eigenaardigheden van tractaat V; drie preeken (I, XI en XC) komen
in hunne eigenaardigheden overeen met tractaat XVII. Op die wijze zouden alle preeken
omtrent aan verscheidene schrijvers moeten uitgedeeld worden.
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Voor 't lieve vaderland
Voor L. DOSFEL
We slaan de broederhand en 't minnend hart te gader,
En leggen als ons liefde en al ons kracht opeen,
En vragen hulp daarbij den liefderijken Vader.
Verstooten zal hij niet ons klagend hartgeween!
We roepen al bedroefd: Zie, Heer, hoe zeer we 't minnen,
Het land dat ge ons zoo arm, zoo diep vervallen gaaft,
En hoe hartstochtelijk we lijden bij 't bezinnen
Dat 't land van grootheid thans aan laagheid ligt verslaafd!
Zie, Heer, we hebben 't lief tot in ons schoonste droomen,
We maakten voor zijn heil ons leven tot een smart;
De wreedste ontkenning kon ons liefde nooit verloomen;
Verdwenen was al 't grootsche, en smachtend bleef ons hart!
We weenen schiijnend om zijn schoone dageraden,
Het bloeien van zijn nacht in weidschen sterrengloor,
Den glans van land en wei en bosch in 't zonnebaden,
Zijn zingend jubelen van 't blijde klokkenkoor.
We weenen in die vreugde en in die pracht we weenen!
Om 't ongenaakbaar schoon van 't oude schilderwerk,
Om d'ongemeten roem der helden die verdwenen,
Om 't hemelreikend slaan van Halle en Christi kerk.
We waren eens uw volk, beluisterd met genaden,
Aan wien Ge 't voorrecht schonkt van blijden marteldood
Voor vrijheid, recht en God; een volk van trotsche daden,
Van zielenadel, kunst en voorspoed, wondergroot!
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Ons droefheid is zoo wreed daar alles wij verloren!
Wordt dubbel rijk ons land, meer voelen we ons verarmd!
Alleen door zielenpracht wordt grootheid ons herboren,
Als eens uw goedheid zich om 't goede volk ontfarmt.
U bidden honderden, betrouwend in hun lijden,
Door wat hun dierbaarst is om redding in den nood:
De wederkomst van vrije en glorievolle tijden.
Een heilig heldenvolk kan niet gedoemd ten dood!
Herleven zal het grootste en schoonste volk der aarde,
Omdat 't wel onbewust, maar sterk geleden heeft,
Omdat het lijden steeds en heil en glorie baarde,
Sinds Gij na Golgotha 't Verrijzen hebt beleefd.
Herleven zal 't omdat na eeuwen van verkwijnen
Nog op zijn kust weergalmt het machtig opstandslied,
Omdat nog als voorheen de wonderschoone lijnen
Van belfort en van kerk opslaan naar 't luchtverschiet.
Omdat ook meer en meer maar voort daarhenen reiken
Met wensch en heimwee voor hun arme broedren al,
En voor hun liefde zal eens alle kilheid wijken,
Omdat God onze bede en liefde aanhooren zal!
En bouwen zal ons volk in glorietrans der luchten
Den mooisten tempel eerst, voor U, zijn God en Heer!
En naar het fonklend kruis opleiden al de zuchten
En al de heimweesmart van groote zielen weer!
ARTH. COUSSENS.
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De electronenleer
Men verwachte hier geen geleerd vertoog, met een weinig aanmoedigenden aanhang
van nauwkeurige berekeningen en haarfijne proefnemingen op het gebied der
electriciteit en radioactiviteit. Ik wil enkel, zoo eenvoudig mogelijk, eenige woorden
zeggen over die twee belangrijke natuurverschijnselen, om in zijn groote lijnen en
algemeene trekken het stelsel uiteen te zetten, aan wiens opbouw de natuurkundigen
der laatste jaren ijverig werkten, met name de Electronenleer of Electroniek. Pas
sedert een tiental jaren is men begonnen, die nieuwe opvattingen stelselmatig en
proefondervindelijk uit te werken, en reeds vormen de verkregen uitslagen een
indrukwekkend geheel, dat van de grootste beteekenis is voor sommige leerstukken
der wijsgeerige natuurleer.
Die uitslagen kort en bondig te doen kennen, met de waargenomen feiten waarop
zij steunen - ter opheldering eenige verschijnselen aan te halen uit het gebied der
electriciteitsleer, waarop de nieuwe opvattingen met vrucht werden toegepast - en
daarna met eenige woorden de verdere ontwikkelingen uiteen te zetten, waartoe
de electroniek heeft aanleiding gegeven, maar die tot nog toe enkel op gissingen
of althans op onbewezen onderstellingen berusten, dat is mijn doel in deze korte
verhandeling. De aangegeven indeeling schijnt me de meest geschikte om de stof
bevattelijk voor te stellen, en levert tevens het voordeel op, klaar te onderscheiden
tusschen hetgeen als wetenschappelijke onderstelling, of enkel als voorloopige
opvatting dient beschouwd.
***
Meer dan eens heeft men beweerd dat de studiën over radioactiviteit en de daaraan
verbonden electronenleer, de grondstelling der atoomtheorie, namelijk, de
ondeelbaarheid van het atoom, heeft weerlegd. Die bewering is ongegrond. Wel
hebben de ontdekkingen op dit gebied bewezen dat de atomen zelve uit
onderscheiden deelen bestaan, dat
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ze bijgevolg nog deelbaar zijn; maar de scheikundigen hebben in het opstellen
hunner atoomtheorie enkel willen zeggen dat zij met hunne middelen, met hunne
scheikundige verbindingen en ontledingen er niet toe kwamen de stof verder dan
tot het atoom te verdeelen. Die zienswijze behoudt gansch hare kracht, zelfs nadat
men kleinere stofdeeltjes heeft aangetroffen. Zij is en blijft een quasi-noodzakelijke
gevolgtrekking uit de wetten die de scheikundige verbindingen regelen. Wat meer
is, de gansche electronenleer berust op atomistische grondbeginselen, zij bestaat
in een atomistische opvatting van de electriciteit; en daarom vind ik het geraadzaam
de atoomtheorie hier kort uiteen te zetten, voor die lezers welke daarvan geen klaar
begrip zouden hebben.
Grondslag dier theorie zijn de volgende wetten die voor de chemische verbinding
werden vastgesteld:
1. De wet van Lavoisier: Het gewicht van een verbinding is gelijk aan de som der
gewichten van de stoffen die ze samenstellen.
2. De wet van de bepaalde gewichtsverhoudingen: Er bestaat een vaste
verhouding tusschen de gewichten der elementen die een scheikundige verbinding
vormen. Zoo b.v. zijn er om water te vormen, 8 gewichten zuurstof, tegen 1 gewicht
waterstof noodig. - Deze wet stelde Proust vast in 1806.
3. De wet van Dalton (1807): Indien twee grondstoffen verschillende verbindingen
vormen, volgens meer dan ééne gewichtsverhouding, dan komt hetzelfde gewicht
van de eene in verbinding met verschillende hoeveelheden van de andere, die alle
meervouden zijn van de kleinste hoeveelheid dezer tweede grondstof.
Zoo b.v. kunnen tusschen stik- en zuurstof de volgende verbindingen bestaan:
28 gr. stikstof met 16 gr. zuurstof.
28 gr. stikstof met 16 × 2 = 32 gr. zuurstof.
28 gr. stikstof met 16 × 3 = 48 gr. zuurstof.
28 gr. stikstof met 16 × 4 = 64 gr. zuurstof.
28 gr. stikstof met 16 × 5 = 80 gr. zuurstof.
28 gr. stikstof met 16 × 6 = 96 gr. zuurstof.
Nooit echter zal men b.v. hebben: 28 gr. stikstof met 17 gr. zuurstof.
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4. De wet van de evenredige getallen: De gewichten van twee of meer grondstoffen
die zich onderscheidenlijk verbinden met een bepaald gewicht van gelijk welke
grondstof, zijn dezelfde als de gewichten dier stoffen in hunne onderlinge
verbindingen, ofwel geheele veelvouden van deze gewichten. Zoo b.v. vormen 12
gr. koolstof en 16 gr. zuurstof het kooloxyde; 2 gr. waterstof met 16 gr. zuurstof
vormen water. Volgens de wet van de evenredige getallen nu moeten in een
verbinding van waterstof met koolstof de gewichten dezer beide elementen in
dezelfde verhouding staan als 2 tot 12 of als veelvouden dezer twee getallen
onderling. Er bestaat werkelijk een verbinding (C H4 = moerasgas) waarin op 12 gr.
koolstof, 2 × 2 = 4 gr. waterstof voorkomen. Maar nooit zal men b.v. 12 gr. koolstof
met 3 gr. waterstof scheikundig kunnen verbinden.
5. De wet van Gay-Lussac. Wanneer de verbonden stoffen in gasvormigen
toestand verkeeren, is de verhouding van hun onderscheidenlijken omvang altijd
zeer eenvoudig, evenals de verhouding tusschen den omvang der verbinding en
dien der grondstoffen - vooropgesteld natuurlijk dat drukking en temperatuur dezelfde
blijven. Zoo geeft 1 liter chloor met 1 liter waterstof 2 liters chloorzuur; 2 liters
waterstof met 1 liter zuurstof geven 2 liters waterdamp.
Deze 5 wetten hebben geleid tot de volgende theorie:
In de scheikundige verbindingen worden de elementen altijd verdeeld in bepaalde
kleine deeltjes, atomen genaamd, die door scheikundige middelen niet verder kunnen
ontbonden.
Ieder atoom heeft een bepaald gewicht en bepaalde eigenschappen. In een
scheikundige verbinding vormen een of meer atomen der verschillende grondstoffen
(1)
hetgeen men noemt de molecule van het samengesteld lichaam. Ook de molecule
van een grondstof kan uit meer dan 1 atoom bestaan. Dit kunnen wij uit de wet van
Gay-Lussac afleiden. Van den éénen kant immers zegt ons de wet van Avogadro

(1)

Een molecule is het kleinste deeltje van een enkelvoudige of samengestelde stof, dat kan
bestaan zonder de natuur van die stof te verliezen Zoo bestaat een chloorzuur-molecule uit
een waterstofatoom en een chlooratoom. Maar buiten die verbinding kan het waterstofatoom
niet alleen bestaan, en vormt immer met een tweede atoom de waterstofmolecule.
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dat in gelijke omvangen van ieder gas onder gelijke drukking- en
temperatuurvoorwaarden, een gelijk getal moleculen aanwezig is. Nu hebben we
gezien dat 1 liter chloor met 1 liter waterstof 2 liters chloorzuur geeft. Volgens de
wet van Avogadro zijn er dus tweemaal zooveel chloorzuurmoleculen als chloor- of
waterstofmoleculen. Bijgevolg bevat ieder chloorzuur-molecule de helft van een
chloormolecule en de helft van een waterstof-molecule. Met andere woorden, deze
twee grondstoffen hebben ten minste twee-atomische moleculen.
Verder is het niet moeilijk in te zien dat de andere wetten de atomische opvatting
der stof om zoo te zeggen noodzakelijk maken. Nemen wij b.v. het waterstof-atoom
(1)
als eenheid. Een zuurstofatoom weegt dan 16 maal meer. Daar nu die twee atomen
niet verder deelbaar zijn, is het klaarblijkend dat 1, 2, 3... gr. waterstof, theoretisch
gesproken zich kunnen verbinden met 16 gr. of met 16 × 2, 16 × 3 gr. enz... zuurstof.
Maar onmogelijk kan 1 gr. waterstof zich verbinden met 17 gr. zuurstof b.v., want
dan zou ieder waterstof-atoom moeten gebonden zijn aan 1 + 1/16 zuurstof-atoom,
vermits dit laatste 16 maal meer weegt dan het eerste; 1/16 zuurstof-atoom is echter

(1)

Feitelijk hebben de scheikundigen het waterstof-atoom als eenheid gekozen. Het betrekkelijk
gewicht der andere atomen werd dan bepaald naar de kleinste verbindingsgewichten der
verschillende stoffen met de waterstof, of een ander stof waarvan men reeds het betrekkelijk
atoomgewicht kent. Zoo b.v. vormen stik- en zuurstof de volgende verbindingen:
28 gr. stikstof + 16 gr. zuurstof.
14 gr. stikstof + 16 gr. zuurstof.
14 gr. stikstof + 32 gr. zuurstof.
28 gr. stikstof + 60 gr. zuurstof.

Van een anderen kant heeft men voor zuurstof vastgesteld dat ze 16 maal grooter
atoomgewicht heeft dan de waterstof. Nu het kleinste gewicht stikstof dat zich met 16 gr.
zuurstof of een veelvoud daarvan verbindt is volgens de opgegeven tafel 14 gr. Men mag
dus zeggen dat het stikstof-atoom 14 maal meer weegt dan het waterstof-atoom, met andere
woorden, dat 14 het atoomgewicht is van de waterstof. Over andere methoden om dit
atoomgewicht te bepalen kunnen we hier niet spreken. De letters die de grondstoffen
voorstellen, beteekenen het atoom van iedere grondstof. H = één atoom waterstof; H2 = 2
atomen waterstof = 1 molecule waterstof; H2O = 1 molecule water = 2 atomen waterstof + 1
atoom zuurstof (O).
Verder is het atoomgewicht van H = 1, dat van O is 16. Dus is het moleculair gewicht van
water (H2O), 18.
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in deze theorie een onzin want scheikundig is het atoom niet verder deelbaar. De
wet van Dalton maakt dus de atoomtheorie om zoo te zeggen noodzakelijk. Hetzelfde
e

atoombegrip passe de lezer toe op de overige wetten, bijzonderlijk op de 4 , en hij
zal bevinden dat het bestaan van het scheikundig atoom, van een ondeelbaar
stofdeeltje met voor ieder element bepaald gewicht, als een voldongen feit kan
(1)
worden beschouwd.
Deze uitweiding over de atoomtheorie heb ik noodzakelijk geacht, om eenige
begrippen klaar te maken die in den loop der verhandeling voorkomen en tevens
om den lezer toe te laten, atomen en moleculen te vergelijken met de ionen en
electronen waarvan voortaan zal sprake zijn.
*

**

De nieuwe electriciteitsleer is nauw met de scheikundige atoomtheorie verwant. De
electronen zou men kunnen bepalen als electriciteitsatomen. Een eerste stap naar
deze nieuwe opvatting was de studie der ontleding van vloeistoffen door den
galvanischen stroom, ontleding die bekend staat onder den naam van electrolyse.
Twee wetten van het grootste belang stelde Faraday in 1833 hieromtrent vast. Die
twee wetten, die als uitgangspunt en grondslag dienden van alle verdere
navorschingen, kunnen als volgt worden uitgedrukt:
e

I wet. De hoeveelheid der ontledingsprodukten staat altijd in evenredige
verhouding tot de hoeveeldeid electriciteit die door de te ontleden vloeistof heenging.
Deze eerste wet openbaart ons reeds een merkwaardig verband tusschen de
weegbare stof en de electriciteit. Dieper nog wordt dit verband door de tweede wet
aangetoond:

(1)

Men kan, voor het gemak der inbeelding, de atomen der verschillende stoffen vergelijken met
ondeelbare marmeren bollen. Nemen wij b.v. een aantal zulke bollen, een aantal andere die
ieder vijf maal zwaarder zijn dan de eerste, en nog een derde soort, die 6 maal zwaarder zijn.
Als men nu een aantal van die bollen samenbrengt, zal de gewichtsverhouding der
verschillende soorten geene andere kunnen zijn dan de verhouding die bestaat tusschen 1,
5 en 6 of hunne veelvouden. Maar kon men de bollen naar believen verdeelen, dan ware
zulke regelmatige verhouding niet meer noodzakelijk.
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e

2 wet. Gelijke hoeveelheden electriciteit scheiden in alle electrisch ontlede
vloeistoffen scheikundig evenwaardige hoeveelheden ionen af.
Een korte verklaring zal hier niet van onpas komen. Wat verstaat men vooreerst
door ‘evenwaardig’ in scheikundigen zin? Een voorbeeld zal alles klaar maken.
Nemen wij het ijzerchloruur (Fe Cl3): iedere molecule daarvan bevat één atoom ijzer
en drie atomen chloor. Het ijzer heeft bijgevolg drie maal meer bindingskracht dan
(1)
het chloor, met andere woorden, het is driewaardig . Van den anderen kant is het
verbindings- of atoomgewicht van 't ijzer 56, dat van 't chloor 35,5. Bijgevolg hebben
56/3 gr. ijzer zooveel bindingskracht als 35,5 gr. chloor; 56/3 en 35,5 heet men
onderscheidenlijk de scheikundig-evenwaardige gewichten of equivalenten van 't
ijzer en 't chloor. Dat equivalent is dus voor een gegeven stof gelijk aan haar
atoomgewicht, gedeeld door het getal harer verbindingswaarden. Aangenomen dus,
dat het scheikundig equivalent van 't ijzer 56/3 is, dat van 't chloor 35,5, beteekent
de tweede wet, dat een hoeveelheid electriciteit die 56/3 gr. ijzer vrijmaakt,
terzelfdertijd 35,5 gr. chloor afscheidt. Volgens de nauwkeurige metingen van
Kohlrausch en Lord Rayleigh voert één gram waterstof, wier atoomgewicht als
eenheid geldt, 9654 electromagnetische eenheden of 10 maal zooveel coulombs
met zich; en vermits chloor en waterstof dezelfde verbindingswaarde bezitten,
beantwoorden aan dezelfde hoeveelheid electriciteit 35,5 gr. chloor en 56/3 gr. ijzer
in de electrolyse van het ijzerchloruur.
Een woordje opheldering vraagt ook nog de uitdrukking ‘ionen’ die in de tweede
wet voorkomt. In de oplossing van ijzerchloruur heeft men positieve ionen of kationen,
bestaande uit ijzeratomen met een positieve lading electriciteit en die bijgevolg door
de kathode of het negatief draadeinde worden aangetrokken, van den anderen kant
heeft men anionen of negatieve chlooratomen. Hem,

(1)

Eén chlooratoom verbindt zich met één waterstofatoom; daarom is het éénwaardig. Het ijzer
is ten opzichte van het chloor driewaardig. dus ook ten opzichte van de waterstof. Bijgevolg,
vermits het waterstofatoom dient als vergelijkingspunt, mag men zeggen zonder meer, dat
ijzer driewaardig is.
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die nu klaar ziet in deze tweede wet, kan het niet ontgaan dat er een innig verband
bestaat tusschen atomen en electriciteit. En evenals de onveranderlijkheid der
scheikundige verbindingsgewichten heeft geleid tot het aannemen der scheikundige
atomen; met evenveel noodzakelijkheid voert ons de tweede wet van Faraday tot
het aannemen van eclectrische atomen, 't is te zeggen, van een gegeven ‘deeltje’
electriciteit, dat niet verder kan worden verdeeld. Anders toch ware het volslagen
onmogelijk uit te leggen, waarom de hoeveelheid electriciteit zoo regelmatig volgens
de verbindingswaarden der atomen is verdeeld, waarom een twee of driewaardig
atoom juist twee of driemaal meer electriciteit draagt dan een éénwaardig. Die
gevolgtrekking had reeds Helmholtz in 1881 klaar ingezien, en aldus een opvatting
der electriciteit geschetst, die latere proefnemingen zouden staven en vervolledigen.
Men is er verder in gelukt de waarde van het electriciteitsatoom te bepalen. Van
den eenen kant immers wist men dat 1 gr. waterstof 96540 coulombs electriciteit
verplaatst; van den anderen kant kon men door middel der kinetische gasleer het
getal atomen eener gegeven gashoeveelheid bepalen, en bijgevolg was het
voldoende een eenvoudige deeling uit te werken om de waarde van het
(1)
electriciteitsatoom vast te stellen. Het electriciteitsatoom (electroon) dat door de
letter e wordt voorgesteld, is diensvolgens de natuurlijke eenheid voor de
electriciteitshoeveelheid; de gebruikelijke electromagnetische of electrostatische
eenheden zijn willekeurig gekozen, even als de eenheden van het metriek stelsel
waarvan ze zijn afgeleid.
Juist dezelfde uitslagen heeft de studie eener geheel andere soort van electrische
verschijnselen opgeleverd. Onder den invloed van verschillende oorzaken wordt de
lucht (of een ander gas) geïoniseerd. Geïoniseerde lucht dient niet verward met
geëlectriseerde lucht. In de eerste zijn een gelijk getal positieve en negatieve ionen
aanwezig, terwijl electriciteits-zwangere lucht nu de eene, dan de

(1)

-10

Het grondquantum der electriciteit , is gelijk bevonden aan 3.4 × 10
electrostatische
eenheden. Natuurlijk verschillen de getallen min of meer volgens de vorschers. Planck in
1901 vond

-20

= 15,63 × 10

coulombs.
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andere soort in overwegend getal bevat. Geïoniseerde lucht is een goed geleider
voor de electriciteit en ontlaadt positief of negatief geladen electroscopen. Maar zij
kan niet, zooals geëlectriseerde lucht, een electroscoop positief of negatief laden.
Die luchttoestand komt voor in de nabijheid van een vlam of van gloeiend metaal;
andere oorzaken, zooals Röntgenstralen of ultraviolet licht, bijzonderlijk van
booglampen, hebben hetzelfde uitwerksel. Hoe nu dit verschijnsel dient opgevat,
daaromtrent bestaat vooralsnog verschil van meening, maar voor de vraag die ons
bezighoudt is dit van weinig belang. Alleen de grootte der electrische lading van
ieder ioon zoeken wij te bepalen. Vooral de Engelsche natuurkundige Thomson
(Cambridge) door allerbelangrijkste proefnemingen is er in gelukt die grootte vast
te stellen. Von Helmholtz en Richarz, later Barus, Wilson en anderen hebben
proefondervindelijk bewezen, dat, zoolang de afkoeling van met waterdamp gevulde
lucht een zekere grens niet overschrijdt, een nevelvorming alleen dan kan plaats
grijpen, wanneer zoogezegde verdichtingskernen aanwezig zijn. Als dusdanige
verdichtingskernen kunnen, onder meer, rook- en stofdeeltjes dienst doen. Nu heeft
Thomson gevonden, dat eveneens de negatieve en positieve ionen die verdichting
kunnen bewerken, en wel zoodanig, dat om de negatieve ionen de nevelvorming
plaats grijpt bij geringer afkoeling dan om de positieve. Het was dus mogelijk de
afkoeling dermate te regelen, dat enkel om de negatieve ionen de nevelvorming
plaats greep; de neervallende waterdruppels deelen dan aan een afgezonderde
plaat hun negatieve electriciteit mede, en aldus is 't niet moeilijk hun gezamenlijke
lading te berekenen. Daar nu ieder waterdruppel een ioon bevat, is het getal ionen
gelijk aan 't getal waterdruppels. Dit getal heeft men als volgt berekend: men meet
de doorsnede van iederen druppel door middel van den kleinkijker of microscoop,
ofwel, en dezen weg heeft Thomson ingeslagen, berekent men die doorsnede naar
de snelheid waarmeê de nevel nedervalt. Stokes heeft een formuul vastgesteld die
zulke berekening mogelijk maakt. Deelt men nu de electriciteitsmassa door het getal
ionen, dan bekomt men natuurlijk de lading van één ioon. Thomson's proefnemingen
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hebben geleid tot den belangwekkenden uitslag, dat ieder negatief ioon een lading
draagt die gelijk is aan de lading der éénwaardige atomen in de electrolyse, met
andere woorden, men heeft in de geïoniseerde lucht het grondquantum der
electriciteit weergevonden.
De atomistische opvatting der electriciteit vindt hier dus een nieuwe bekrachtiging.
*

**

Tot hiertoe hebben wij de electriciteit beschouwd in die verschijnselen waarin ze,
onder den vorm van ionen, voorkwam in een verbinding van een stofatoom met iets
dat we electriciteitsatoom zouden kunnen noemen, en dat bekend staat onder den
naam van electroon. Veel echter weten wij tot hiertoe nog niet van dat grondquantum
der electriciteit; en hebben wij het voorloopig een ‘atoom’ genoemd, toch is 't ons
nog niet klaar geworden wat eigenlijk dat atoom op zich zelf is, of het een zelfstandig
wezen heeft of niet. Die twijfels werden - gedeeltelijk ten minste - opgelost door een
diepere studie der kathodestralen, en vollediger nog door het ontdekken der β-stralen
in de radioactieve stoffen. Die geleidelijke ontwikkeling van het electronenbegrip
moeten we nu in 't kort uiteenzetten. Wanneer men de twee uiteinden eener
Geiszlersche buis, waarin de lucht of een gas in uiterst verdunden toestand aanwezig
is, in verbinding brengt met de beide polen van een Ruhmkorfschen inductor, dan
vloeien uit de kathode of negatief draadeinde, stralen, die zich in rechte lijn
voortplanten, zonder door de anode te worden beïnvloed. Die stralenstroom is
waarneembaar door de geelgroene fluorescentielichtvlek die hij op den glaswand
veroorzaakt. Deze stralen, kathodestralen genoemd, werden in 1869 door Hithorf
ondekt; maar eerst in de laatste jaren werden ze nauwkeuriger bestudeerd, nadat
Hertz in 1892 de stelselmatige opzoekingen had herbegonnen. De kathodestralen
worden door het glas volkomen tegengehouden; dunne metalen plaatjes laten ze
nog door; Lenard heeft daarvan gebruikt gemaakt om die straling in volle lucht
gemakkelijker gade te slaan; van daar de Lenardstralen. De katho-
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destralen, wanneer ze op een ondoordringbaar lichaam stooten, verwekken de
Röntgen- of X-stralen, waarvan de eigenschappen overbekend zijn. De
Röntgenstralen bestaan meer dan waarschijnlijk uit ethertrillingen. Toch bestaat
hierover nog altijd verschil van meening.
Uit de anode of positief draadeinde vloeien Kanaalstralen die uit positieve ionen
bestaan. Goldstein, die ze ontdekte, voorzag de kathode van zijn luchtledige buis
met een hol, en soudeerde er een klein buisken aan langs den kant der anode. De
stralen die van de anode uitgingen, trokken door dit buisken - kanaaltje: van daar
hun naam - en waren zichtbaar door het blauwachtig schemerlicht dat ze
(1)
veroorzaakten.
We laten al die verschillende, allerbelangrijkste verschijnselen terzij, om ons enkel
met de kathodestralen bezig te houden. Daar immers ligt het zwaartepunt voor de
electronentheorie.
Verschillende proefnemingen hebben het buiten twijfel gesteld, dat de
kathodestralen een negatieve lading bezitten. Welk is nu hun natuur en hun
samenstelling? Voor de proefondervindelijke studie der kathodestralen is J.J.
Thomson de baanbreker. Reeds vóór hem namen velen, niettegenstaande de
tegenovergestelde meening van Hertz aan dat die stralen moesten worden
toegeschreven aan een zwerm negatiefgeladen stofdeeltjes die door de electrische
kracht tusschen de twee electroden met groote snelheid werden voortgezweept;
natuurlijk dacht men dat die stofdeeltjes niets anders waren als atomen en moleculen.
Dat de kathodestralen geen ethertrillingen of iets dergelijks zijn, maar uit
stofdeeltjes zijn samengesteld, bewijst het feit dat hun richting door een zeilsteen
wordt gewijzigd; door middel van die afwijking die een zeilsteen aan de
kathodestralen doet ondergaan, is men er door zeer eenvoudige

(1)

In de laatste tijden heeft men bevonden dat kanaal- en anodestralen wezenlijk verschillen.
Men neemt algemeen aan dat de eerste aan de kathode hun oorsprong hebben. 't Is hier de
plaats niet om over dit punt verder uit te weiden.
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(1)

berekeningen in geslaagd de verhouding tusschen de electrische lading en de
massa van ieder kathodenstraaldeeltje te bepalen. Die twee grootten afzonderlijk
vaststellen is tot nog toe niet mogelijk geweest. Maar 't lag natuurlijk op den weg
der natuurvorschers, de electrische lading van ieder deeltje gelijk te stellen met de
electriciteitseenheid die reeds bij de electrolyse en de ionisatie-verschijnselen was
gevonden. Natuurlijk kan men dan ook afzonderlijk de massa der electronen
berekenen. En hier stiet men op den alleszins onverwachten uitslag, dat die
stofdeeltjes - we kunnen ze voorloopig nog als dusdanig opvatten - een ongeveer
2000 keeren kleinere massa bezitten dan het waterstofatoom, het kleinste dat tot
hiertoe bekend stond. Het electroon kon dus, volgens de studie der kathodestralen
worden beschouwd als een uiterst klein stofdeeltje met één electriciteitsatoom
verbonden.
Wordt een zinkplaat door ultraviolet licht beschenen, dan vloeien er ook electronen
uit. Nauwkeurige metingen hebben tot dezelfde uitslagen geleid als bij de
kathodestralen. Nieuwe bijzonderheden over de natuur der electronen hebben de
photo-electrische verschijnselen echter niet gebracht. We zullen in 't geen volgt zien
dat de studie der

(1)

Men plaatst den zeilsteen zoodanig dat de kathodestralen in de plaats van in een rechte lijn,
zich in een kring voortbewegen. De middelpuntzoekende kracht wordt dan voortgebracht door
de magnetische kracht uitgeoefend op de electrische lading van ieder deeltje. Zij is gelijk aan
E v.H (E = electrische lading van een deeltje, v - bewegingsnelheid, H = sterkte van het
2

magnetisch veld). De middelpuntvlietende kracht is voor één deeltje gelijk aan Mv /r. volgens
de welbekende mechanische wet der draaiende beweging van zware lichamen (M = massa
van een deeltje v = bewegingsnelheid, r = halve middellijn van den cirkel die het deeltje
2

beschrijft). Daar nu die twee krachten gelijk zijn heeft men: E v.H = Mv /r, bijgevolg E/M =
v/r. H (a); r en H kan men gemakkelijk meten. Om v te berekenen verwekt men een electrisch
veld dat de afwijking der kathodestralen door het magnetisch veld voortgebracht doet
verdwijnen, doordat het met dezelfde kracht maar in tegenovergestelde richting werkt. Dan
heeft men E v.H = E F (b) (E = lading van een deeltje; H = sterkte van het magnetisch veld;
2

F = sterkte van het electrisch veld). Bijgevolg is v = F/H; dus wordt (a):E/M = F/r.H ; F, r en
H kan men gemakkelijk meten.
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radioactieve lichamen integendeel het electronenbegrip aanzienlijk heeft gewijzigd
en verder opgeklaard.
Röntgen had in zijn eerste schrift over de X-stralen doen opmerken, dat deze
stralen uitgaan van de plaats der Röntgenbuis, waar het glas onder den invloed der
kathodestralen een groenachtige fluorescentielichtvlek vertoont. Daarop voortgaand,
beproefde een Fransch natuurkundige, Henri Becquerel, dezelfde uitwerksels met
gewone fluoresceerende stoffen te bekomen. Te dien einde stelde hij een
uraniumzout aan het zonnelicht bloot, en legde het daarna in de donkere kamer op
eene in zwart papier gehulde photographische plaat. En waarlijk, hij kon een werking
van het zout dóór het papier op de plaat vaststellen. Maar de betrekking van die
straling met fluorescentieverschijnselen, die Becquerel zocht, bestond niet. Want
denzelfden uitslag verkreeg hij met uraniumverbindingen, die langen tijd in een
donkere plaats waren bewaard gebleven, en bijgevolg hoegenaamd geen
fluorescentielicht vertoonden. In Februari 1896 maakte Becquerel zijn ontdekking
bekend van deze nieuwe stralensoort, aan dewelke hij den naam gaf van ‘donkere
stralen’. Becquerel vond verder dat een electroscoop zijn lading zeer snel verloor,
wanneer er een uraanzoutkristal werd ingelegd. Heer en Vrouw Curie vonden
verbindingen die veel werkzamer waren dan hun gehalte aan uranium liet vermoeden.
Na langen en lastigen arbeid vonden zij twee nieuwe stoffen, polonium en radium,
waarvan echter de eerste tegenwoordig niet meer als grondstof mag worden
beschouwd. De straalkracht van het radium werd ongeveer 2.000.000 maal grooter
bevonden dan die van het uranium. Later vond men nog meer radioactieve lichamen:
thorium, actinium, en hunne verbindingen.
Hoe dieper men de radioactiviteit instudeerde, hoe klaarder het werd dat ze uit
meer dan ééne stralensoort bestaat. Wanneer men krachtige stralen van zuivere
radiumverbindingen door een magnetisch veld heenstuurt, wordt de aanvankelijke
fijne stralenbundel in drie onderscheiden deelen ontleed: een deel wordt in dezelfde
richting afgeleid als de anodestralen; een tweede wordt veel meer en in
tegenovergestelde richting afgeleid, evenals de kathodestralen; een derde deel
ondervond in 't geheel geen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

467
afwijking, zoomin als de X stralen waarvan reeds een woord werd gezegd. De drie
straalsoorten die van de radioactieve lichamen uitgaan heet men onderscheidenlijk
a-, B- en γ-stralen. Nog veel andere bijzonderheden wijzen op een nauw verband
tusschen a- en anode- of kanaalstralen, tusschen β- en kathodestralen, tusschen
γ- en X-stralen; maar 't is hier de plaats niet om hierover verder uit te weiden. Het
eenig dat ons hier aanbelangt zijn de β-stralen, omdat zij gevoerd hebben tot een
wezenlijke hervorming van het electronenbegrip.
Rutherford, een der scherpzinnigste vorschers op dit gebied, heeft vastgesteld
dat de snelheid der β-stralen 20 tot 96 honderdsten bedraagt van de
voortplantingsnelheid van het licht; ze is veel grooter dan bij kathodestralen. Maar
van groot belang is vooral het volgende verschil dat tusschen de twee straalsoorten
bestaat: Bij de kathodestralen blijft de verhouding tusschen de electriciteits- en de
stofhoeveelheid of de massa voor alle snelheden ongeveer dezelfde; de
voorkomende afwijkingen kunnen op de rekening der maatfouten worden geschoven.
Bij de β-stralen is 't anders: bij groote snelheden neemt de waarde dier verhouding
(1)
af, en wel in de mate dat hun snelheid die van het licht nabij komt. Het verschil is
hier te groot, dan dat het door verkeerde metingen zou kunnen uitgelegd. Dit
verkleinen van de verhouding der electriciteitshoeveelheid van het electroon tot zijn
massa, naarmate de voortplantingssnelheid toeneemt, is alleszins een verrassend
feit, dat op twee manieren kan worden uitgelegd: ofwel verkleint de electrische
lading, ofwel vergroot de massa. De eerste onderstelling is heel onwaarschijnlijk,
gezien de stevig gegronde atomistische opvatting van de electriciteit.
Heel anders is de zaak gesteld wat de tweede onderstelling aangaat; de
vergrooting der massa - althans hare schijnbare vergrooting - kan men gemakkelijk
uit de eigenschappen van snel bewegende electrische ladingen afleiden. Onder
dezer invloed immers ontstaat in hun omgeving een magnetisch veld; bijgevolg om
een electroon

(1)

Kaufmann is de eerste die dit allerbelangrijkst feit vaststelde.
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in beweging te brengen, hoeft men niet enkel den arbeid te leveren die noodig is
om zijn stoffelijke massa in beweging te brengen, maar ook om het magnetisch veld
voort te brengen of te versterken. In de bepaling van de verhouding E/M veronderstelt
men integendeel dat geheel de kracht gebruikt wordt om het electroon in beweging
te brengen. De massa van het electroon wordt dan afgeleid van de grootte dier
kracht, en bijgevolg is het geen wonder dat die massa te hoog wordt geschat.
(1)
Aanvankelijk nam men dus aan dat de massa van het electroon was samengesteld
uit een onveranderlijke massa - die van de gewone stof - en een veranderlijke, van
elecromagnetischen oorsprong. Nu echter gaat men reeds verder: men heeft namelijk
mathematisch bewezen, dat het mogelijk is, geheel van de stoffelijke massa af te
zien, en alleenlijk een schijnbare massa, van electromagnetischen oorsprong aan
te nemen. De feiten steunen hierin ten volle de theorie: wanneer de snelheid niet
te groot is, blijft de schijnbare massa, ook volgens de mathematische theorie
standvastig; eerst wanneer men de snelheid van het licht nabij komt worden de
veranderingen merkbaar. De electronen in kathode- en β-stralen, en in de andere
verschijnselen waarvan we kortheidshalve niet spraken, zouden dus moeten opgevat
als ‘vrije negatief-electrische eenheden wier schijnbare traagheid aan
electromagnetischen invloed dient toegeschreven.’ Gansch onweerlegbaar is tot
nog toe die opvatting niet. Alleszins nemen de natuurvorschers ze voorloopig aan.
Een krachtige bevestiging vindt die zienswijze nog in het feit dat de eigenschappen
der kathodestralen onafhankelijk zijn van de stof waaruit de kathode bestaat, en
van het gas dat in de Geiszlersche buis aanwezig is; dit ware moeilijk te verklaren
in de onderstelling dat de electronen een stoffelijk bestanddeel bevatten. De
zienswijze van Crookes die in de kathodestralen een vierden toestand der materie
zag, komt dus door de huidige ontdekkingen tot haar volle waarde.

(1)

Zonder aanspraak te maken op wijsgeerige nauwgezetheid, kunnen wij de massa opvatten
als een weerstand tegen de krachten die den rust- of bewegingstoestand wijzigen. Stelkunstig
gesproken: m (massa) = F(kracht)/v(snelheid).
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Positieve electrische atomen heeft men nog niet afzonderlijk bekomen: de positieve
electriciteit komt maar voor in stoffelijke atomen, in den vorm van ionen. Zelfs is
haar bestaan heel twijfelachtig, en groote natuurkundigen nemen enkel ééne soort
van electronen aan. Een positief ioon zou enkel hierdoor positief zijn, doordat het
een negatief electroon heeft verloren. Doch hierover later.
*

**

Nu dat we het electronenbegrip trapsgewijze hebben bepaald, en met een de huidige
opvatting van de electriciteit geschetst, kunnen we overgaan tot het aanhalen van
eenige verschijnselen waarop de electronenleer werd toegepast. Natuurlijk moeten
we ons hier met eenige voorbeelden te vreden stellen; alles willen bespreken zou
ons te ver leiden, en is ook niet noodig, daar wij in die toepassingen geen
werkelijk-nieuwe bestanddeelen voor het electronenbegrip zullen vinden.
Wij repten reeds een woord over de photoëlectrische verschijnselen: wordt een
zinken plaat beschenen - voornamelijk door booglicht - dan vloeien er negatieve
electronen uit. De levende kracht der electronen neemt toe door het opslorpen van
lichtenergie, en zoo vliegen zij uit de plaat wanneer zij zich in de richting van hare
oppervlakte bewegen. Is de plaat negatief geladen, dan zijn er electronen aanwezig
die minder vast aan de atomen gebonden zijn, en bijgevolg gemakkelijker wegvloeien.
Is de plaat niet geladen, dan is zij, na het uitzenden van electronen, positief. Dit is
gemakkelijk te begrijpen, indien positieve electriciteit bestaat in een tekort aan
electronen. Een positief geladen plaat geeft geen electronen af.
Nog een woord over de toepassing der electronenleer op de verschijnselen in het
galvanisch element. Vroeger was de meening algemeen aangenomen dat in de
electrolyse de ontleding der vloeistof door de werking van den stroom wordt te weeg
gebracht. Maar het feit dat aan een stroom, hoe gering ook, toch altijd een evenredige
ontleding beantwoordt, maakte die opvatting reeds heel onwaarschijnlijk; een zekere
kracht moest er toch altijd aanwezig zijn, en
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nog wel geen kleine, om de scheikundige aantrekkingskracht in de moleculen te
overwinnen. Daarbij hangt de aard der ontledingsproducten niet af van den stroom
maar wel van den dichtheidsgraad der oplossing. Zoo bekomt men uit zwavelzuur
met veel water vermengd, H2 en S O4; met weinig water vermengd geeft het H en
HSO4. De scheikundigen hebben ten andere voldingend bewezen dat in de
oplossingen altijd een deel der moleculen wordt gesplitst, waardoor reeds vóór de
stroomwerking positief- en negatiefgeladen ionen voorhanden zijn. De verklaring
van dit feit heeft men tot nogtoe niet gevonden; ook de electronentheorie kan daar
nog geen voldoenden uitleg over geven. Maar het feit staat vast. Die
moleculensplitsing nu vindt natuurlijk ook plaats in het electrisch of galvanisch
element. Neemt men b.v. het Volta-element, dan heeft men een zinken (Zn) en een
koperen (Cu) staaf die in verdund zwavelzuur (H2 SO4) is gedompeld. Een deel der
zwavelzuurmoleculen is gesplitst in de positieve ionen H, H en de negatieve SO4;
deze laatste zijn tweewaardig. De ionen H, H hebben ieder een electroon te kort,
en zijn dus positief; die twee electronen zijn aan SO4 gebonden, en daarom is dit
ioon negatief. Wij hebben reeds doen opmerken dat het ‘waarom’ dier splitsing nog
een geheim is. Dit vooropgesteld, kunnen wij in de electronenleer het ontstaan van
den electrischen stroom als volgt opvatten: Wanneer de koperen en de zinken staaf
door een koperen geleiddraad zijn verbonden, verbindt zich een negatief ioon SO4
met een zinkatoom, en vormt Zn SO4; SO4 immers heeft een sterke bindingsneiging
(1)

voor zink. Maar dat zinkatoom, gelijk ieder ongeladen atoom bevat (negatieve)
electronen; deze worden bijgevolg teruggestooten door de electronen van SO4. De
zinken staaf bekomt dus een overschot van negatieve electriciteit door de
opeenhooping van electronen; deze laatste echter vloeien gedurig door den
geleiddraad naar den koperen staaf; deze wordt dus negatief geladen, trekt de
positieve waterstofatomen aan en stoot de negatieve ionen SO4 af, die ten andere
geen bindings-

(1)

Een negatief-geladen atoom ontstaat alleen door een overschot van negatieve electronen
boven het gewoon getal.
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neiging voor het koper vertoonen. Nog andere merkwaardigheden zouden kunnen
worden aangestipt, maar wij moeten ons bij het hoofdzakelijke beperken.
Nog enkel weze in 't algemeen bijgevoegd, dat vele van de reeds vroeger
bestaande formulen mathematisch uit de electronenleer kunnen worden afgeleid.
Natuurlijk draagt dit er niet weinig toe bij om deze opvatting te staven en haar hoe
langer hoe meer te verrechtvaardigen. Op afzonderlijke voorbeelden kunnen we
hier echter niet ingaan.
*

**

Nog enkele woorden over de verdere onderstellingen die de natuurkundigen hebben
vooruitgezet, met betrekking vooral op de samenstelling der stof. Wij hebben in 't
geen voorgaat beproefd, de begrippen: molecule, atoom, ioon, electroon, zoo klaar
mogelijk uit te leggen. Het ioon hebben we voorloopig kunnen opvatten als een
atoom met een overschot of een tekort aan electronen. Nu hebben de geleerden
beproefd nog dieper in het wezen van het atoom door te dringen, en zelfs het
dualisme tusschen atoom en electroon te doen verdwijnen. De onderstellingen zijn
hier nog verre van gegrond; maar ze zijn toch reeds belangrijk genoeg, om ze in 't
kort voor te stellen.
Vooreerst hebben de radioactieve verschijnselen bewezen - of althans
waarschijnlijk gemaakt - dat de atomen verder deelbaar zijn. Het radiumatoom heeft
een massa die ongeveer 226 maal grooter is dan die van het waterstofatoom; een
α-deeltje, dat van het radiumatoom uitgaat, heeft slechts een massa die omtrent 4
(1)
maal grooter is dan die van het waterstofatoom. Buiten de drie straalsoorten die
reeds werden besproken, brengt het radium ook nog een gas voort dat men emanatie
noemt; waarschijnlijk is het emanatie-atoom de nieuwe evenwichtstoestand der
bestanddeelen van het radiumatoom, nadat het een α-deeltje heeft uitgestooten.
De emanatie, op hare beurt, zendt α-deeltjes uit. De α-deeltjes vormen een nieuw
gas, het

(1)

Over de massa van het α-deeltje verschillen de meeningen; sommigen schrijven het een nog
kleinere massa toe.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

472
(1)

helium. Zulks schijnt nu voldingend te zijn bewezen door Rutherford. Deze
natuurkundige vulde met radiumemanatie een glazen buis, waarvan de wanden
dun genoeg waren om a-stralen door te laten. Die buis werd dan in een andere
geplaatst, waaruit zooveel mogelijk de lucht was verwijderd. Na eenigen tijd
verraadde het spectroscopisch onderzoek het aanwezig-zijn van helium in de tweede
buis. Het waren dus de α-deeltjes die het helium hadden voortgebracht, want vulde
men de eerste buis met helium, dan was er in de andere van dit gas geen spoor te
(2)
ontdekken. Met de emanatie is de gedaanteverandering van het radium-atoom
niet voltrokken. Emanatie zendt ook α-deeltjes uit, verandert alzoo in radium-B;
hieruit vloeien β-deeltjes en ontstaat radium-C; radium-C verandert in radium-D enz.
tot radium-F. Dergelijk ontwikkelingsverloop is eveneens bij andere radioactieve
lichamen waargenomen; α-deeltjes komen overal voor, waarschijnlijk met dezelfde
massa. Soddy heeft bewezen dat helium ook door uranium wordt voortgebracht; is
het waar dat helium rechtstreeks uit α-deeltjes wordt ontwikkeld, dan zou helium in
alle radioactieve stoffen moeten worden aangetroffen.
Verder hebben verschillende natuurkundigen de meening vooruitgezet dat alle
lichamen radioactief zijn. Zekerheid bestaat op dit gebied nog niet, vooral daar Elster
en Geitel voldingend hebben bewezen, dat overal in de lucht emanatie aanwezig
is, die een soort secondaire radioactiviteit in de lichamen kan te voorschijn roepen.
Wat er ook van zij, deze en andere soortgelijke feiten wijzen er op dat het atoom
zelf uit onderscheiden deelen bestaat. Daarenboven wordt het hoe langer hoe
waarschijnlijker gemaakt, dat de atomen van de meest verschillende elementen uit
de zelfde grondstof zijn samengesteld. Zelfs gaat men hierin zoo ver dat men reeds
aanneemt dat die grondstof de electriciteit zelve is. Het stofatoom zou maar een
verzameling zijn van meerdere electronen; bijgevolg

(1)
(2)

Het helium werd door Janssen (1868) ontdekt in de chromosfeer der zon, door middel van
de spectroscopie. Van daar zijn naam (Zon = in 't Gr.: hèlios).
Ten andere het atoomgewicht van het helium komt het atoomgewicht van het α-deeltje zeer
nabij.
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zou zijn massa enkel schijnbaar zijn. Het valt niet te ontkennen dat de ontdekkingen
op het gebied der radioactiviteit veel moeilijkheden hebben uit den weg geruimd,
die bijzonder voortkwamen uit het vroeger in zwang zijnde massabegrip.
(1)
Teekenend is hier de opvatting van Thomson, die ook Righi als heel waarschijnlijk
aanneemt. Volgens hem is het atoom samengesteld uit negatieve electronen. Het
positief ioon is een atoom, dat één of meer electronen heeft verloren. Het negatief
ioon is een atoom, waaraan electronen werden toegevoegd. Bewezen is deze stelling
op verre na niet. Minder nog deze andere, volgens dewelke een electroon enkel
een etherkern zou zijn. Die stelling verdedigt Le Bon in zijn boek L'Evolution de la
matière. De natuurkundigen zijn het omtrent eens om zulks sterk te betwijfelen. Nog
andere stelsels werden vooruitgezet, maar het is onmogelijk daar verder over uit te
weiden.
Nog enkel weze het toegelaten het slot aan te halen eener voordracht door
Himstedt gehouden in de Freiburgsche hoogeschool, om te toonen tot welke
eigenaardige ontdekkingen ons de hedendaagsche opvattingen nog kunnen leiden.
Een middeleeuwsch alchimist zou het niet verder kunnen drijven:
(2)
‘Wij moeten ’ zoo zegt hij, ‘er naar trachten, invloed op de atomen te krijgen, wij
moeten ze leeren beheerschen, gelijk wij in de scheikunde de moleculen hebben
leeren beheerschen. Evenals wij tegenwoordig naar believen, water in waterstof en
zuurstof kunnen veranderen, of omgekeerd, uit waterstof en zuurstof water
samenstellen; evenals wij duizenden organische zelfstandigheden, waarvan men
vroeger dacht dat zij alleen in het levende wezen kunnen worden voortgebracht,
tegenwoordig met kool-, stik-, water- en zuurstof hebben leeren opbouwen, zoo

(1)

(2)

‘Evenals de scheikunde eens onze moleculen tot atomen heeft herleid, kan men zeggen dat
nu op hare beurt de natuurkunde de atomen heeft ontleed in electronen.’ Righi. Le nuove
vedute sull' intima struttura della materia. Bologna, 1907.
Himstedt: Radioactivität und die Konstitution der Materie. Freiburg und Leipzig, 1906, blz. 30.
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moeten wij leeren, van een atoom electronen af te scheiden, of het in
electronengroepen te verdeelen, en wellicht omgekeerd, met electronen een bepaald
element samen te stellen. De oplossing van het eerste vraagstuk zou tevens een
hooge practische beteekenis hebben.’ De verandering van een element in een ander
zou dan maar een kinderspel meer zijn, en daarenboven zouden wij krachten tot
onze beschikking hebben, over wier grootte we ons tot nog toe geen gedachte
kunnen vormen.
Ivo CORNELIS.
en

Rome, den 14

Februari, 1910.
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Missa solemnis
L. van Beethoven
Pax
Hoe stil glijdt nu op 't gladde meer van vree
uw liefdeboot met purperen zeil, gezwollen
door blijheidsbries uit vreugdezoute zee,
die 'k in den storm zoo dreigend hoorde grollen.
Heer, mag ik, na mijn schipbreuk, met u mee?
Dan vrees ik niet als weer de hoozen hollen.
En deed voorheen de schrik mijn bloed soms stollen,
in kalmte klinkt bij 't kerstlied nu mijn bee.
Hoe heerlijk zoo te varen naar de verte!
Het water zingt van goedheid, en de wind
draagt als een lach, een zachten lach van 't herte,
dat, oud door strijd, zijn jeugd in peis hervindt.
Hoog waait de vlag, met zonnegoud doorweven.
O Heer, richt Gij naar 't paradijs den steven?

Credo
Ik heb mijn borst met stalen kleed omgord,
en voer het zwaard, dat vijanden zal vellen.
Geen knechtenkluister kan mijn polsen knellen,
daar ik door 't hard kuias onkwetsbaar word.
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Al wie mij laf belaagt en aanvalt, stort
ontzield ter aarde. Ik voel mijn moed steeds zwellen.
En wat, begrensd, mijn zwakke rede ook mort,
tóch wil ik stout den twijfel tegensnellen.
Want ik gelóóf. God, Jezus, ik gelóóf
al wat Gij hebt verkondigd in uw leven,
al wat Ge ons, als een korenzware schoof,
van 't waarheidsveld te dorschen hebt gegeven.
Hoe rond mij dwaas de wolk van strijd ook stoof,
steeds bleef ik pal en jubelde: Ik gelóóf!

Sanctus
Daar breekt een zee van hoogsten jubel uit
de breede bres der open hemeldeuren,
een vreugde- en zegevloed, door niets gestuit,
met hel schakeeren van de klankenkleuren.
Doch dra verzacht de drift tot zoet geluid,
en blijft nog stil een fijne snare neuren,
als kwam nu 't leven aarzelend vooruit
naar 't wonder, dat op 't altaar zal gebeuren.
Gezegend Hij, in Godes naam gekomen!
Gezegend Gij, o offrende offerande!
Weer laat Ge uw bloed uit wijde hartwond stroomen
tot laafnis en bevruchting van den lande.
Hosanna Hem! Gezegend Hij! Aanbeden
weze onze Heer door tijd en eeuwigheden!
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Agnus Dei
O Gij, die onze zonden hebt genomen
op uwe schouders met het plettrend kruis,
en als een lam gegaan zijt, zonder schromen,
omdrongen door het huilend wolf-gespuis,
ontferm U onzer, Heer! Gena! We komen
na bandloos leven uit het feestgedruisch.
Laat koel uw gunst op koortsge hoofden doomen,
en schenk ons weer een hoekje in 's Vaders huis.
O schenk ons liefde, en mét die liefde ook vrede.
Als wrakken zijn we op woesten oceaan.
Gij, Gij, o Heer, Gij zijt de veilge reede,
waar geen orkaan ons op de klip kan slaan.
Ontferming! Liefde! Vrede, o vrede, Heere!
Ach, miserere nobis! Miserere!

.... Dona nobis pacem......
Een kathedraal hebt gij uit klank gebouwd,
nog nooit gehoord op woelge wereldwegen,
't Glanst er van zielsgesteente en liefdegoud,
en torenspits schiet stout het spansel tegen.
Wat menschenoog nooit zag hebt gij aanschouwd.
Uw oor vernam wat eeuwig had gezwegen.
Uit rietgeruisch of huil van 't zwarte woud
groeide er in u een zang van smart of zegen.
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Wordt u op aarde 't hemelschoon ontvouwd,
dat gij 't geluid tot englenlied kunt dwingen?
Wat wereld is 't die ge in uw harte houdt,
dat gij de pijn van aller leed laat zingen?
Mensch, al wie lieft, en al wie nog moet lijden,
zal u bij lach of snik gebenedijden.

30 Maart 1910.
CONSTANT EECKELS.
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De onweerbaren
Een verhaal uit het leven der Speldenwerksters
I
Vooraleer, dwarsdoor den ouden wal, de weiden in te schieten, slingerde zich de
rivier, met een sierlijken bocht, langs de uiterste stadskade. Een bedaagd huizenrijtje
kronkelde mede naar buiten. Gebult en gedeukt waren de muren en scheefgezakt
de kappen: rheumatieke grootmoeders die sufferig suizebolden.
In een dier hokjes woonde Sofietje, de kantwerkster, een lief, poppig oudje, met
o, zoo trouwhartig blinkende oogjes, en twee zilveren vlechten welke steeds onder
de witte pijpmuts uitpiepten.
Rustig sleet zij haren ouden dag.
Zij zat doorgaans, haast bewegingloos, gebogen over het kussen, turend op het
groen francijn, tellend geduldig kleine malietjes. Af en toe verprikten hare rimplige
handjes vlug eene speld en de glimmende klosjes huppelden onverpoosd over het
blauw papier.
Lijk uit de teere draden sneeuwige, tooverachtige netjes groeiden, zoo reiden, bij
het stille gedoente, hare kalme daden en gedachten aan elkaar tot een droomstil
leven. Bij Wintertijd en Zomerdag draaiden de twee halvedeuren van het huizeken
tegen half zes open en, in haar zwartlakenschen kapmantel, trippelde Sofietje met
gemeten pasjes ter kerk. De kleppende schel in den vroegen morgen, de verlatenheid
van kaai en straten, de sterke teerlucht en de frissche waterreuk waren haar lief.
Goedig blonken hare oogjes midden honderden fijne rimpelplooien, en haar
gemoedelijk gelaat getuigde van stille dagen na vreeselijken storm.
In de kerk, immer aan denzelfden hoekpilaar bij het mirakuleus
Onze-Lieve-Vrouwebeeld, zat ze Onze Vaders

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

480
en Wees-gegroetjes te prevelen. Zij bad voor al wie haar goed had gedaan, voor
magen en vrienden, met heel bijzondere intentie's voor haar man, zaliger
gedachtenisse, die zoo droef ‘aan zijn eind kwam’, en voor ieder harer vier kinderen
die, op enkele dagen tijd ‘uit den huize’ werden gedragen om er nooit meer weer te
keeren. Met vuriger aandrang stegen dan hare gebeden voor hen wier aandenken
even liefdevol en warm in haar voortleefde. Hare arme bloeikens waren nu engeltjes
in den hemel; haar man kon echter nog wel in het felle vagevuur eene pekelzonde
uitboeten; en bij die gedachte schoven de gladde paternosterbolletjes met grooter
innigheid door hare vingeren.
Bij het naar huis gaan kwam er reeds leven en beweging in de straat en ieder
knikte het oudje een vriendelijk ‘Goeden dag’ toe. Zij glimlachte stil, als in zich zelf;
de menschen waren haar genegen, en hare oude dagen helden zoo zacht naar hun
einde toe, warmpjes als de lieve zonne, vredig als de varende wolken, als de
zwaluwen die langs de rivier scheerden, als het blonde water waarin zij, van op de
brug, haar huisje weerkaatst zag.
Op den drempel geurde de koffie haar te gemoet, de vink in de muit zat zijn bekje
te wetten en binnen was alles lekker in orde. Haar eenige lieve Leentje had den
vloer gevaagd, het hagelwitte zand in kronkels ‘gekeperd’ en het ontbijt klaar
gemaakt. Nu onthaalde zij moedertje op een klinkenden zoen, ontlastte ze van haren
mantel, bond haar een blauw voorschoot om en, midden de stemmigste atmosfeer,
gingen ze beiden aanzitten.
Wat stak er leven in die twintigjarige deerne! En wat maakte ze bevallig figuur
met haar simpel blauw kleedje, hare fijne trekken en bruine om de slapen licht
kroezelende lokken! Lenig en kloek, gezond en vol levenslust, was zij Sofietje's
oogappel en haar hoogste trots. Terwijl moeder hare dagen aan het kantkussen
sleet, beredderde zij het huishouden. Zij hield de kleederen aaneen, stopte, breide,
waschte en plaste, en daarbij zong zij om strijd met het vinkje. En of alles zuiver en
pront was? ‘Ge zoudt hier van den vloer rijstpap eten’, zeiden de buren bij manier
van spreken. De Leuvensche stoof glansde als een zonnetje, tafel en voetschabel
blonken als zilver, lekker kraakte
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het witte zand op de helderroode plaveien en de oude, glimmende kastklok stond
op dit alles statig neer te zien, den dag indeelend door bedaard getiktak en
vermanend bellegeklop. Deed moedertje al eens eene aanmerking omdat dit of dat
niet naar ouden trant en eigen zede gebeurde, dat de jeugd maar niet wijzer moest
willen zijn dan de ouders, dan sloot het lieve kind Mekens mond met een zoen en
deed zooals zij het wél meende. Aldus heerschte een duurzame vrede in huis en
Sofietje vertelde aan wie het hooren wilde dat Leentje een schat van een dochter
was en de heilzaamste zegen dien de hemel haar had geschonken.
Voor huiswerk stond het meisje niet om. Daarbij was zij zeer vlug in de naald en
bracht ze hare vrije stonden bij het borduurraam door. Zij was zeer knap in het
verstellen van oude kazuivels en koorkappen, en het maken van gildevlaggen, en
kreeg veel bestellingen van de rijke lui. Op die wijze gelukte het haar een mooi
stuivertje binnen te brengen.
Al die hoedanigheden moesten stellig het hart van menigen jonkman bekoren.
Aan huwelijksaanzoeken had het haar dan ook niet ontbroken, doch ze wist steeds
het gesprek op een lach of een geestigen zet af te draaien. Aan een, die het wat al
te ernstig meende, had ze tot antwoord gegeven, dat ze vooralsnog verkoos haar
oud moedertje te verplegen tot haar laatsten snik. ‘'t Mensch heeft zooveel voor mij
gedaan, zeide ze in oprechten eenvoud, en wat kan ik meer verlangen dan ik nu
bezit. Daarbij ik ben van plan de haastigsten te laten voorgaan!’
Als zij zoo sprak deed ze het in gemoede, doch iets waarvan zij zich daarbij zelf
niet bewust scheen, was het verlangen haar hartje te verpanden aan iemand die
haar zou begrijpen, die zou vatten de teere mooiheid welke ze schreef in hare eigen
scheppingen op het borduurraam. De afgescheepte trouwlustigen zeiden dat ze
wat fier gevallen was; Leentje zweeg echter stil, wist eenieder door hare zoetheid
voor zich in te nemen, en teekende met vlammenden gouddraad en glinsterende
zijde hare sluimerdroomen in zwierige kronkels uit.
Zoo trokken de dagen heen over het vredige, ouder-
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wetsche hokje. Stormde het buiten, vielen de sneeuwpluimen neêr of gierde de
snerpende noorderwind over de toegevroren rivier, dan zaten beide achter het raam
met groene ruitjes. De kachel ronkte, de klossen klepperden en op Leentje's verzoek
kwamen Mekens liedjes uit de oude doos.
‘Toe, moeder, dat van Corendommeke?’, en zelf zette ze in:
In de Mei zoo gaan we zoeken
Naar een jong meisje waar ons hart naar tracht.
In de Mei komt al verkloeken,
Daar staat een maged in mijn gedacht,
Maar zij is van mij getogen
Gelijk een pijltje dat is weggevlogen.
Helaas! wat pijn en smert
Gevoel ik aan mijn jong hert!

of: Ik zag Cecilia komen, of geschiedenissen van trouwelooze minnaars en
rampzalige meisjes, met een ellenlange reeks coupletten, geneuried op stille,
slepende wijs. Van lieverlede vulden die klanken de huiskamer als met een duffen
geur van oude dingen; de avond viel in en de tijd scheen geweken naar lang
vervlogen jaren.
Leentje droomde daarbij schimmige, grijze droomen. De schemering nam toe en
zij ontstak de oordjeskaars ter eere van Ons-Lieve-Vrouwken, voor hetwelk zij samen
het rozenhoedje en de litanie lazen.
Waren de dagen zacht en goed, dan werd de speldenwerkstoel vooraan in het
portaaltje gezet en de boutjes klepperden over het bordpapier, met vlug vingerspel,
tot etenstijd. Zoo heel vredig zat daar het oudje dat de voorbijganger een oogenblik
poosde om het als een beeld van blauwe rust in zijn gemoed op te nemen. De
tamboerende bengels staakten hun spel om fleemend: ‘Dag Meken’, te zeggen, en
een poos met gapenden mond in het deurgat te verwijlen; dames op armbezoek in
de buurt kwamen even aanloopen om met Leentje over werk te praten of bij het
oudje eene bestelling te doen. Maar al stond deze eenieder vriendelijk te woord en
kon ze wel een oogenblik opkijken, immeraan bleven handen en klosjes in beweging
en niets van al het rumoer om haar vermocht ze te storen.
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In de huiskamer ging het geschuur van Leentje's voeten over den vloer; er kletterde
een potdeksel of een zuiver stemmetje neurde een lied. Zeer getemperd tingelden
geregeld de beiaarddeuntjes over de daken en, bij tijden, als ze hare zwarte dagen
had, en tranend aan hare lieve dooden dacht, bad ze om het uur drie
Wees-gegroetjes. Voor hare deur kwamen de schepen aangedreven of ze vaarden
af, gesleept door dampende stoomers. Verwarde roepgeluiden helmden over de
kaai, pootige lossers sleurden vaten en balen uit de buikige booten, karren en
wagens hossebosten over de ruige kassei en eigenaardige reuken van teer en
petrol, vet en visch hingen in de lucht.
Dat alles was echter met haar vergroeid; al die dissoneerende elementen smolten
harmonisch te saam met gang en zang van hare gepeinzen en gevoelens. Het was
een deel van haar wezen dat hier rondom haar bestond en den ruwen achtergrond
uitmaakte tegen welken de blankheid van haar begijntjesleven en het broze, ragfijne
van hare dagelijksche verrichtingen des te beter afstaken.
Een goede kennis van haar was de oude kannunik Van Gaelen. Met een genoeglijk
lachtje haalde ze 't graag op dat ze samen in de bankjesschool van meester
Verhoeven's heilzame lessen genoten, samen gespeeld en geravot en samen hunne
eerste Communie gedaan hadden. Ga eens na: nu was hij kanunnik en zij een arm
sloortje. Zoo is, ja, de gang van de wereld?
In de armelijkste wijkjes was hij zoo ‘thuis’ als in de vergulde ontvangzalen der
groote wereld en, waar zijne hooge, lichtgebogen gestalte door de nauwe steegjes
trok, het onvermijdelijke regenscherm onder den arm en de lange zilveren haren
onder den breedgeranden steek uitwuivend, had geen bewoner, wat ruwe bonk hij
ook was, durven nalaten eventjes aan de vette klep zijner pet te trekken en zijn hard
gelaat tot een lachje te plooien.
Hij droomde een nieuwen bloei der Gothiek met hare verheven kunstbetrachtingen
en schepte er heimelijk vermaak in, de misbaksels van sommige nieuwgezinde
kunstenaars als argumenten tegen alle moderne kunst aan te voeren. Met de voeten
stond hij midden in zijn tijd; met opvatting, woord en daad zat hij in de Middeleeuwen
ver-
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strengeld. Zijne studeerkamer, ja, gansch zijne woning plaatsten u terug in het tijdvak
van de massief-eiken troonkasten, het oud porselein, de tinnen kannen en schotels,
kostelijke tapijten en koperen kroonluchters. Voorbij de hooge vensters met gekleurde
glasramen snorden fietsen en automobielen, en rondom hem waarde een muffe
geur van oud perkament en verwaaiden wierook.
Nu en dan kwam hij een bezoek bij Sofietje afleggen, want hij was een vurig
bewonderaar van de aloude speldenwerkkunst en had zich al de moeilijkheden van
het ingewikkeld beroep eigen weten te maken. Met eene teederheid, welke aan
devotie grensde, kon hij wijzen op het mystische mooie van het wondere kluiswerk
en soms vergeleek hij de honderden garen ruitjes met de kant en het fraaie loofwerk
zijner gothiek, zich afteekenend op de heldere lucht als de malietjes van het
speldenwerk op het blauwgroen francijntje.
‘Gij kunt het niet hooren, Sofietje’, zeide hij dan, ‘neen, gij hoort het niet, maar
onze vaderen hebben de steenen, welke zij opeenstapelden tot torens en stadhuizen,
eene ziel ingeblazen; zij hebben hun eene stem gegeven en een geluid. Gothische
gebouwen zingen van mooiheid. Al wat die bouwers tot stand brachten zal leven,
eeuwig leven. Wat zij in steen beitelden, in luchtigen, opengewerkten, zachten steen,
vlecht gij uit lenige draadjes. Gothieke versierselen en speldenwerkkant zijn gezusters
uit hetzelfde adellijk bloed geboren. O, Sofietje, wat waren de oude tijden schoon!’
en dan trilde zijne stem van ontroering. Immer, als Leentje aan het werk was, bleef
hij een poosje kijken naast haar borduurraam; hij gaf haar een wenk of had
doorgaans eene loftuiging ten beste voor den goeden smaak waarvan zij blijk gaf.
En daarna ging Sofietje aan 't babbelen met haar zoete stemmetje, slepend en met
kleine slikpoosjes. De voorvalletjes uit hunne jonge jaren werden nog eens
opgehaald.
- ‘Geheugt het u nog, mijnheer de kanunnik, dat er geen speelplein in de school
van meestertje Verhoeven was en wij onder de hanebalken mochten ravotten tot
moeder Lijsbeth soms met de plak naar boven kwam geschoten en aan al het rumoer
een einde stelde. En als het dan
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's meesters besteek was en hij een paar laarzen en peperen-zouten kousen kreeg.
En hoe de Meiboom, dien wij zelf uit de sparrebosschen haalden, midden in huis
geplant werd en wij er rond mochten dansen. En hoe moeder Lijsbeth, die ongeletterd
was, de geschreven straffen steeds het onderste boven hield en zeide dat het
geschrift zoo maar “passabel” was? Wat 'n tijd!’
- ‘Ja, Sofietje, 't waren de goede jaren nog. Vele van die daar met ons waren
liggen nu al in den gewijden grond. God hebbe hunne lieve zielen!’
Dat was als een sein voor Sofietje om haar oud leed nog eens op te rakelen. Zij
vertelde hoe haar man, die schippersknecht was, op een avond dood, verdronken,
naar huis gebracht werd. Een prop schoot haar in de keel en hare oude oogen
vonden nieuwe tranen om die ramp te beweenen, want in haar hart was de liefde
eeuwig frisch gebleven. Troostend legde de kanunnik zijne hand op hare schouders
en zei dat die brave huisvader nu bij Ons-Heer was en veel gelukkiger dan wij hier
beneden. Dan bedaarde de storm en met een tip van haar voorschoot vaagde zij
hare tranen af.
- ‘Ja, mijnheer de kanunnik, dat wil ik wel verhopen, want hij was toch zoo braaf,
en geduldig en oppassend; nooit het eene woordje hooger dan het andere; nooit
een pintje te veel. Zou hij nog op mij denken? Alle dagen bid ik voor zijne
zielezaligheid’. En de oude vriend verzekerde haar dat de dierbare afgestorvenen
voor ons ten beste spreken.
‘Bij die droeve wederwaardigheid mocht ik ondervinden dat er nog brave menschen
in de wereld zijn. Uw goede ouders (God zegene ze!)... och, mijnheer de kanunnik...
hoe zal ik die schuld ooit kunnen afleggen. Wat heb ik toen geslaafd voor mijne vijf
weesjes! En toch waren wij aan het einde van onze miserie niet. Op een morgen
kwam het beruchte ziekenkarreke hier over de kaai gerold; Gustje, de oude
beurtschipper, beweerde zwarte teekens in de lucht te hebben bespeurd, en dat
miste nooit. De cholera huisde in de buurt... Zie, mijnheer de kanunnik, laten wij er
van zwijgen, dat was eene ramp. Op drie dagen sleurden ze mijne vier oudsten
weg; drie jongens en een meisje. Ons Leentje bleef me nog alleen over!’
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Een nieuwe tranenvloed bij het oudje en ook bij Leentje die met veel geweld het
vuur aanpookte om hare aandoening eenigermate te verbergen.
Dat was gewoonlijk het hoogtepunt. De kanunnik wist Sofietje mêe te tronen tot
bij het kantkussen. Hij had nieuwe patronen gevonden, verlangde uitleg over een
moeilijken ‘slag’, of wilde weten hoeveel voor zulk een zulk kantje betaald werd.
Dan waren het nieuwe jeremiaden.
‘Indertijd ging het er anders toe. Toen kregen we nog loon naar werken. Maar nu
is het schromelijk verslecht. Zie, 't is leelijk dat ik 't zeg, mijnheer de kanunnik, en
(1)
(2)
met mij gebeurt het niet, want ik ben kopwerkster en kan mijne zestien en halven
verdienen, maar het roept wraak tot God hoe sommige vrouwkens behandeld
worden. Daar hebt ge Lientje Schroons - 't mensch wordt wat sukkelachtig - wel,
niet langer dan eene week geleden kwam de koopvrouw, ge kent ze, mijnheer de
kanunnik, die “Profetenbees”, en van de twintig frank, die Lientje te trekken had,
kreeg ze er ternauwernood twaalf te zien. De kant is altijd te vuil, het garen te veel
geknoopt, de maliën te onregelmatig; immer heeft ze wat af te dingen. Zijt ge niet
tevreden, gij moogt u elders voorzien. Ja, mijnheer de kanunnik, vallen zal het bedrijf.
Fientje Melis en Betje Maes, al de wijfjes hier op de werf, klagen putten in de aarde.
Voor een “harder Jefke” betalen ze nog negen centen de el; ge werkt een ganschen
dag, levert er uw garen bij en kunt dan, mits flink te wroeten, nog ten hoogste drie
stuivers verdienen. Dat trekt er toch niet op, mijnheer de kanunnik!’
Neen, de oude priester wist het al te wel. Ook hij had den bloeitijd der edele kunst
nog beleefd en met toenemende mismoedigheid haar geleidelijk verval nagegaan.
Meer en meer klampte hij zich echter vast aan de innige overtuiging dat de stand
der zaken veranderen zou. Uit verschillende hoeken des lands gingen stemmen op
die om middelen tot opbeuring en verbetering riepen; in vele

(1)
(2)

Zij die het patroon maakt.
Zestien stuivers en half: 1.50 frank.
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plaatsen waren reeds syndicaten van kantwerksters ingericht om de rechten der
onmachtige kleinen tegen de steeds onbillijker eischen van koopvrouwen en
makelaars te verdedigen; de jongste tentoonstelling had tal van bezoekers naar de
kantenafdeeling gelokt en veler belangstelling opgewekt. Naaldkant kon, ja, op
schoone specimen's bogen, in opzicht van fijnheid en rijkdom moest zij echter ver
achteruitstaan bij de edele kloskant die weldra zou opleven, want hij stelde groote
verwachtingen op een plan dat hij sinds jaren in het hoofd droeg en dat weldra zou
verwezenlijkt worden.
Dit laatste vertrouwde hij de kantwerkster toe op geheimzinnigen fluistertoon, en
meer nog lag hem op de lippen maar hij hield het terug, groette het oudje en dier
dochter en ging heen.
Toen flikkerde in Sofietje's oogjes als een stille zonneschijn die hare tranen opzoog.
Met verschen moed en jonge illusie's boog ze weer over 't oude kussen; de klosjes
buitelden klepperend over elkaar, Leentje ging aan't zingen, het vinkje kwetterde
mede en moeder scheen de wereld toe als een heerlijke tuin vol roze en blanke
bloesems.
Die zeldzame buitjes waren de eenigste stoornissen in Sofietje's stille leven. De
dagen kwamen en gingen hunne goede, vredige gangen; de masten streken over
den kaaimuur voorbij, de kinderen joelden en vermaakten zich met de spelen die
het seizoen meebracht. Hier, achter de verzakte muren van het oude hokje klopten
twee blijde, gelukkige harten. Die muren hadden veel beleefd, doch, dienden zij
eenmaal gedwongen getuigen te zijn van veel nijpend leeds, nu werden zij
bescheiden deelgenooten van de kalme weelde die zij beloken hielden.
H. BACCAERT.
(Wordt voortgezet).
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Apologetisch overzicht
(Vervolg en slot)
Het Petrus De Rudder-mirakel, dat ons, wijl het in Vlaanderen gebeurde, nauwer
moet aan het hart liggen, is volop aan de orde van den dag.
In België, Frankrijk, Duitschland, Holland en Italië wordt er over geschreven. Pater
Bolsius, in ‘De Studiën’ vertelt ons een interessant geval dienaangaande. A. Van
der Bom gaf in 1905 een werkje uit: Ein wirkliches Wunder aus neuerster Zeit. Frei
nach den Aerzten: Dr L. Van Hoestenberghe, Dr E. Royer, Dr A. Deschamps. 1000
Kronen demjenigen der dieses Wunder auf natürliche Weise erklären oder dessen
geschichtlichen Wahrheit aus triftigen Gründen leugnen kan. - In 1908 bood zich
Dr Aigner van Munich aan en verklaarde zich bereid de onechtheid van 't gebeurde
te bewijzen. Na overeenkomst, stelde men een jury samen: Voor Mr Van der Bom
traden op Dr Van Hoestenberghe van Stalhille en E. Pater Bolsius, leeraar in de
physiologie. Voor Dr Aigner, Dr Marcuse van Partenkirchen en Faltin van Munchen,
beiden gekende monisten. Men had van weerszijden vastgesteld dat de jury-voorzitter
doctor moest zijn in de rechten of in de geschiedenis, en bovendien een onpartijdig
man. Beurtelings werden Paul Janson van Brussel en E. Dosenheimer, van
Ludwichshaven, als candidaat voorgesteld, doch, omdat zij heelemaal partijdig
waren, door de andere jury-leden verworpen. Intusschen had Dr Aigner zijn rapport
neergelegd. Een heel jaar had hij er aan gewerkt en het geschrift was slechts 125...
regels groot, waarvan dan nog maar 75 regels aan de weerlegging der wonderbare
genezing waren gewijd. E.P. Bolsius en Van Hoestenberghe antwoordden aanstonds
en hadden geen moeilijkheid om de bewijsvoeringen van Dr Aigner te weerleggen.
Daarmee was de zaak natuurlijk niet uitgemaakt. Nog altijd moest men
overeenkomen over de benoeming van een voorzitter, aan wien ten slotte de
beslissing zou te beurt vallen. Dr Aigner liet aan den vertegenwoordiger van Mr Van
der Bom de keus over, op voorwaarde dat de gekozene een Duitscher was, en
leeraar in de medecijnen aan een Duitsche Hoogeschool. Dit voorstel werd van de
hand geslagen. Want is een doctoor bevoegd om over een historische kwestie den
staf te breken? Daarop gaf Dr Aigner het op.
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E. Pater Bolsius tracht met Dr Faltin van Munchen de onderhandelingen voort te
zetten. Wij houden vast de lezers op de hoogte van dit debat.
Ook in België hield men zich met het De Ruddergeval bezig. Den 15 November
1907 stelde zijne Hoogwaardigheid Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge, een
commissie in, ten einde de genezing van De Rudder te onderzoeken.
Een lid der Commissie, E. Heer De Meester, geeft ons een leerzaam overzicht
(1)
van wat er verricht werd . De lezer ziet klaar in dat er ontzaglijk veel werd gearbeid
om alle mogelijke inlichtingen te bekomen.
Schrijver legt ons in 't bijzonder de uitslagen voor oogen opgeleverd door twee
opzoekingen gedaan te Jabbeke in 1875, eenige dagen na de genezing. Niet zonder
reden wordt er gewezen op het gewicht, dat deze getuigenissen bezitten, daar ze
aanstonds na het feit werden uitgebracht. Al wie belang stelt in dit vraagstuk, moet
die bladzijden lezen. Hij zal er ruimschoots zijn profijt kunnen uit opdoen, evenals
uit de talrijke documenten, die we als toemaat bij kregen.
E. Heer De Meester belooft ons een volledige wetenschappelijke en historische
verhandeling van het geval, die hij zal uitgeven in samenwerking met M. Deschamps,
doctor in de medecijnen en in de natuurlijke wetenschappen. Met genoegen zien
we er naar uit.
Buiten de mirakelen en prophetieën zijn in de Kerk sommige kenteekenen, die uit
een zeker oogpunt beschouwd, nl. als hebbende uitgeschitterd in de Kerk door de
eeuwen heen, echte beweegredenen tot geloofbaarheid kunnen worden: Onder
deze bevindt zich de katholiciteit of algemeenheid.
Pater Poulpiquet, O.P., leeraar in de Apologetica, heeft in een klein maar degelijk
(2)
werkje nader de natuur van dit kenteeken omschreven.
Zoo men de klassieke schrijvers naar een bepaling van dit kenteeken vraagt,
vindt men dat ze tot dit kenteeken drie vereischten stellen: eenheid, groot aantal
geloovigen, groote uitgebreidheid.
Zoo luidt de bepaling van P. De Groot, O.P.: De katholiciteit is een eigenschap
(3)
der Kerk, waardoor ze zeer talrijk en overal één door de heele wereld is verspreid .

(1)
(2)
(3)

La guérison miraculeuse de Pierre De Rudder. Roulers, DE MEESTER, 1910.
La notion de catholicité. Parijs, BLOUD.
e

ae

Summa apologetica, q. 5, a. 4, 3 uitgaaf, blz. 172. Catholicitatis nota est Eccl
qua conspicue numerosa et ubique una per mundum universum emanat.
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Bij P. Pesch: De Kerk wordt volstrekt katholiek genoemd. in zoover ze zoodanig
over de wereld verspreid is dat ze overal zichtbaar weze; betrekkelijk katholiek in
zoover ze, door 't getal harer leden alle andere kettersche of schismatische secten
(1)
op zichtbare wijze overtreft .
Voor Brugère moet de Kerk door hare katholiciteit eene eenigszins algemeene
(2)
uitbreiding bezitten welke andere christene secten overtreft .
De drie hoedanigheden, in die bepalingen opgegeven, maken zeker deel uit van
het volledig concept katholiciteit. Want de eenheid is er volstrekt toe vereischt. Een
godsdienstige maatschappij, die zou verdeeld zijn in haar leer en haar bestuur, kan
niet algemeen zijn. Want algemeenheid kan enkel bekomen worden door eenheden
van 't zelfde slag. - Ook het groot aantal geloovigen voegt, waar er kwestie is van
katholiciteit, iets bij dat niet in de eenheid is bevat. - Zoo de katholiciteit een
kenteeken wil zijn, kan zij ook de groote uitgebreidheid niet missen. Opdat een
kenteeken het hare bijdrage tot bekendmaking der Kerk, moet het voor iedereen
zichtbaar zijn.
En toch meent schrijver dat daardoor het begrip catholiciteit niet volledig gedekt
wordt.
Want zoo de eenheid tot de katholiciteit vereischt wordt, moet de katholiciteit, op
gevaar af dat we niet meer van de vier kenteekenen der Christi Kerk mogen
gewagen, er toch van verschillen.

(1)

(2)

o

e

Praelectiones dogmaticae. P. II, n 406, 3 uitg., blz. 254. Ecclesia dicitur absolute catholica,
quatenus ita per orbem terrarum est propagata, ut ubique visibilis sit, dicitur relative catholica,
quatenus numero membrorum, omnem alium coetum haereticum vel schismaticum visibiliter
superat.
De Ecclesia Christi, P. II. Ecclesiae Christi inventio, bl. 290. Ecclesia est societas essentialiter
catholica et praeeminenter catholica, i.e. extensionem habens aliquatenus universalem et
qualibet alia christiana communione praestantiorem.
'k Heb mij de moeite getroost te zien welke meening vooruitgezet werd in de handboeken
over apologetica, die ik voor de hand had.
e

P. DEVIVIER in Apologie des Christendoms, 2 uitg., blz. 343 en vlg. geeft, wat den zin betreft,
dezelfde bepaling als Pater Pesch, alsmede zijne verdeeling in volstrekte en betrekkelijke
e

katholiciteit. - P. De Groot, S.J., Handleiding bij het katholiek Godsdienstonderwijs; 2 uitg.,
blz. 33, spreekt, zonder onderscheid te maken, enkel van een betrekkelijke katholiciteit. Enkel bij E. Heer Drijvers, in De ware Godsdienst opnieuw bewezen, vindt men blz. 33 en
vlg. een eenigszins ruimere omschrijving: ‘De Roomsche Kerk wordt katholiek of algemeen
genoemd, omdat zij zich tot alle volken wendt.’ Ook legt schrijver klem op het karakter van
wereldgodsdienst tegenover die van nationale godsdiensten.
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Ook het groot aantal geloovigen en de uitgebreidheid zijn niet voldoende.
o

1 Wie ziet er een verband tusschen cijfers, die dan nog bijna onmogelijk kunnen
met juistheid opgemaakt worden, en een bovennatuurlijken godsdienst, welken zij
moeten doen bijtreden. ‘Kan een getal, zegt zeer juist P. Billot, zoo maar materieel
(1)
beschouwd, iets goddelijks openbaren?’ Enkel zoo dit getal de uiting is van een
innerlijke, bovennatuurlijke eigenschap, zal dat kunnen.
o

2 De katholiciteit der Kerk maakt men aldus tot een mathematische algemeenheid,
die inkrimpt of zich uitbreidt naarmate het dalen of klimmen der cijfers. Wie ziet er
de onwaarschijnlijkheid niet van in?
o

3 Op een gegeven oogenblik - in een tijd van scheuring b.v., - kon het, enkel op
het groot aantal leden en de uitbreiding steunend, onmogelijk zijn de ware Kerk te
herkennen, omdat de andere secten dezelfde getalsterkte KUNNEN hebben.
Die uiterlijke verschijnselen zijn dan ook enkel openbaringen van een meer
innerlijke werkelijkheid, die de echte kern der katholiciteit uitmaakt. De algemeenheid
of katholiciteit is een geestelijke algemeenheid, die aan de materieele uitbreiding
ten gronde ligt. Die algemeenheid druischt aan, rechtstreeks, tegen al de
particularismen, die den christelijken godsdienst willen verbrokkelen en hem alzoo
beletten over de heele wereld verspreid te wezen.
Jezus heeft feitelijk gewild dat zijn godsdienst buiten het Jodendom om, zonder
aanzien van personen, aan eenieder werd verkondigd. (Math. c. 28. v. 19; Mrc. c.
5, v. 19-20). Juist opdat eenieder kunne deel uitmaken van dien godsdienst, is uit
de geestelijke en zedelijke bestanddeelen, die hem uitmaken, alle
menschen-tusschenkomst verbannen. Dat blijkt klaar uit de bijzonderste leerstukken
door Christus in 't Evangelie verkondigd. De strijd wordt er verklaard tegen het
kwaad, verpersoonlijkt in Satan; de voorwaarden vereischt tot het kind-worden van
het geestelijk koninkrijk door Hem gesticht, luiden: boete, rechtvaardigheid, eenvoud
en zuiverheid des harten, enz; de parabelen doen inzonderheid het goddelijk karakter
van dit koninkrijk uitschijnen. Die geestelijkheid van Christus' koninkrijk is dan ook
de oorzaak van hare uitbreiding, want al de volkeren der aarde kunnen zich als
onderdanen opgeven.
Die algemeenheid toch loopt groot gevaar. Want menschenwerk heeft in zich
velerlei particularische strekkingen. Juist die particularismen moet de ware Kerk
overwinnen. Een eerste is

(1)

De ecclesia Christi, blz. 226.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

492
de strekking tot individueelen godsdienst. De mensch neemt graag zijn verstand
als maatstaf van alles. Van daar uit zal hij naar zijn denkbeelden clubjes vormen.
Maar ze zullen, door hun particularisme, niet tot eenieders verstand spreken. Ja
zelfs zullen zij de waarheid een duw geven om ze te dwingen binnen de ramen van
vooroordeelen en eigenbelang. De Kerk plaatste zich daarboven, met voor eenieder
haar goddelijk leeraarsambt te doen gelden.
Velen zullen op het vaandel van den godsdienst hun philosophische of politische
leuzen schrijven. De Kerk zal enkel nog een wijsgeerige of burgerlijke secte uitmaken.
Ook daarboven moet zich de Kerk verheffen.
Eindelijk hebben anderen op godsdienstig gebied een zeer beperkten
gezichteinder, die niet verder strekt dan hun land. Hun godsdienst wil nationaal zijn.
Die van Christus, integendeel, erkent de rechten van Cesar, maar wil er onafhankelijk
van wezen, daar Jesus' rijk niet van deze wereld is.
Zoo men nu de katholiciteit der Kerk alzoo opvat, kan men er zich een eenigszins
klaar denkbeeld van vormen. Want zij wordt niet vereenzelvigd met het kenteeken
der eenheid. Dit laatste immers slaat op hare onverdeeldheid in geloof, hierarchie
en eeredienst. De katholiciteit, integendeel, is veeleer een goddelijke en
bovennatuurlijke eigenschap waardoor de Kerk bij machte is aan alle
particularistische verbrokkeling te ontsnappen en dienvolgens aanleiding te geven
tot een algemeene verspreiding. - Ook is er tusschen de katholiciteit, aldus begrepen,
en den bovennatuurlijken godsdienst, die zij ons moet openbaren, een wezenlijk
verband. Want, zelve bovennatuurlijk in hare uiting, is zij gemachtigd ons, als reden
van haar bestaan, te wijzen op een bovennatuurlijken godsdienst. - Eindelijk hangt
de katholiciteit niet langer meer af van het klimmen en dalen der cijfers. Want zoo
de hoeveelheid vermeerderd wordt door het bijvoegen van gelijksoortige (homogene)
deelen, wordt de hoedanigheid intensief vermeerderd, nl. wanneer het onderwerp
zich meer een vorm kan toeëigenen. Dienvolgens kan de Kerk op een oogenblik
dat ze minder leden telt, meer katholiek zijn, omdat ze meer de geestelijke
algemeenheid nakomt, door Christus aan de wereld verkondigd.
Dit meer volledig begrip der katholiciteit wordt in het tweede deel dezer studie op
de R.K. Kerk toegepast. Ja, met recht en reden mag men den Roomschen
Godsdienst katholiek noemen, want
o

1 Tegenover het vrij onderzoek, heeft ze door de eeuwen heen haar goddelijk
leeraarsambt voorgestaan.
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o

2 Nooit heeft zij zich vereenzelvigd, met welke politieke instelling ook of met om 't
even welk philosophisch stelsel.
o

3 Terwijl de schismatieken en protestanten veelal tot een nationalen godsdienst
zijn overgegaan, is de Kerk onafhankelijk gebleven van alle tijdelijk gezag.
o

4 Om al die redenen juist, nl. om hare algemeenheid, die alle verbrokkeling wist
te keer te gaan, heeft ze zich, door alle tijden heen, op wonderbare wijze verspreid.
Iedereen zal bekennen dat de katholiciteit, alzoo voorgesteld, al hare kracht zal
doen gelden bij hen die van goeden wil zijn, en het met hunne opzoekingen ernstig
meenen. Ze zal echter haar hoogtepunt in bewijskracht bereiken, wanneer men
inziet:
o

1 Dat alleen de Kerk alle elementen van verbrokkeling wist uit haren schoot te
bannen. Al de andere godsdiensten zijn in minder of grooter maat particularistisch.
o

2 Niet eenige jaren heeft de Kerk dien strijd tegen menschelijke particularistische
strekkingen volgehouden maar 19 eeuwen lang.
o

3 't Was niet dank zij de onwetendheid, maar door de wetenschap te beschermen
en hare geloovigen tot studie aan te zetten, dat de Kerk die algemeenheid behouden
heeft.
o

4 In haren strijd tegen het tijdelijk gezag, dat het Chistikleed uit-één-stuk wilde
verdeelen, heeft ze veel smarten en lichamelijk leed moeten verduren.
De katholiciteit, in zulk een daglicht geplaatst, is echt een lichtstraal die den in de
duisternis zoekenden reiziger kan brengen tot de eeuwige zon der waarheid, en we
moeten schrijver dezer studie dank weten, dat hij het ons zoo bevattelijk aantoonde.
r

D GRASSET, leeraar aan de Hoogeschool van Montpellier, wil in zijn werkje Morale
(1)
scientifique et morale évangélique devant la Sociologie de onbeholpenheid doen
uitkomen der wetenschappelijke moraal tegenover de eischen der sociologie.
Beurtelings onderzoekt hij het gehalte der wetenschappelijke moraal en der
evangelische moraal. Daarna brengt hij ze beide vóór de eischen, door de sociologie
heden ten dage gesteld. Waar het Evangelie ten volle aan die eischen beantwoordt,
is integendeel de wetenschappelijke moraal niet tot die taak opgegroeid. - Een
boekje dus, dat goed kan doen, door eens te meer de voortreffelijkheid van onzen
godsdienst aan te toonen. Men zoeke er echter geen diepgrondige wetenschap. 't
Was den schijver er

(1)

Collection Science et Religion, Bloud, Paris.
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enkel om te doen een vluchtige schets te geven van het argument dat men bij andere
(1)
apologeten volledig ontwikkeld kan aantreffen.
(2)
Vóór een werk als Art et Apologétique , van Pater Sertillanges, voelt men eens
te meer zijn onmacht zulk een diepdoordacht, innig-gevoeld geestesgewrocht in
eenige doode zinnen samen te vatten. Gij zijt ervan bewust, hoe de ontleding het
leven doodt. Doch al was 't maar om er eenieder toe te brengen door 't zien van 't
geraamte van dit werk, er de levende schoonheid van te willen genieten, heb ik toch
gepoogd ook hier mijn taak van kronieker door te drijven.
In het eerste deel wordt onderzocht welke apologetische rol de kunst kan vervullen.
Met de kunst eenigszins nader te omlijnen toont de schrijver in het eerste hoofdstuk
wat de apologetica erbij wint gehuld te worden in het kleed der schoonheid. Feitelijk
komt dit neer op de verhouding tusschen vorm en inhoud. Die verhouding wordt in
helder licht geplaatst door een dubbele vergelijking.
Wat het kleedsel voor het lichaam is, is de vorm voor den inhoud. Dat kleedsel
kan eenvoudig weg op het lichaam aangepast worden, zonder meer. Gij zult den
soberen stijl hebben, van een Thomas van Aquino, b.v. - Het kleed toch kan zich in
harmonieuze dracht vouwen en plooien, zoodanig dat het al de vormen van het
lichaam esthetisch doet uitkomen. Zoo de Phidias-beelden. - Gaat gij een stap
verder, en wilt gij met de Renaissance medegaan. dan zal het kleed het beeld niet
meer enkel doen uitkomen, maar het verriken. - De Lodewijk XV-kostumen zijn
reeds iets op hun eigen. - Van het huidig kostuum kan niet gewaagd worden, daar
het heelemaal aan den man onaangepast is.
Zoo de kunstvormen de gedachte omvatten en doen uitkomen, zoo ze spruiten
uit de gedachte zelve en één zijn met haar, hebben ze recht op bestaan. Schoone
zinnen zijn niets waard op hun eigen, net als 'n kleed. Maar schoone zinnen vol
juiste gedachten, zijn, als de draperie der Overwinning van Samothrace, in het
Louvre, vol tintelende en overprachtige heerlijkheid. De draperie der Overwinning
leeft mede met het lichaam dat er onder hijgt in geestdriftige bezieling: lichaam en
kleedsel zijn één, omdat ze zijn één levensopenbaring. Zoo weze dan ook de vorm:
onafscheidbaar ineengegroeid met de gedachte.
De samenstelling van ons eigen wezen uit ziel en lichaam brengt ons tot hetzelfde
besluit.
De mensch is niet zooals Descartes meende: een verstand

(1)
(2)

e

Bloud, Paris, 3 uitg.
Zie inzonderheid de werken van P. Weiss, O.P.
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dat organen tot zijn dienst heeft. Veeleer is hij een vleeschgeworden ziel, of, zoo
gij wilt, een bezield lichaam. Vorm en stof zijn tot één levend wezen samengegroeid.
Welnu, wat een lichaam is zonder ziel, is in de kunst de vorm zonder inhoud; wat
de ziel is zonder lichaam is de inhoud zonder vorm. De Aquiner bepaalt de
Schoonheid als een resplendentia formae super partes materiae debite
proportionatas. De gedachte die de stralen harer schitterende schoonheid uitzendt,
verzinnelijkt als ze is in de harmonie van den vorm.
De apolegeet nu moet zich richten tot den heelen mensch, waarin, jawel, een ziel
huist, maar een ziel die een lichaam verlevendigt, en één is met hem. Enkel ziel is
de mensch niet. Dus geen ongekleede, ziellooze gedachten mogen hem worden
aangeboden. Maar gedachten gekleed in de draperie der schoone vormen,
gedachten belichaamd in de mooie lijnen der kunst... Geen gevaar hierbij aan
gevoelerigheid te doen. De stem der rede moet weerklinken in de kunst, maar aan
haar klank moet de trilling worden bijgezet der schoonheidsemotie, want die taal
zal weerklank vinden in den echten mensch. Zoo hebben een Tertulianus, een
Augustinus, een Chateaubriand, en vooral Pascal de apologetica opgevat.
Het lijdt dus geen twijfel: de apologetica zal meer de gemoederen treffen zoo de
gedachte zich weet te vermooien onder het hulsel der kunst. Maar de kunst als
specialiteit, de kunst, met het schoone-zonder-meer als voorwerp, kan die
apologetisch werken? Ja, want ze kan godsdienstige gevoelens doen ontstaan. Hoe
zou het anders kunnen, Kunst werkt aanstekelijk. Door zich op verleidende wijze te
richten tot wat het edelst is in den mensch, ontvlamt de kunstenaar in de harten
zijner broeders de liefde tot de gevoelde waarheden welke hij verkondigt. Zoo het
te vol van zijn godsdienstige ziel overvloeit in heerlijke kunstvormen, waarom zou
ze ook dán geen sympathie wekken?
Ten andere, zelfs profane, wereldlijke kunst werkt godsdienstig. Michel Angelo
zegde dat ieder goede schilderij uitteraard godvruchtig is. En inderdaad. De
kunstenaar geeft het leven weer in zijn machtigste openbaringen. Zal hij den
toeschouwer niet brengen tot God, eenig antwoord op het kwellend levensraadsel?
Dat de kunstenaar natuur weergeeft: een straal is er van Gods heerlijkheid. Dat hij
't menschelijk gelaat uitbeeldt: licht is er in die oogen, dat spreekt van 't oneindige.
Dat hij ons machtige, aangrijpende levenstafereelen voor oogen toovert: heel dat
stuk leven eischt het heele leven. Terecht wordt de kunstenaar priester genoemd.
Want een wijding gaat uit van zijn scheppingen, die onze ziel medevoert naar
hoogere oorden.
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Wat de wereldlijke kunst reeds eenigszins bewerkt, zal de godsdienstige ten volle
vertolken. Vooreerst omdat ze niet zal schipbreuk leiden op de klip van 't
materialisme, waartegen de golven der ongodsdienstigheid zoo dikwijls de vaartuigen,
die zich aan hen toevertrouwen, stuk slaan. Ook het pantheisme, die groote verleiding
voor alle kunstenaars, zal zij vermijden, gevestigd als zij is op de hechte
waarheidsprinciepen. En wat een uitgestrekt veld!... Heel de bovennatuurlijke orde
in al hare uitwerksels... Werken de tafereelen van een Angelico niet godsdienstig
op ons? Ieder kunstenaar kan in zekere mate godsdienstige gevoelens doen
ontstaan, zoo hij ze zelf weet te beleven, zooals Fra Angelico, die naar het getuigenis
van Michel Angelo, in den hemel was gaan zien om zijn heiligenfiguren uit te beelden.
De kunst heeft ook tot taak de godsdienstige dogmen te vertolken. In de dogmen
is een onuitputbare bron van eeuwig jonge kunst. Maar hoedanigheden zijn gevergd
van den kunstenaar die zich aan die taak begeeft: Hij moet doen wat Dante deed
alvorens zijn ‘Divina Comedia’ op te trekken. Deze groote dichter bestudeerde de
theologische werken van zijnen tijd. Ook die moeite moet zich de kunstenaar
getroosten.
Vooral moet er in hem één wezen zijn. Er zijn menschen met twee verdiepingen,
zonder betrekking met elkander. Op de eerste verdieping grijpen hun godsdienstige
gewaarwordingen plaats. Op het tweede gaat de ziel op in esthetische ontroering.
Die scheiding moet doorgeslagen worden bij al wie godsdienstige kunst wil leveren.
Met de teederste vezels van zijne ziel moet de kunstenaar leven putten in de dogmen,
of liever nog moet het dogma leven in hem, den fijn-besnaarde, en langs de snaren
zijner kunstvermogens, de harmonie laten weerklinken van de goddelijke Schoonheid.
Eindelijk mogen de gouden vaten van 't altaar niet dienen om er den wulpschen
drank der zinnelijkheid uit te drinken. En uit dien hoofde moet menige madona uit
de kunst geweerd, omdat ze niet meer dan een ‘maîtresse’ was.
Alzoo zal de kunstenaar ons de eeuwige harmonie weergeven, in hem geboren
uit de stem van God, die zijne ziel kwam treffen, in hem ontwikkeld door innige
beleving, substantieele ingroei, uit hem ontstaan door de behoefte schoonheid aan
het menschdom mede te deelen. Nog valt het den bevoorrechte te beurt het epos
te vertellen van de wederzijdsche betrekkingen tusschen God en den mensch. De
kunstenaars, die den Bijbel schreven, hebben er eenige onovertrefbaar-grootsche
zangen van aangeheven. Maar het epos is niet voleind. Dat de kunste-
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naars opdagen om voor het menschdom het heerlijk gedicht voort te dichten. Zoo
in hun woord iets van hun eigen zielevuur laait, zullen de godsdienstige feiten, door
hen uitgebeeld, spreken tot het godsdienstig gemoed van het volk.
Het tweede deel van het boek beantwoordt de vraag: Of het katholicisme
kunstwaarde bezit?
Gewichtige vraag. Want zoo kunst een openbaring is van machtig gevoeld leven,
en het katholicisme dat leven niet bevatte, zou onze godsdienst leemten hebben.
Doch, we zijn er ver af. Want alle waar godsdienstig gevoel heeft kunstwaarde.
Godsdienst is niets anders dan de band dien het schepsel vasthecht aan het
geheimzinnig wezen, waarvan het zich afhanhankelijk gevoelt. Bij het beschouwen
der natuur rondom ons vergt het toevallig wezen een noodzakelijk wezen. In het
terugbuigen over onze eigen ziel, zien wij haar streven naar het ware, dat ten slotte
in een eeuwig wezen moet liggen gegrondvest; zien we haar streven naar 't goede,
dat geen enkel schepsel, om mijn onvolmaaktheden kan geven. Overal klinkt ons
de kreet der dingen tegen, die roepen om 't Godsbestaan.
Wat een gevoelen dan voor een kunstenaar, als dat van Gods tegenwoordigheid
in de natuur. Alles herinnert hem aan God! Benedicite omnia opera Domini Domino.
Is het geen hooge kunst, die van den Psalmist, die van Franciscus van Assisië en
van zooveel anderen?
En dan de mensch, beeld van Gods Schoonheid, komende uit God en teruggaande
tot Hem. Hier vindt de kunstenaar de rijkste bron van heerlijke ingeving. Om onze taak door te drijven, moeten wij bewijzen dat de christene, en vooral de
katholieke godsdienst meer kunstwaarde bezit dan welke andere godsdienst ook.
Daar de kunst godsdienstige gevoelens kan vertolken, dogmen uitbeelden en
godsdienstige feiten malen, moet de katholieke godsdienst op dit driedubbel gebied
rijker zijn aan kunstwaarde.
Het godsdienstig gevoelen is in het katholicisme rijker aan kunstwaarde. Want
voor ons is God liefde. Wat intens-godsdienstige gewaarwordingen moeten uit dit
nieuw denkbeeld niet ontstaan!
Welke godsdienst kan op feiten wijzen zoo vol kunstwaarde als de persoon van
Christus, in zijne geboorte, in zijn leven, lijden en dood?
Ook bezit enkel de Katholieke Kerk het eucharistisch dogma, dat feitelijk voor de
kunst zulk een voedingskracht bezit dat het onze kathedralen heeft in 't leven
geroepen, met al de kunsten ten dienste van Gods woon. Hier overtreft het
Katholicisme het Protestantisme.
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Opwerpingen toch zijn er in de huidige wereld tegen de kunstwaarde van het
katholicisme.
De leer der Kerk is een beletsel tot groote kunst. Kunst is machtig leven. De Kerk
echter, wijl ze de versterving preekt, vermindert het leven.
De Kerk staat het volle, het volste leven voor, ook hier op deze aarde. De
versterving moet tot dat volste leven leiden, tot een hoogeren opgang van ons heele
wezen, dat anders in zijn vlucht zou geboeid liggen door vleeschelijke banden.
Een tweede opwerping beweert dat feitelijk de Kerk geen kunst heeft in 't leven
geroepen, maar zulks het werk was van wereldlijke factoren.
Hiertegen in ontvouwt de schrijver eenige tafereelen uit de geschiedenis onzer
kunst: De kathedralen, de primitieven, de ‘Divina Comedia’ enz.
Hoe komt het toch dat de huidige geslachten de kunstwaarde van den katholieken
godsdienst niet meer benuttigen? Want de godsdienstige kunst schijnt dood te gaan.
- Godsdienstige kunst bestaat er nog. Toch dient bekend dat ze niet op de hoogte
is van hare taak. De schuld ligt echter niet aan het katholicisme. Er is een crisis op
alle gebied. Tijdelijk hebben velen zich van het Katholicisme afgewend, of zoo ze
nog katholiek bij name zijn, zijn ze het niet metterdaad. Wanneer de volkeren,
vermoeid van zoeken, terug in de Kerk rust zullen gevonden hebben, en de
kunstenaars hunnen godsdienst zullen beleefd hebben, zal de kunstwaarde van het
katholicisme op een nieuwe wijze uitschitteren.

III
Algemeene werken
Ten huidigen dage wordt wel eens beweerd dat de moderne exegese en de jongste
wetenschappelijke bevindingen het geloof onredelijk maken. Tegen hen wil Pater
(1)
Hugueny, O.P. in zijn ‘Critique et Catholique’ vaststellen, niet alleen dat een
katholiek ook een criticus kan zijn, maar dat een criticus, die het wel meent, tot geen
andere conclusie kan komen dan tot den goddelijken oorsprong van het katholicisme.
Goed is 't, in onze tegenwoordige overbedrijvige gedachtenbeweging, pogingen
te zien aanwenden tot het ontwerpen van

(1)

Letouzey et Ané, Parijs.
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vernieuwde apologetisch grondvesten. En zoo'n poging kunnen we hier in dit boek
bijwonen.
Schrijver ervan heeft zich geriefd bij al de beste wetenschaps-mannen. De
exegetische gegevens ontleent hij aan Lagrange O.P., Rose, Condamin, S.J. - Voor
de geschiedenis gaat hij ter school bij Battifol, Duchesne, Harnack enz. Een vlugge
blik op den bibliographischen index zal den lezer de zuiverheid der bronnen
betoogen, waaraan schrijver heeft geput.
Zulk een apologetisch systeem heeft dan ook kans te beantwoorden aan de
kwellende vragen die wel eens bij gestudeerde katholieken kunnen den geest
folteren. Een oppervlakkige schets van het werk zal er een klaar inzicht op geven.
Van meet af stelt P.H. vast dat hij, om den niet geloovenden tot het geloof te
brengen, geen gebruik zal maken van geopenbaarde gegevens, als dusdanig. Hij
beschouwt de goddelijke boeken enkel als historisch-echt, en om alle te ver leidende
discussie over die echtheid te vermijden, neemt hij desaangaande Harnack's
conclusies aan. Al zijne argumenten zal hij dan ook putten uit eenige brieven van
(1)
S. Paulus, uit de handelingen der Apostelen en uit de Synoptieken.
Welnu, S. Paulus' brieven, de Handelingen der apostelen en de Synoptieken
stellen ons een feit voor oogen dat met geen redeneeringen is weg te cijferen: Jesus
Christus is de natuurlijke zoon van God. S. Paulus komt dikwerf uit voor die leer. In
de Handelingen zien we Stephanus gesteenigd om die bewering en wie de
synoptieken onbevooroordeeld leest zal klaar zien dat Jesus om dezelfde reden
werd gekruisigd.
Christus' verrijzenis is de bijzonderste bevestiging zijner goddelijke afstamming.
Christus' verrijzenis, niet als bovennatuurlijke gebeurtenis, doch als geschiedkundig
feit, dat, wijl het met geen natuurlijke oorzaak kan worden in verband gebracht, een
bovennatuurlijke tusschenkomst vergt.

(1)

Pater Hugueny's standpunt werd door al de apologeten ingenomen. Desniettegenstaande
spreekt de schrijver van ‘De Bijbel vóór de Kerk’ - een vrijzinnig vlugschrift dat met duizenden
exemplaren over ons land werd verspreid -, alsof de Kath. Kerk enkel gegrondvest was op
de geopenbaarde gegevens als dusdanig. Natuurlijk heeft hij het dan ook gemakkelijk om te
bewijzen dat we de ingeving der Schriftuur enkel kennen uit de leer der Kerk; dus: een circulus
vitiosus. Dit denkbeeld is heelemaal tegenstrijdig met de waarheid. Tot het bestaan der Kath.
Kerk komen we door de getuigenis der HH. Boeken als zuiver historische werken beschouwd.
De H. Kerk komt het toe ons daarna in te lichten over den aard dier boeken. Iedereen houde
dit goed voor oogen.
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Tegen al de aanvallen der jongste critiek, vooral tegen Loisy en Guignebert, wordt
de echtheid van Christus' verrijzenis gestaafd. Ten andere, het feit dat het
catholicisme bestaat, gegrondvest als het is op den Christus, uit de dooden verrezen,
is het hechtste bewijs van de waarheid van het evangelisch verhaal. Zoo iets als
het catholicisme is immers geen luchtkasteel op wolken gebouwd.
(1)
Het christendom ontstond niet uit Jezus, maar uit de proselyten der Diaspora ,
vervolgt de critiek. - Die bewering blijft niet staande, zoo men inziet dat het feit van
't bestaan der Joden, met hunnen monotheistischen godsdienst, met hunne zieners
of profeten onmogelijk op natuurlijke wijze kan worden verklaard, midden in de
veelgoderij van al de omliggende volkeren. De prophetieën vinden enkel in den
persoon van Jezus een redelijken uitleg, zoodat de joodsche godsdienst veeleer
het Christi bestaan vergt.
Toch dient bekend dat het christianisme niet meer is te erkennen, zoo wij het
brengen bij de evangeliën waaruit het is geboren. Want noch dogma, noch ritus,
noch hierarchie is er daar te vinden. - Tegen de liberale protestanten (vooral Harnack
en Guignebert) wordt betoogd dat er wel dogmen uitgedrukt staan in 't Evangelie,
dat er een ritus is en ook een hierarchie.
Is toch de Kerk niet ontstaan door de tusschenkomst der apostelen die's Meesters
leer slecht hebben begrepen? - Christus zelf heeft de Kerk ingesteld als een sociale
en godsdienstige inrichting. Uit de heele leer van Christus spreekt 's Meesters
uitdrukkelijk verlangen naar 't stichten van zijn rijk. Welnu de Kerk is de eerste phase
van Gods rijk dat op de aarde begint om in den hemel voltrokken en bekroond te
worden.
Alvorens verder te gaan, wordt nog een oogenblik vertoefd bij den grooten
bekeerling Paulus. Van niet te overschatten gewicht is zijn getuigenis over Jezus
en zijne volgelingen. 't Onmogelijke werd dan ook gedaan om zijn bekeering tot
natuurlijke factoren te herleiden. Maar te vergeefs. Hier eens te meer schittert Gods
bovennatuurlijke tusschenkomst uit.
Niet enkel de stichting en de onmiddellijke ontwikkeling van 't christendom toonen
ons den vinger Gods, ook zijn uitbreiding over't Romeinsche rijk. Zeker, de vrede,
die toen over de beschaafde wereld heerschte, het gemakkelijk verkeer langs groote
heirwegen, de Grieksche taal bijna overal verspreid, de bescher-

(1)

In de bijzonderste steden van 't Romeinsche rijk bevonden zich joodsche gemeenten, omringd
van proselyten, die den eenigen waren God aanbaden. Gezamenlijk noemde men hen de
Diaspora, naar het grieksch: verspreiding.
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ming, welke de burgerlijke overheid bij wijlen leende aan de predikers van Jezus
den gekruiste, droegen het hunne bij tot verspreiding van 't Christendom. Doch zoo
gij de ijselijke vervolgingen gadeslaat, welke de christenen toentertijd hadden te
verduren; zoo gij inziet, hoe diep het polytheïsme geankerd was in de gemoederen
van het volk; zoo gij beseft dat het keizerlijk gezag een vriend zag in het polytheïsme,
wijl dit hem vergoddelijkte, een vijand echter in het christendom, dat hem op zijn
plaats zette; dan zult gij begrijpen dat het christendom van natuurswege niet bij
machte was de wereld te bekeeren tot het geloof in eenen gekruisigden Jood en
tot de versterving der zinnen, die hen meteen van al de heidensche feesten moest
afzonderen.
Eens tamelijk veel verspreid, stonden welhaast de vijanden op in den schoot der
Kerk zelve. Uit den drang der menschelijke natuur, die een neiging heeft tot
particularisme, wilden de secten het goddelijk geloofspand verbrokkelen. Door haar
goddelijk leerambt naar den eisch van haren Stichter uit te oefenen, wist de Kerk
eenheid te bewaren in geloof en zedenleer, kenteeken dat wijl het in haar alleen
uitschittert, op natuurlijke wijze niet is te verklaren.
Die eenheid was de grondslag waardoor zij zich voor alle particularisme en
nationalisme wist te vrijwaren, en hare katholiciteit tegenover protestantsche en
andere godsdiensten wist te doen gelden, zoodanig dat alle volkeren zich onder
haar vaandel kunnen scharen, en haar gebied zich feitelijk eenigermate over de
heele wereld uitstrekt.
Het Boudhisme en het Mahometisme, die door hunne getalsterkte eenigszins
tegen de katholieke Kerk kunnen opwegen, dragen toch niet op het voorhoofd den
stempel der goddelijke afkomst. Het Boudhisme, na heelemaal te zijn afgeweken
van de leer van Çakya-Mouni, heeft zijn bijval hieraan te danken, dat het zoo weinig
aan zijne volgelingen oplegt, en het allerhande volkeren, met hunne goden, tot zich
toeliet. Het Mahometisme dat in zijne verspreiding geholpen werd door het zwaard,
heeft een zeer gemakkelijke zedenleer en telt velerlei secten. - Werpt men nog
tegen de katholiciteit op dat, zoo de Kerk de eenige ware is, het te verwonderen is
dat ze niet meer verspreid weze, valt er te antwoorden, dat feitelijk de uitbreiding
der Kerk zeer groot is. Velen immers kunnen tot de ziel der Kerk behooren, zonder
van het lichaam deel te maken. Enkel 't geloof in God als Schepper en beheerder
van 't heelal, schijnt hiertoe voldoende. Hetgeen meteen een breeden blik geeft op
het gezegde: Buiten de Kerk geene zaligheid.
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Buiten de apostoliciteit, eenheid en katholiciteit trekt de heiligheid der Kerk nog onze
blikken.
Ruimgezind erkent schrijver het vele lofwaardige in de protestanten, hetgeen ons
ten laatste nog ten goede komt, daar hunne deugden voortspruiten uit de
gedeeltelijke waarheid die zij uit de leer van Christus hebben overgenomen. Toch
bezitten de protestanten geene eerewacht zooals het katholicisme er een bezit in
de talrijke schaar priesters, kloosterlingen en zendelingen.
Schrijver legt nadruk op de overhand der katholieke moraal tegenover de
heidensche, nu vooral men in Frankrijk eenigszins de herleving der heidensche
moraal beleeft.
Buiten de kenteekens, waardoor de Kerk uitschittert, blijven ook de mirakels een
beweegreden om tot haar te naderen. Een mirakel, terloops gepleegd, zal misschien
weinig indruk maken. Maar het mirakel, zooals het door de eeuwen heen, heden
nog te Lourdes, werd gepleegd, is niet zonder de buitengewone tusschenkomst van
God te verklaren, die alleen bij machte is den gewonen gang der natuurlijke wetten
te wijzigen.
In een laatste hoofdstuk overziet de schrijver de middelen die iemand tot het
geloof kunnen bewegen. Innerlijk kunnen deze beweegredenen zijn. Feitelijk bevat
het katholicisme zooveel moois dat het een edele ziel, strevende naar vervolmaking,
moet bekoren. Toch kunnen er aan die schoonheid schaduwzijden zijn. De zedeleer
in al hare gestrengheid kan den gewonen mensch doen terugschrikken evenals
hare dogmen hen kunnen weerhouden, die hunnen geest in niemands dienst willen
knechten. Zooveel te meer zal dit gelden in de jeugdcrisis onzer manwordende
jongelingen, in den leven-uitspattenden opgroei van onze weelderige intellectueele
vermogens, in de verslaafdheid van den mensch der wereld aan zijne lage driften.
Het bijzonderste doelwit der apologetica moet dan ook zijn de beletsels uit den weg
te ruimen. Daarna moet ze voet voor voet grond winnen, tot verstand en hart zijn
overrompeld. Best zal zij daartoe uitgaan van het innerlijk feit onzer streving naar
volmaaktheid. Dit laatste vindt in het katholicisme, dat zijn bevrediging, om het licht
dat er van uitstraalt, getuigt van de bovennatuurlijke waarheid zijner afkomst.
In Nederland zijn we met een goed handboekje over Geloofsverdediging verrijkt.
r

Julius Sittardus heeft een beknopte apologie bewerkt, naar het Duitsch van D J.
(1)
Schmitz . 't Is een bevattelijk werkje dat in den kring blijft der gewone hand-

(1)

Malmberg, Nijmegen.
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boeken. In een eerste deel wordt het bestaan van God, de onsterfelijkheid der ziel,
en de verplichting van den Godsdienst bewezen. Het tweede deel loopt over de
mogelijkheid van een bovennatuurlijken of geopenbaarden godsdienst. Het derde
behandelt de vraag of Jezus God was en of hij het christendom heeft gesticht.
Eindelijk wordt toegelicht dat de katholieke Kerk alléén de ware Kerk van Christus
is.
Dit alles is beknopt en toch helder bewerkt. Toch moet het mij rechtzinnigheidshalve - van het hart dat dit werkje niet heelemaal up to date is. In
de laatste jaren vooral werd er door vele katholieke geleerden onverpoosd gearbeid
op historisch, exegetisch, philosophisch en theologisch gebied. Alhoewel niet al hun
resultaten in een handboek als echte aanwinsten zijn op te geven, mag toch niet
betwijfeld dat ze op enkele apologetische problemen veel licht hebben geworpen.
Wie dus een nieuw hand. boek over apologetica schrijft, moet voorzichtig, natuurlijk,
doch ook vastberaden, de bereikte resultaten weten te benuttigen. Schrijver van dit
werkje heeft het op vele plaatsen gedaan; 't ware toch niet moeilijk enkele leerstukken
aan te wijzen waar het aangeven dier resultaten goed te staan zou gekomen zijn.
(1)

L'Eglise et le Progès du Monde, door M. Charles Stanton Devas, M.A. der
universiteit van Oxford; uit het Engelsch door P. Folghera, O.P.
Schrijver is een bekend socioloog. Op weinig tijd mocht zijn handboek over
staathuishoudkunde een derde uitgaaf beleven. Het echt belangrijke van dit boek
is dan ook dat schrijver de Kerk veelal beschouwt van zijn sociaal standpunt uit.
Door zijne bevoegdheid op historisch economisch gebied weet hij ook zijne gezegden
met veel feiten te staven.
Men kan niet beter 's schrijvers doel uiteenzetten, dan zooals hij het zelf doet op
e
de
het einde van het 11 kap. van het 2 deel: ‘Met dit boek bedoelden we geen tractaat
over de physische of psychologische wetenschappen; wel het logisch verband aan
te wijzen, dat al de feiten der geschiedenis aan een schakelt. Wij wilden toonen dat
dit logisch verband enkel bestaat zoo gij de werkelijkheid der ééne en
bovennatuurlijke Kerk aanneemt. In de wederwaardigheden van hen die buiten haar
leven, en in de studie der schijnbare tegenstrijdigheden die ze door de eeuwen heen
schijnt vertoond te hebben, hebben wij een opeenstapeling van bewijzen gezocht,
die onloochenbaar vaststellen dat het feit van haar bestaan niet tot natuurlijke
factoren

(1)

Parijs, Gabalda.
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is te herleiden De verklaring van de natuurlijke orde ligt in het bovennatuurlijke. De
historische moeilijkheden vinden hunnen uitleg in het theisme, die van het theisme
in het christendom, die van het christendom in de katholieke Kerk. De geschiedenis
van de Kerk is alzoo van 't allergrootste belang voor de kennis der
wereldgeschiedenis. Zonder haar liggen de nevels der duisternis verspreid over de
(1)
moeilijkste vragen, over de beste oplossingen.’
Het werk beslaat twee deelen.
In het eerste deel wordt het inzicht van den schrijver klaar omlijnd. Velerlei
pogingen werden besteed tot het vaststellen van eene philosophie der geschiedenis,
zonder het wereldraadsel te kunnen oplossen, zonder licht te werpen op de
geschiedenis van den vooruitgang der wereld. Van waar komt het menschdom en
waarheen richt het zijne schreden? Welk is zijn oorsprong en welk is zijn doeleinde?
Onbeantwoorde vragen! Het schijnt dat het perpetuum fieri van Heraclitus de wet
is, die alle verschijnselen ten gronde ligt; dat alle wetenschap enkel op onzekerheid
uitkomt, en al de tot hiertoe gegeven uitleggingen, ééne uitgezonderd, enkel
teleurstelling hebben gebaard. Het pantheisme en het materialisme zijn niet in staat
het wereldraadsel op te lossen; enkel het theisme, in zoover het zich voordoet in
het christendom, bezit die oplossing. Historische en sociale feiten pleiten voor hem;
toch doen er zich veel moeilijkheden voor. Die moeten dus uit den weg geruimd,
wil het klaar uitschijnen dat enkel de katholieke Kerk een uitleg geeft aan de
beangstigende vragen der wereldgeschiedenis.
e

In het 2 deel rangschikt schrijver die moeilijkheden of anti nomies onder tien
hoofdingen: De Kerk en de beschaving. - De Kerk en de voorspoed. - Christene
Zedeleer. - De Sociale vraag. - Ondeugd en heiligheid. - Vrijheid van geweten. Ketters en Scheurders. - Ontwikkeling der Kerk. - Nederlaag en overwinning. Beurtelings antwoordt de zeer beslagen geleerde op die moeilijkheden. Ziehier, in
zoover zooveel moois in eenige reken kan samengevat worden, een schets zijner
antwoorden.
Eerste antinomie: De Kerk verzet zich tegen de intellectueele beschaving en staat
ze voor. De Kerk verzet zich enkel tegen intellectueele ontwikkeling, in zoover ze
haar goddelijke leer wil verkrachten, of tot voedsel strekken aan den hoogmoed,
twee gevolgen der wetenschap die het kostelijk pand der openbaring zouden
vervalschen of vernietigen. Zij staat echter de

(1)

Bl. 299-300.
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wetenschap voor in zoover ze de geloofbaarheid onzer dogmen tot grondslag strekt,
of kan benuttigigd worden tot verklaring der dogmas.
e

2 antinomie: De Kerk wil van geen stoffelijke welvaart weten, en zij beschermt
deze welvaart.
De Kerk streeft naar het bovennatuurlijk doeleinde. Haar rijk is niet van deze
wereld. Maar toch is hare leer een ware bron van stoffelijke welvaart. Want zij toomt
de gierigheid in, en meteen een overdreven zucht naar bezitten; zij verkondt heinde
en ver de waardigheid van het werk, en legt dit zelfs aan hare geloovigen ten plicht
op; ook versterkt en behoedt ze het familieleven.
e
3 antinomie: De zedenleer der Kerk eischt zware opofferingen, en toch schenkt
ze vreugde aan hare volgelingen.
Zeker, de christene godsdienst vergt offers; zij is vol van diepen levensernst. Maar
de offers die ze vraagt moeten met liefde gebracht worden. Is er nu een meer zuivere
bron van vreugde dan de liefde. Alzoo is het strenge kerkelijk ascetisme niet zoo
zeer vreugde-doodend, als vreugde-wekkend.
e
4 antinomie: De Kerk is schadelijk voor den Staat en toch is zij hem voordeelig.
De Kerk, juist omdat zij katholiek is, predikt een wereldgodsdienst, zich
uitstrekkende over alle rijken, van welken aard ook. Toch staat zij de vaderlandsliefde
voor, omdat zij de macht van het wereldlijk gezag regelt, en hare geloovigen verplicht
tot gehoorzaamheid tegenover de wereldlijke overheden, zoo zij blijven in de
rechtmatige perken van hun gezag.
e
5 antinomie: De Kerk leert de gelijkheid van al de menschen, en toch erkent ze
de ongelijkheid, ontstaan onder de menschen uit eigendomsrecht of ambtsgezag.
De ongelijkheid is met geen hoogdravende woorden weg te cijferen. Ze bestaat,
gegrond op de menschelijke natuur, die van individu tot individu verschilt. Met de
rechtvaardigheid aan te prediken, maakt de Kerk de betrekkingen tusschen de
verschillende klassen der samenleving mogelijk; door de zuiverende kracht van
hare reine zedeleer maakt ze de sociale hervorming mogelijk.
e
6 antinomie: Deugd en ondeugd woekeren weelderig op den bodem der Kerk.
Ongetwijfeld zijn er veel slechte christenen, maar is het waar of niet, dat, naar
het getuigenis van Le Play, de Kerk erin gelukt vele huisgezinnen te doen leven
volgens de eischen van hare wetten? Is het waar of niet, dat, in het verloop der
tijden, de Kerk altoos heiligen heeft voortgebracht? Feitelijk zijn de ondeugden van
velen harer kinderen een bewijs harer
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heiligheid. Want zoo zij in zich het zaad niet had dat opkiemt tot heiligheid, zou ze
niet reeds lang door de ondeugd zijn overrompeld en gedood?
e

7 antinomie: De Kerk is voor de vrijheid van geweten; en toch verklaart ze haren
godsdienst voor eenieder verplichtend.
Vrijheid van geweten kan niet bedoelen de oorlof om al te doen wat men verkiest.
Want zoo een Staat die vrijheid op zijn wetboek schreef, zouden de daden zijner
onderdanen de doodende kiemen van 't verderf alras hebben rond gestrooid. In
iederen Staat zijn er perken aan de vrijheid gesteld: verbod van stelen, bestraffing
der openbare onzedelijkheid, enz. De Kerk staat de vrijheid voor om het goede te
doen. Haren godsdienst dringt ze niet met geweld op. Zoo dat misschien op de
Inquisitietribunalen werd gepleegd, is het haar niet aan te wrijven, daar het tegen
haren wil en dank is geschied.
e
8 antinomie: De Kerk is één, en toch was het kristendom altijd verdeeld.
Buiten de uiterlijke éénheid der Kerk, is er, om zeggen, een inniger éénheid,
waardoor men, al is het niet tot het lichaam, toch tot de ziel der Kerk behoort. Moeilijk
valt het dus te zeggen wie met, wie tegen de Kerk is. In alle geval zijn de ketterijen
en scheuringen een middel door de Voorzienigheid aangewend. Want zij dragen er
machtig bij toe om het dogma op heldere wijze te doen verklaren.
e
9 antinomie: De Kerk blijft altijd dezelfde, alhoewel zij aanhoudend verandert.
Een juist begrip over de ontwikkeling der dogmen geeft daar uitleg over.
e
10 antinomie: De Kerk is gedurig overwonnen en aanhoudend behaalt zij
zegepralen.
't Is genoeg de geschiedenis der Kerk te doorbladeren om te zien dat de Kerk,
alhoewel ze veel heeft gestreden, tot nog toe overwinster is gebleven. Feit dat tot
nadenken moet stemmen! Ziehier in de geschiedenis een macht, die zich tegen al
de andere machten ten strijde moet gorden, en ten laatste alleen op het strijdperk
overblijft. Is dat geen bewijs dat hare macht niet van deze wereld is?
Langzamerhand zijn de nevels opgeklaard, de wolken verdwenen in het azuur
van den hemel, en nu rijst ze, de Roomsch Katholieke Kerk, in zonnepracht voor
onze oogen. De stralen der waarheid, die van haar uitgaan, werpen licht en klaarte
op de verholenste gebeurtenissen der geschiedenis. Het wereldraadsel is ontsluierd,
want het bovennatuurlijke geeft ons den sleutel van de natuurlijke orde der
gebeurtenissen.
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Ik kan aan het verlangen niet wederstaan te sluiten met den schrijver:
‘Met vreugde gaat de blik naar den persoon die men bemint. Zoo ook moesten
wij de Kerk aanschouwen, die groote vriendin der menschheid, ons aller Moeder;
de moeder van hen, wier jeugdig-opbloeiende verstand nog niet werd versmacht
onder drogredenen, noch achterdochtig gemaakt door de vele ontgoochellngen,
noch verbitterd door mislukkingen, noch verhard door de boosheid; de moeder welke
men kan vergeten in het uur van den voorspoed, maar in wier armen men zich komt
werpen wanneer de last de schouders knelt, wanneer de hoop verbrijzeld is, wanneer
wij ons het leven voelen ontsnappen, wanneer het harte bloedt aan ongeneesbare
wonden. Zeker in de duisternissen, waarin de menschheid voortstrompelt, is het
goed de Kerk te doen kennen, want kan men haar kennen zonder haar te beminnen?’
Alhoewel het huidig conflict tusschen Geloof en Wetenschap eerder van historischen
aard is - in zoover de hevigste strijd tegen den katholieken godsdienst geleverd
wordt op het gebied van de geschiedenis der godsdiensten en van de exegese toch zijn er ook nog heden tal van mannen, die in de gegevens der natuurlijke
wetenschappen een struikelblok vinden tot het één en waar geloof. Voor hen schreef
(1)
J. Guibert zijn werkje: Les Croyances religieuses et les sciences de la nature. Zijn
doel is zuiver apologetisch. Hij wil aantoonen dat de wetenschap op geen enkel feit
kan wijzen dat met de katholieke leer zou strijdig zijn. En daar in heel het godsdienstig
probleem feitelijk het bestaan van God en de wezenlijkheid onzer onsterfelijke ziel
meest betrokken zijn, zal hij de beweringen der wetenschap diesaangaande op de
hand wegen en bewijzen dat de ware wetenschap geen uitstaans heeft met de
loochening van God en van de ziel.
Doch een woord vooraf. De wetenschap, in den modernen zin des woords, en in
zoover ze enkel de verschijnselen wil bestudeeren, heeft, strikt gesproken, geen
uitspraak te doen over het bestaan van God en van eene geestelijke ziel. Dat is de
taak der wijsbegeerte die de sluier der uiterlijke verschijnselen tracht op te lichten,
om de oorzaak ervan te kunnen inzien. Feitelijk toch blijven weinig modernen op
het gebied dat zij voor zich zelven hebben beperkt. 't Is van een zoo onweerstaanbare
neiging van onzen geest, te zoeken naar de oorzaken! Vele wetenschappelijke
mannen toch, in hun vak zeer beslagen,

(1)

Parijs, Beauchesne.
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zijn maar povere filosofen. Want zoo men de wetenschap aanleert, schijnt de filosofie
eerder iets waarover iedereen - hij weze nog zoo onervaren - mag medespreken.
Daar is de uitleg waarom zeer geleerde wetenschapsmannen, waar er kwestie was
de verschijnselen, welke ze hadden ontleed, te herleiden tot hunne oorzaken, zoo
leelijk den bal hebben mis geslagen. Daarom is het goed, met
gezond-verstandsfilosofie, op onze beurt die feiten eens goed te bekijken.
De natuurkundige wetenschappen, verre dat zij van het ontstaan dezer wereld
kunnen uitleg geven, vergen voor het heelal een begin, dat enkel door Gods
tusschenkomst is te verklaren. Schrijver vindt er het bewijs van in het feit der
(1)
verzwakking der energie. Daar de energie, welke zich in de natuur openbaart,
verzwakt, 't is te zeggen, afneemt in hoedanigheid zonder in hoeveelheid te
verminderen, moet er eens een dag komen, dat al de hoogere energie tot mindere
en onbenutbare energie zal geworden zijn. Hetgeen aldus kan eindigen, is natuurlijk
niet oneindig. Wat eindig is, is eensdaags begonnen. Dus is de energie niet eeuwig,
maar heeft zij een begin gehad, welk begin enkel uit de macht van een oneindig
wezen kan zijn ontstaan. - Het leven is eveneens niet van alle eeuwigheid ontstaan.
Want er is een tijd geweest dat om reden van den warmtegraad die heerschte op
den aardbodem, alle leven onmogelijk was. Dus is het leven eens begonnen. De
huidige proefnemingen, tegen de ‘generatio spontanea’ - het vanzelf-ontstaan besluitend, bewijzen dat het niet uit de natuurkrachten is ontstaan. Dus uit God.
De orde, door ons waargenomen in de schepping, vindt ook enkel in 't
Godsbestaan haren uitleg. Want noch het toeval, noch de werktuigelijke of
mechanische noodzaak, noch de onbewuste finaliteit, zijn factoren, die dit uitwerksel
konden teweeg brengen.
Ook de evolutie of de ontwikkeling der schepping uit een of meer wezens vermag
niet God te vervangen. Want al de evolutionnisten onderstellen minstens een wezen,
een oercel, waar deze ontwikkeling is van uitgegaan. En dan is er nog voor het
bestaan dier cel een oorzaak aan te duiden. Overigens postuleert heel de
evolutionische ontwikkeling, het bestaan van een

(1)

De verzwakking (dégradation) der energie is geen loochening der bewaring (conservation)
der energie. De bewaring der energie slaat op de hoeveelheid, en beweert, als hypothese,
dat de hoeveelheid energie in de wereld altijd dezelfde blijft; de verzwakking integendeel slaat
op de hoedanigheid, en beweert dat de energie afneemt in kwaliteit.
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wezen, dat die machtige en ordematige gang aller dingen behoude en in de goede
richting leide.
De Biologie durft het aan al de openbaringen van 't leven tot physico-chemische
wetten te herleiden, maar is niet tot die taak opgegroeid. Want noch het leven van
plant en dier, noch vooral het leven der menschenziel weet het te verklaren. Wel
beschrijft het haarfijn de physico-chemische verschijnselen, welke alle
levensopenbaring vergezellen, maar weet niets meer te zeggen waar er gevraagd
wordt naar het innerlijk princiep waar deze openbaringen van uitgaan.
Het determinisme, dat de vaste natuurwetten ons vertoonen, vermag het niet 's
menschen, noch Gods handelingen in zijn ijzeren banden te vatten. Want zoo er
determinisme in de natuur is, is dat vooreerst niet zoo bestendig, dat het bij
gelegenbeid niet door de natuur zelve wordt verbrijzeld. Waarom zou de mensch
dat determinisme in zekere mate niet kunnen wijzigen, rondom hem, en ook in hem?
Door schrijver wordt in de menschelijke handelingen een goed deel overgelaten
aan handeling van noodzaken, van allerhande factoren, wier invloed wij onbewust
ondergaan. Op de vrijheid van den mensch wordt door de hypothese van de bewaring
der energie, geen beslag gelegd, daar wij allen in 't diepste van ons wezen bewust
zijn die vrijheid te bezitten.
Eindelijk is ook het evolutionisme niet de uitsluitende factor van 's menschen
wording. Want het evolutionisme zonder God is een onmogelijke zaak. En zoo gij
den mensch gedeeltelijk - wat zijn lichaam betreft - als produkt der evolutie aanneemt,
zal Gods scheppende tusschenkomst noodig blijken voor het instorten der
onsterfelijke ziel.
Daar heden aangaande de hier besproken vragen, nog al eens de gegevens van
den Bijbel ingeroepen worden, leert schrijver dat de Bijbel ons eigenlijk geen
natuurkundige wetenschap heeft te leeren, maar enkel die waarheden verkondigt,
die aan ons doel van christen mensch beantwoorden. Wat de eerste kapitels der
Genesis betreft, kiest schrijver onder de vele systemen dat der wetenschappelijke
ontleeningen, volgens hetwelk de schrijver, onder Gods ingeving, aan zijn midden
de wetenschappelijke gegevens ontleende die er toen heerschende waren, ten
einde onder dien vorm op bevattelijke wijze aan zijne lezers de waarheden te leeren,
die God den menschen wilde te kennen geven.
Iedereen kan aan deze vluchtige schets zien dat J. Guibert ons hier een boek
leverde, dat voor alle katholieke gestudeerden van groote waarde is. De
belangrijkheid der behandelde vragen nopen er mij toe eenige opmerkingen te
maken.
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Het ontstaan van het leven vergt zeker Gods tusschenkomst. Maar hier is een kleine
schakeering in het oog vallend. Zoo gij het evolutionisme als wetenschappelijke
hypothese aanneemt - het geval bij vele katholieken - vergt het ontstaan van het
schepsel. den mensch uitgezonderd, niet noodzakelijkerwijze de tusschenkomst
van een scheppenden God. Want alhoewel er tot nog toe geen enkel bewijs is
geleverd van generatio spontanea, staat het toch ook niet met metaphysische
zekerheid vast dat uit de stof, door God met bijzondere hoedanigheden verrijkt,
geen leven kan ontstaan. In die hypothese die metaphysisch mogelijk blijft, zou het
ontstaan van 't leven Gods tusschenkomst vergen als iedere wezenlijkheid, die
(1)
opstijgt tot een volmaakter wijze van bestaan.
De alleszins moeilijke opwerping tegen de vrijheid, uit het princiep der
energie-bewaring, zou kunnen beter wederlegd worden. Schrijver zelf schijnt over
zijne oplossing niet tevreden. Zonder hier tot verderen uitleg te kunnen overgaan,
verzend ik den lezer naar ‘La Conservation de l'Energie et la Liberté Morale,’ van
P. De Munnynck, O.P.
Wanneer men heden, over evolutionisme spreekt, schijnt het goed van meet af
te verklaren of men het over een materialistisch evolutionisme heeft of niet. Schrijver
maakt bij wijlen die onderscheiding. Toch kon er nog meer nadruk op gelegd worden.
Want zoo de materialistische uitleg van het evolutionisme regelrecht tegen de
gezonde philosophie aandruischt, kan moeilijk het zelfde beweerd worden van het
evolutionisme, dat in al zijne ontwikkelingen Gods tusschenkomst aanneemt.
Daar men zoo dikwijls het doctrinaal gezag der Kerk aan het katholicisme ten kwade
duidt, vind ik het niet slecht, bij gelegenheid er op te wijzen hoe zij gevaren hebben,
die dit gezag van de schouderen hebben geschud.
(2)
Er heerscht een echte crisis bij de Lutheranen in Duitschland.
Den 11 November 1909 werd er in Lutheraansche Kerk van Pruisen een
belangrijke beslissing genomen. In algemeen Synode werd, na eenige dagen
beraadslaging, bij algemeene bijtreding der aanwezigen in eerste lezing de wet
gestemd,

(1)

De meening, hier uitgedrukt, wordt gedeeld door P. De Munnynck, O.P.: De Existentia Dei,
Lovanii, Uitspruyst, blz. 87-90; Vlg. ook het zeer degelijke werkje van Kannunik Grégoire: Le
e

(2)

matérialisme contemporain et le problème de la vie, 2 kapittel: La question de la génération
spontanée, blz. 31 en vlg.
La crise du Luthéranisme, Revue pratique d'Apologétique, 15 Januari 1910.
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‘gegen Irrlehre.’ Door die wet wordt vooral bedoeld dat de protestantsche predikant,
die, in de uitoefening zijner bediening, of zelf er buiten om, tegen de aangenomen
leer zal opgekomen zijn, daardoor van zijn hoedanigheid van predikant zou vervallen
zijn.
Zulk een strenge wet kan niet uit de lucht vallen. Er moeten feiten zijn,
buitengewone feiten, waarmede ze in verband staat. Eenige, kort aangestipt, volgen
hier.
In 1902 verscheen de Hilligenlei van Frensen.
In dat boek wordt de basis ontworpen van een christianisme zonder dogmen,
zonder sacramenten en quasi zonder zedeleer. Al de heiligen van het protestantisme,
Luther niet uitgezonderd, worden van hun voetstuk geworpen; ook de eenige
kerkvaders, tot dan toe geëerbiedigd, over boord gesmeten. Enkel Christus wordt
behouden, en welke Christus!
Hevig was de verontwaardiging, door dit boek teweeggebracht in 1902. Maar wat
vóór acht jaren het lutheraansch publiek zoo in 't harnas joeg, zou nu niet meer
plaats grijpen. Sedert dien zijn meer stemmen opgegaan, die het volk allengskens
aan Frensen's subservieve theorieën hebben gewend.
r

r

r

D Hegemann in 1906, D Felden in 1909, D Fischer nog na de wet ‘gegen Irrlehre’,
spraken in den zelfden zin. Velen kenden er hun het recht toe, en de algemeene
strooming was eerder met hen.
Toch werd ook in de tegenovergestelde richting met kracht geroeid, tegen stroom
op. Vooral het feit der veelvuldige afvalligen, die in de laatste jaren den
lutheraanschen godsdienst vaarwel zegden, stak deze laatsten de oogen uit.
Van 1900 tot 1903: 1650 afvalligen gemiddeld per jaar; in 1904: 2370; in 1905:
2864; in 1906: 12,007; in 1907: 9723; in 1908: 20,989. Van deze laatsten gingen
er in 1908 slechts 9160 tot een andere kerk over. Al de andere werden
ongodsdienstig.
De wet kwam er dus, en niet te ongepaster uur.
Zij heeft een goede en een slechte pers.
De liberale pers moet er niet van weten, natuurlijk. De Vossische Zeitung, het
Berliner Tageblatt en de Frankfurter Zeitung vinden de wet tegenstrijdig met het
grondprinciep van 't protestantisme: 't vrij onderzoek. Voor hen wordt het
Spruckkollegium dat in 't vervolg uitspraak moet doen over de ‘Irrlchre’, feitelijk wat
de Paus is in de Katholieke Kerk. Het protestantisme heeft geen reden van bestaan
meer...
De behoudsgezinden jubelen integendeel.
Harnack zelf beschouwt het ‘Spruckkollegium’ als een groote vooruitgang. Hij
meent dat het zal afhangen, van de verstandige en vrijzinnige manier waarop het
zijn uitspraken

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

512
zal doen. te bewijzen dat het niet tegen de principen van 't protestantisme
aandruischt.
Deze enkele feiten moeten de meest verblinden de oogen openen en hun doen
zien dat er geen eenheid in den godsdienst kan bestaan zonder oppergezag, en de
Kerk met recht en reden steeds dit oppergezag, ten bate van het katholicisme, heeft
uitgeoefend.
(1)

E. Pater Bas. Van Kesteren heeft het Modern A.B.C. voor iedereen , naar het
Duitsch van X. Brors, S.J., vrij vertaald en bewerkt. 't Zijn korte antwoorden op de
meest verspreide bedenkingen tegen de Katholieke Kerk. Het boekje is zeer handig.
De vele opwerpingen worden alphabetisch aangegeven, zoodanig dat men in 't
zoeken geen tijd zal verspillen. Zij die door de levensomstandigheden niet in de
mogelijkheid zijn boeken van grooteren omvang te gebruiken, zullen hier hun gading
vinden. Een goede leer wordt hun altoos opgedischt. Enkel zou het boekje er wat
bij gewonnen hebben, zoo er bij enkele opwerpingen naar een meer afdoend
antwoord werd gestreefd.
(2)

E. Pater Bas. Van Kesteren verdietschte eveneens de redevoering van Mgr Mercier
en

den 8 December 1907 te Leuven gehouden tijdens de plechtige ontvangst van
zijn Eminentie door zijn oud-collega's, als mede het herderlijk schrijven van den
doorluchtigen aartsbisschop van Mechelen aan zijne geloovigen, over het
modernisme. Beide stukken zijn aan de Warande-lezers genoeg bekend om er niet
verder te moeten over uitweiden.
(3)

Eerw. Heer Cuviliers, met zijn werkje Petit Dictionnaire de la Foi wil de grootere
werken niet vervangen. Hij bedoelt enkel een eenvoudig woordenboekje aan de
hand te doen, waarin de lezer, bij eene studie of eene discussie, zonder moeite den
zin kan vernemen van een hem onbekende benaming. Met zijn 2100 woorden heeft
de lezer een korte samenvatting van hetgeen, van dicht of van ver, in betrekking
staat met het katholicisme. Sedert eenige maanden is de Nederlandsche taal met
een veel degelijker werk verrijkt. E. Pater Nieuwbarn namelijk verraste ons met een
prachtig Kerkelijk Woordenboek, hier in dit tijdschrift zelf warm aanbevolen. Toch
kan het werkje van E.

(1)
(2)
(3)

Mosmans, 's Hertogenbosch.
Idem.
Parijs, Lethelleux.
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Heer Cuviliers nog dienst bewijzen om zijn kleineren omvang en zeer lagen prijs
(1.25 fr.).

IV
(1)
Uitgaven der inrichtingen van geloofsverdediging, in België en Holland .
Holland.
Geloof en Wetenschap.
Werd voor enkele jaren opgericht, onder redactie der ZZ. EE. PP. Bouman, S.J.,
en Dr. J. Vessem, S.J., met het apologetisch doel, aan te wijzen dat tusschen geloof
en wetenschap heelemaal geen klove bestaat, daar ze veleer, tot ons aller
onderrichting, hand in hand moeten gaan. - De zesde serie is in Januari begonnen
(2)
met ‘Het H. Sakrament verheerlijkt door de kunst’ van Dr. Sicking. Schrijver doet
u in bewondering opgaan van de voedingskracht der kunst, die uitgaat van het
tabernakel. Blijkbaar toch zou het werkje, dat als redevoering op geestdriftige
toehoorders veel indruk kan gemaakt hebben, veel gewonnen hebben bij een meer
ordematige schikking. Zoo de schrijver, naar eigen bewoording, in zijn boekje een
krans aanbiedt, heeft mijn oog toch niet genoten van de harmonie der kleuren,
waartoe het plaatsen der bloemen moet aanleiding geven.
Canisius vereeniging, stelt zich insgelijks een apologetisch doel voor. Tot heden
bezorgde de vereeniging een twintigtal uitgaven. Ook werd menig degelijk werk in
't licht gezonden onder den stempel der vereeniging. Naar aanleiding der boekjes
van het Volksverein, werd door de Vereeniging, bij Futura te Leiden een
apologetische volksbibliotheek begonnen, waar van een viertal nummers verschenen.

België.
Geloofsonderricht, Brugge.
Benevens een maanblad, Licht en Vrede (oplage 130.000) dat voor 't volk bestemd
is, geeft het Geloofsonderricht geregeld tracten uit, ten einde ‘de katholieke Kerk in
haar wezen,

(1)
(2)

Wij maken enkel melding der uitgaven, sedert Januari 1910 verschenen.
Malmberg, Nijmegen. Prijs per deeltje 0.75 fr.; per serie 3.15 fr.
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hare leering, hare geschiedenis en haar streven meer gekend te maken en tegen
(1)
aanvallen te verdedigen.’
11. De Genezingen te Lourdes. Schrijver van dit werkje, Dr Henri Guinier, verbleef
veertig jaar dicht bij Lourdes, 10 jaar in de stad zelve. Meer dan dertig jaar bleef hij
ongeloovig toezien. Op den duur liet hij zich door 't bovennatuurlijke der mirakelen
overtuigen. Zijne overtuiging wil hij aan anderen mededeelen. De mirakelen van
Lourdes zijn niet door psychische factoren uit te leggen, noch door autosuggestie,
noch door de geneeskracht van 't geloof; ook niet door physische factoren, met
name onbekende natuurkrachten. Neen. De Lourdes-wonderen, dank zij vooral de
buitengewone wijze waaronder ze zich voordoen, zijn enkel door Gods
bovennatuurlijke tusschenkomst uit te leggen.
12 De bekeering van den H. Paulus, door E.H. Camerlinck. In de uitbreiding van
het christendom, is er een feit van allergrootst belang: S. Paulus' bekeering en zijne
overtuigde en ijvervolle zending na zijn overgang tot het christendom. Bewust van
de bewijskracht dier gebeurtenis, werden van rationalistische zijde alle pogingen
aangewend om haar te verdraaien en op natuurlijke wijze uit te leggen. E.H.
Camerlinck toont op wetenschappelijke wijze dat het te vergeefs geschiedde. De
bekeering van S. Paulus is en blijft een wonder dat door het bovennatuurlijk licht
dat er van uitstraalde veel bijdroeg tot ruimer verspreiding van onzen godsdienst.
13. Slechte lezingen. Eenige bladzijden uit den vastenbrief (1910) van zijne
doorluchtige Hoogw. Petrus Leyten, bisschop van Breda. 't Is een te goeder uur
komende waarschuwing van den bisschop tegen het lezen van slechte vlugschriften,
romans en dagbladen.
r

Het ontwikkelingsraadsel, door E.P. Van Mierlo S , S.J. Nevens P. Wasman's,
S.J. ‘strijd om 't ontwikkelingsprobleem’. moet ieder gestudeerde Vlaming op zijn
boekenrek dit werkje plaatsen. 't Is een zaakrijk onderzoek der bewijsvoeringen,
aangegeven door de evolutionnisten. Schrijver vindt de opgegeven factoren niet
voldoende om het evolutionisme als bewezen hypothese op te dringen. Mij wel.
Maar, alhoewel de feiten, door de evolutionisten aangebracht niet afdoende zijn,
mag men zich niet afvragen of het evolutionisme niet beter toegerust is dan de
bestendigheidsleer, om zekere feiten uit te leggen, zooals zijn de overeenkomsten
in lichaamsbouw, en de aanwijzingen der embryologie? - Schrijver is overigens
partijganger van een zeer gematigd evolutionisme. Zoo hij geen verdediger is der

(1)

Prijs per jaarlijksche serie 1.50 fr.
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volslagen bestendigheidstheorie, is hij ook geen aanklever van een grenzeloos
ontwikkelingsstelsel.
Geloofsverdediging, Provinciestraat (Noord), 114, Antwerpen.
1) Geïllustreerde maandbladen: Licht en Liefde, Lumière et Charité verschillend
van tekst, oplage: 250.000. - Bestemd om ons volk op 't gebied van godsdienst,
maatschappij, huisgezin te vrijwaren voor den schadelijken invloed die dagelijks
uitgaat van de ongeloovige pers.
2) Geïllustreerde maandschriften: De Waarheid en La Vérité; verschillend van
tekst. (Oplage: 25.000). Beoogen hetzelfde, doel, eerder toch voor het meer
(1)
ontwikkeld gedeelte van het volk, dat nog wel iets meer dan een dagblad leest.
(2)
3) Tracten .
1. De Katholieke Pers, door E.H. Cosijns. Een oproep tot de katholieken, om te
werken tot verspreiding der kath. pers.
2. De Paus bevat een korte uiteenzetting der leerstelsels welke wij aangaande 't
pausdom aannemen, samen met een bladzijde uit de geschiedenis der pausen.
3. Wat een welingelicht werkman denkt over de biecht, geeft, in vorm van verhaal,
een passend antwoord op de meest verspreide bedenkingen tegen de biecht.
4. Studiekringen voor Godsdienstonderricht, door E.P. Salsmans, S.J., geeft de
manier aan waarop reeds bestaande studiekringen best kunnen werken in zake
Godsdienstonderricht.

Leuven-Brussel.
Te Leuven, Thiensche straat, 126, werd door de bisschoppen van België een
algemeen secretariaat gesticht voor apologetische werken. Van daar gaat om de
(3)
veertien dagen La tribune apologétique uit, die de katholieken op de hoogte wil
houden van de aanvallen dagelijks door de slechte gazetten gepleegd tegen den
godsdienst. Tevens worden de middelen aan de hand gedaan om die aanvallen af
te weren. Gedurende zijn driemaandelijksch bestaan heeft dit tijdschrift zeer degelijk
werk verricht. Vele katholieke Vlamingen zullen echter met Hooger Leven betreuren
(4)
dat de inlichtingen enkel de Fransche nieuwsbladen betreffen.
(5)
De verzameling: Science et Foi, gaf tot heden eenige dege-

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

Prijs per jaargang: 0.50 fr.
Inschrijvingsprijs: 1.50 de jaarlijksche serie van 12.
Inschrijvingsprijs: 2.50 f.
e

Waarheidshalve dient bekend dat de 2 aflevering van April inlichtte over de werking van
Vooruit.
Inschrijvingsprijs voor de serie van 12 werkjes: 4 fr. ‘Action catholique’, rue du Cypres, 2,
Bruxelles.
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lijke werkjes uit, en de aangekondigde uitgaven voor 1910 zijn even veel belovend.
11. Les Conclusions doctrinales du Congres de Malines, door Mgr. Mercier,
aartsbisschop van Mechelen. Vele lezers zullen in die prachtige redevoering op het
Congres van Mechelen tegenwoordig geweest zijn. 't Was toch een goed gedacht
ze in boekvorm uit te geven, ten einde aan de katholieken toe te laten dikwijls de
heerlijke lessen erin bevat, te overwegen.
12. Le Problème de la Natalité, door A. Vermeersch, S.J.
Zoo ik aan dit boekje geen grondige bespreking wijd. is het enkel uit plaatsgebrek.
Ik roep er de aandacht op van al de Belgen, - inzonder toch van de Vlamingen, die iets over hebben voor hun land. Zij zullen er zien hoe zeer onze geboortecijfers
aan het dalen zijn. Zij zullen de oorzaken dier vermindering met den geleerden
schrijver opspeuren. En - 'k verhoop het voor hen - waar ze ten slotte den schrijver
benevens maatschappelijke verbeteringen, de mannelijke karaktersterkte, geadeld
door echte, diep inwortelende godsdienstige overtuigingen als beste redmiddel zien
aanduiden om de ramp tegen te houden, zullen zij in 't diepste van hun hart, ten
bate van onze natie, het voornemen maken in 't vervolg het beste van hun krachten
te wijden aan de behoudenis van den godsdienst in 't hart van ons volk.
Benevens Science et Foi, dat zich meer tot ontwikkelden richt, begint l'‘Action
(4)
catholique’ een nieuwe serie: Causeries apologétiques , meer geschikt voor den
gewonen man.
1. Les Evenements de Lourdes, door E.H. Nicodème. De Lourdes-kwestie is
overal aan de dagorde. Schrijver behandelt wetenschappelijk, en toch op zeer
levendige manier, de mirakelen van Lourdes en besluit, tegen de inroeping van
suggestie of onbekende natuurkrachten, tot het bovennatuurlijk karakter dier
wonderen.
Uit dezen oogenschouw in vogelvlucht, kan iedereen zien dat er in België en in
Holland door de katholieken dapper wordt gearbeid tot meerdere bekendmaking
van ons geloof en tot het afweren der aanvallen die dagelijks plaats grijpen. Om
volledig te zijn hadden wij ook nog moeten eenige woorden reppen over de
strijdmachten onzer tegenstrevers. Maar daar dit overzicht reeds zijne perken
overschreden heeft, zal het denkelijk een volgende maal geschieden.

Antwerpen.
P. JANSSENS, O.P.

(4)

Inschrijvingsprijs: f. 1. -.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

517

Over muziek
Nog dreunt en davert, zindert en zingt het in mij van heerlijke Beethoven-muziek;
nog galmt door mijn ziel de naklank eener heilige, goddelijke stem. Hier sprak de
meester roerend-teeder door eigen schoonheids-vreugd en eigen zielepijn, daar
rijst hij op in de onpeilbare hoogten, als Almachtige zelf de al-heerlijkheid en
al-grootheid van zijn God bazuinend of als een ellende-lijdende sterveling zijn
menschenwee, - ons menschenwee - uitsnikkend voor den troon van den Algoede.
Als intieme kunstenaar genoten wij hem in zijn kamermuziek, - als mensch met
godengaven voerde hij ons meê in zijn ‘Missa Solemnis’.
Ik zegde het reeds: het ‘Vlaamsch Kwartet’ is een viermanschap van zoo knappe
als jonge kunstenaars, - maar in hun laatsten muziek-avond hebben zij nòg meer
en nòg beter gegeven dan ooit te voren. Was hun uitvoering ditmaal volmaakt? - Ik
zou wel ‘ja’ zeggen, maar die heeren zouden mijn woord onwaar maken, door een
volgenden keer nòg mooier werk te leveren. Maar dit kan ik althans verzekeren: zij
ste

o

de

hebben twee kwartetten van Beethoven, het 1 (in F., op. 18 n 1) en het 13 (in
B., op. 130) ten gehoore gebracht, zooals dat nog nooit door een Antwerpsche kapel
gedaan werd. Dat getuigde van zelfbewuste kracht en hoogen kunstzin. Tusschen
o

beide speelde de Heer E. Bosquet op voortreffelijke wijze de Sonate op. 31 n 2;
méer indruk zou die kunstenaar nog teweeggebracht hebben, indien de vleugel van
't klavier ware gesloten gebleven; nu was de klank te geweldig en bleek die heerlijke
sonate nòg meer te zijn wat ze anders reeds te veel is: te orchestraal.
Liet deze avond een diepen indruk na, overweldigend en onvergetelijk is die
de

teweeggebracht door de ‘Missa-Solemnis’ twee dagen nadien - den 13 Maart vertolkt door de ‘Maatschappij der Concerten van Gewijde Muziek’, onder de leiding
van Lodewijk Ontrop.
Dit werk zal een eeuwige bron van studie en genot zijn; zooveel schoonheid,
meesterschap en eerlijkheid komt men slechts in enkele kunstwerken tegen. Ik
meen te mogen beweren, dat het staat boven het bereik van alle dogmatiek en ieder
voelend, in een Oppermacht geloovend mensch tot in 't diepste
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der ziel moet ontroeren; en zelfs de koele atheïst kan niet, dunkt mij, ontsnappen
aan de geweldige macht van dien hemelrakenden genius. Gaarne sprak ik uitvoeriger
over en naar aanleiding van deze verblindend schoone partituur, doch ik zou
vooreerst niet zoo volledig en dan zeker niet zoo degelijk zijn, als Mej, M.E. Belpaire
in haar laatste Beethoven-artikel en de Heer Lod. Ontrop in zijn ontleding, die 't
programma opluisterde. Ik zal mij dus bij eenige woorden over de uitvoering bepalen:
Vier solisten van allereerste gehalte, die alles tot zijn recht lieten komen: MMevr. F.
Cahnbley-Hinken, sopraan (Dortmund) en J.K. Durigo, alt (Budapest) en de Heeren
R. Plamondon, tenor (Parijs) en L. Froehlich, bas (Parijs); een uitstekende solo-viool,
Al. Zimmer (Brussel), kooren, die als onder betoovering de meest afschrikkende
moeielijkheden glansrijk overwonnen, een oplettend orkest, niet te vergeten de
knappe orgelist Sander Paepen, - allen en alles ten zegepraal geleid door Lodewijk
Ontrop. Slechts een aanmerking heb ik te maken: de Heer Ontrop hoede zich voor
het te traag nemen der bewegingen; dat was nu wel eens het geval.
Het laatste der ‘Nieuwe Concerten’ gaf veel moois te genieten: een tintelend-lichte
sinfonie van Haydn, een meer uitgebreide, zeer knappe en kleurige van Mili
Balakirew, een paar aria's uit Mozart's ‘Figaro’ en Händel's ‘Samson’, mooi gezongen
door Mevr. Beauck, en twee werken van Belgische meesters: ‘De Dageraad’ uit ‘Le
Mort’ van Léon Dubois, zeer schilderachtig, maar dat moet gehoord worden in de
lijst van het werk, en het openingsstuk ‘Charlotte Corday’ van Peter Benoit. Vooral
de uitvoering van deze laatste, heerlijke brok, was onberispelijk en geestdriftig en
bekwam een bijval die bijna het karakter eener betooging had. Men wilde het stuk
zelfs doen bisseeren... Lodelijk Mortelmans dirigeerde meesterlijk.
Op opera-gebied, vermeld ik met genoegen de eerste opvoeringen in de
Vlaamsche Opera van Wagner's ‘Rheingold’ en ‘Götterdämmerung’ in goede
voorwaarden. Ik hoop in een volgende kroniek over deze - en de andere werken
der tetralogie - te kunnen spreken, naar aanleiding der twee volledige
‘Ring’-uitvoeringen in de maand April, - een kunstgebeurtenis, die ook wel buiten
Antwerpen's stadspoorten zal weerklinken.
Uit vreemde bladen zijn eenige meldenswaardige dingen aan te teekenen. Theater
schijnt een vruchtbaar terrein te zijn: dan hier, dan dàar worden nieuwe zangspelen
met min of meer, soms zonder, bijval de wereld ingezongen. Weinig geestdrift schijnt
‘La festa del grano’ (Het Oogstfeest) van den jongen
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priester Giocondo Fino te Turijn verwekt te hebben; R. Leoncavallo had wat meer
geluk te Rome met zijn ‘Malbruk’, een operette, en met algemeenen lof wordt
geschreven over het laatste werk van Siegfried Wagner: ‘Banadietrich’, dat onlangs
te Karlsruhe gecreëerd werd. Het schijnt veel beter dan zijn vroegere zangspelen
te zijn; hoewel de muziek nog niet heelemaal origineel is en de werkwijze nog aan
den Vader herinnert, zou Siegfried ditmaal flink eigen baan gevonden hebben en
dit met een werk van blijvende waarde,
In Magdeburg werd Wagner's ‘Ring’ opgevoerd met den Gentschen tenor Pieter
de Meyer als ‘Siegmund’ en ‘Siegfried’.
Het ‘Deutsche Requiem’ van J. Brahms moest immers een tegenhanger hebben?
En dit heeft het nu in de ‘Deutsche Messe’ van Otto Taubmann, die verleden maand
in Berlijn voor 't eerst werd uitgevoerd. Men noemt het eenvoudig een meesterwerk
en beschouwt die schepping als de gewichtigste muzikale gebeurtenis van dit
seizoen. Bijna met even veel goeds wordt in Stettin gesproken over Ulrich
Hildebrandt's ‘Güldne Sonne’, een koraalkantate op een der schoonste Kerkliederen
van Paul Gerhardt; doch alléen van Max Reger zegt men, naar aanleiding van ‘100.
Psalm’, dat hij een rechtstreeksche volgeling is van den grooten Bach, hoewel hij
de moderne techniek niet versmaadt.
Is het te gelooven, dat Händel's ‘Joseph’, op Engelschen tekst van James Miller,
pas een maand geleden zijn eerste uitvoering met Duitsche woorden beleefde? Dat
gebeurde te Halle a.S.
Bij het doornemen van Duitsche muziekbladen, ontmoette ik eenige namen van
landgenooten: Arthur de Greef wordt te Chemnitz geroemd als heerlijke Lisztspeler;
Désiré Pâque, te Rostock verblijvend dit jaar, is daar zeer gezien als orkestmeester
en toondichter; de Brusselsche cellist J. Gerardy doet een schitterende rondreis in
Duitschland; men noemt hem ‘een meester der cello’.
Van hoeveel honderd concerten ik de beknopte verslagen las, kan ik niet precies
zeggen, - maar toch zijn mij eenige namen bijgebleven. In de concertzaal regeert
nog altijd - gelukkiglijk! - de eenige Beethoven en daarom heen scharen zich Mozart,
Haydn, Mendelssohn, Schumann, Schubert, enz., Wagner, R. Strauss, Anton
Bräeckner, Hugo Wolf; een eerste populariteit verkrijgen ‘Prélude à l'après-midi d'un
faune’ van C. de Bussy, ‘L'apprenti sorcier’ van Paul Dukas en ‘The Pierrot of the
Minute’ van Granville Bantock.
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Ik moet terugkomen op die sensationeele ontdekking eener jongelingssymphonie
van Beethoven. Dit werk nu uitgevoerd te Jena voor de meest bevoegde musicologen
en... wij zijn geen stap verder. Dezelfde gunstige veronderstellingen worden
volgehouden, - ja, die en die dingen kunnen van niemand anders zijn dan van
Beethoven, zeggen sommigen. Wel, in afwachting dat we zekerheid hebben, kunnen
we ons toch verheugen in den rijkdom van een nieuwe schoone symphonie.
Eenige plannen van ‘Festspiele’ en muziekfestivals zijn waard, dat we er een
oogenblik bij stilhouden: de stad Salzung zal dit jaar haar ‘Mozartfeier’ hebben: van
29 Juli tot 5 Oogst worden drie opvoeringen van ‘Tooverfluit’ en ‘Don Giovanni’ en
drie Mozart-concerten gegeven. In Mei zijn er Leipziger ‘Festspiele’ van ‘Tooverfluit’,
‘Fidelio’, ‘De Meesterzangers van Nürnberg’ en ‘Triston en Isolde’. Voor de
Jubileumsfeesten van Rome in 1911 is reeds een uitgebreid operaprogramma
samengesteld: de beste werken van Paisiëllo, Bellini, Donizetti, Verdi en Boïto, en
nieuwe zangspelen van Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Franchetti en Giordano.
Te Lanchstedt worden historische opvoeringen voorbereid van ‘lichte zangspelen
ten tijde van Goethe’; men heeft gekozen: ‘La Serva Padrona’ van Pergolese, ‘Der
betrogene Kadi’ van Gluck en ‘Abu-Hussan’ van Weber. Doch, wat misschien het
meest onze aandacht verdient - omdat het zoo gewichtig en zoo dicht bij ons is
tevens - zijn de groote Bachfeesten, die te Duisburg worden op touw gezet. Ziehier,
in groote lijnen, waaruit zij zullen bestaan: 4 Juni: gewijd concert; 5 Juni:
feestgodsdienst, gevolgd van Kamermuziek-concert; 's avonds: Kerkconcert; 6 Juni:
historisch concert, met instrumenten uit Bach's tijd; 's avonds: ‘wereldlijk’ concert;
7 Juni: feestzitting der ‘Neue Bachgesellschaft’ gevolgd door een tocht op den Rhyn.
Vele Bachliefhebbers zullen die hooge kunst-feesten ongetwijfeld willen bijwonen.
De ‘Wagner-Verein’, van Berlijn. - Potsdam vierde onlangs zijn 25-jarig bestaan
en werd meteen opgelost. Men betuigde, dat zijn bestaan overbodig was geworden,
vermits het gestelde doel - de werken van den Meester te doen uitvoeren en bij het
r

publiek in te leiden - sedert lang bereikt mag heeten. De knappe kapelmeester D
Muck was de laatste voorzitter.
Goed nieuws voor de vioolacrobaten: op een veiling van Paganini's nalatenschap
werden een honderdtal handschriften van onuitgegeven werken verkocht. - En nu
we toch in Italië zijn: een graaf Grabinski-Broglio heeft zich geamuseerd met het
opmaken eener statistiek van de Italiaansche theaters. Ze
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zijn 1517 in getal! Plaatsjes van 350 (Camponogara) en 450 inwoners (Azzome)
hebben een theater met regelmatig gezelschap; in St-Vincent zijn vier theaters voor
de 570 inwoners! Die schouwburgen dragen de meest verscheiden namen; vele
zijn gewijd aan volkshelden, kunstenaars, vorsten, één zelfs (te Montagnano) heet
‘Teatro Leo XIII!’
Een Amerikaan, Henry T. Finck, heeft een boek anecdoten over wereldberoemde
zangers uitgegeven; o.m. acht ik deze het vertellen waard - en daarmee zal ik deze
kroniek sluiten: Jean de Reské had zich te Parijs als hoogleeraar voor beroepszanger
gevestigd. De reeds beroemde Duitsche tenor Knote meldde zich bij hem aan als
‘een handelsman, die meende een beetje stem te hebben, en - wàt de meester
daarvan dacht?’ Na hem gehoord te hebben, voorspelde J. de Reszké hem een
schitterende toekomst. Minder gelukkig was Caruso's leeraar: ‘Studeer braaf en ge
zult het misschien nog tot 200 lire in de maand brengen!’ Caruso wint nu een millioen
lire per jaar!
Wat 'n arme stakker!...
LEO VAN RIEL.
n

Antwerpen, den 21 Maart 1910.
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Boekennieuws
Lieveke, door Eline Mare. - Meindert Boogaerdt, jun., Rotterdam. 1909,
308 blz.
Van huis uit een kunstenaarsziel, deze Eline Mare. Een mensch dat, groot gegroeid,
haar kinderziel met haar fijnste rimpelingetjes weet in letterkundig schoon te
voorschijn te halen. Op dit oogenblik is er niemand in Vlaanderen die zoo goed in
den echten toon, den ouden, of liever den besten van alle tijden, te vertellen weet
als deze nieuwelinge. Wel hebben we thans ook mannen, die vertellen kunnen, en
die hun kunst veel steviger vasthouden, zoo dat ze hun nimmer ontslipt, terwijl Eline
Mare, b.v.. de vrouwelijke zwakheid heeft te toonen, dat zij, Vlaminge, flink belezen
is in 't Hollandsch, en dat zij, wie 't geen onzer besten kan afdoen, ook in 't moderne
is beslagen. Hier is ongetwijfeld een gebrek aan zuiveren smaak in 't spel. Dat
gekoketteer met de thans reeds mat-afgedragen mode uit het Noorden detonneert
ellendig bij dit schoon talent van den kouden grond. En thans blijkt me hoe de pieuse
opdracht als een waarschuwing gelden mag. Met al den eerbied, dien ik overigens
eenieder toewensch jegens de geniale Helene Swarth. vind ik het ongelukkig dit
brokje echt Vlaamsch burgermeisjesleven op te dragen aan de groote dichteres,
die weliswaar ook vertellen kan, maar in wier vertelkunst wij, natuurgetrouwe
Vlamingen, toch 't conventioneele ruiken, iets als de geur van de opvoeding die
spreekt uit een kransje om de theetafel ginds.
Aan dat Hollandsch mondje-zetten is te wijten de mislukking van 't episodetje der
platform (blz. 93-97) en veel andere gekke dingetjes.
Liever dan zooiets mogen we lijden de blijken van onbeholpenheid in de teekening
en van linkschheid in 't spreken, die hier en daar wat vlekjes werpen. Een enkelen
keer slechts ontaardt deze beheptheid in een principieele fout: daar waar de
schrijfster die altijd denkt en spreekt uit Lieveke's binnenste, verspringt in de
psychologie van moeder, die moest geteekend blijven niet zooals ze innerlijk voelt,
maar gelijk Lieveke haar ziet.
Maar, al meer dan genoeg vitterij, en nu maar gezegd hoe deugddoend zoo'n
kunst als die van Lieveke is. De natuur, de eenvoudige natuur zelf. Kleine kader:
een Oost-Vlaamsch dorpje. Kleine menschen: burgertjes en nonnetjes. Kleine
gebeurtenisjes, binnen de muren van 't pensionaat of, op vacantie, buiten bij nonkel
Doktoor... Kleine kunst, och waarom niet?... We voelen immers niet eens in dit boek
dat de aarde draait en de wereld wentelt... Maar zij die weten wat genot het is, na
een paar uren vergasting op de hoogste welsprekendheid van Van der Velde b.v.,
te liggen turen buiten in 't gras naar de rimpeling van een vijvertje tusschen heuvelen
een paar stappen hoog; zij die weten hoe juist dán dit genot wordt verdubbeld, zullen
‘Lieveke’ een plaats gunnen, in al zijn nederigheid, tusschen pronkende
meesterstukken. Omdat de gezonde levens-
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zin, de natuurlijke burgersmenschelijkheid, de humor met een tintje spotlustige
ondeugendheid daarbij toch ook in quantum satis een element is in ons bestaan
dat we op straffe van gemis aan stoffelijke en geestelijke en zedelijke hygiène niet
weg mogen cijferen. Zeg nu vrij dat er in dit kindleven iets onvolledigs is. 'k Geef
dadelijk toe dat het innigste zielsleven, 't gebed, 't verkeer met Onzen Lieven Heer
is verzuimd. Maar de besten vinden die aanvulling zonder lang achterhalen in
zichzelf; en de anderen die er naar zoeken, komen wel elders aan 't goed adres.
Dit boekje geeft u wat het geven wil: eenvoudige literatuur, die niets anders wil
wezen dan een oprechte gemoedsuiting van een meisje die de voorschool van 't
gewone, alledaagsche leven doorloopt, en nu lachend, dan schreiend, dan droomend
heenwandelt door gebeurtenisjes, niets op zichzelf, maar door de kunst van de
schrijfster, aaneengerijgd tot een van de boeiendste boekjes die de Vlaamsche
boekenmarkt van den laatsten tijd ons te geven vermocht.
J.P.

De roode schavak, door Victor de Meyere. - De Seyn-Verhougstraete,
Aalst 1909. 260 blz Pr. fr. 2.00.
Dit boek bewijst dat een zeer aristocratisch uitgever, de ‘boekhandelaar van Z.K.H.
Mgr den Graaf van Vlaanderen, zaliger’ niet verzuimt, als 't past, zich te ontfermen
over zeer democratische boeken. En, blijft zijn keus altijd zoo gelukkig als bij ‘de
Roode Schavak’, dan bestaat niet de minste reden om zijn goede gezindheid jegens
de massa van ons Vlaamsche volk te verdenken. Want Victor de Meyere's laatste
werk is een echt boek voor ons volk, voor 't gros onzer menschen, wier verhemelte
nog niet smakt onder literaire fijnproeverij en die voor hun niet verwende maag liefst
lusten een goeie telloor pap en, is er niet altijd beefsteak bij de aardappelen, dan
smaakt spek ook. Want sterkvoedende kost geeft de Meyere nooit; een machtig
schrijver zal hij nooit worden; daarvoor heeft hij geen zielkunde, geen hoogere
menschenkennis en geen diepe kijk in de dingen genoeg. Een fijn schrijver wordt
hij allicht ook niet. Want al is hij tot stemming in staat, al doen sommige diepere
ontroeringen van 't leven nu en dan zijn dichterschap aan, in 't meest duurzame van
zijn werk - zijn proza - is hij de geestigvertellende volksjongen.
In ‘De Roode Schavak’ krijgen we weer iets van ‘Langs den Stroom’, maar ditmaal
veel meer uitgewerkt dan de vroegere proeven. Het leven van Frans Vertommen is
inderdaad eene heele roman.
Frans was een jongetje, uit vrees voor vroegen dood door zijn moeder verwend.
't Was vooral haar schuld dat hij in zich den moed niet kon kweeken zich door 't
leven te slaan, en 't menschenpad verkoos te bewandelen heel voorzichtigjes,
schuchter van zich afwerend alles wat hem deren kon.
Omdat hij zoo fijn muzikant was, lieten de gegoeden van 't dorp hem studeeren.
Maar de voorraad barmhartigheid strekte niet ver genoeg om Frans al zijn jaren te
laten uitdoen, en aldra kwam hij schrijven op 't kantoor van den notaris. Die man
was voor Frans de goedheid zelf; maar hij zei 't Frans toch in 't gezicht dat ‘hij een
onnoozelare was’, vooral na 't grapje dien keer toen de schoelies van 't dorp den
student een goed stuk
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van den nacht in een rood pak aan 't ‘schavakken vangen’ hadden gezet.
Sedert was Frans dubbel menschenschuw, en sedert heette hij ook bij elkeen ‘de
roode schavak’.
't Groote voorval in dit vegeteerend leven was 't huwelijk. De roode schavak
trouwde met een rijke weduwe. dieniet alleen dierf slapen en die den notaris-klerk
al vroeger als een verzekering tegen de dieven in huis had genomen.
Frans was nu ‘goelever’, liefhebber in oude horloges en rentmeester van mevrouw
die natuurlijk de baas was. Driften kenden Frans niet; enkel twee zwakheden
vergalden zijn leven: zijn vrijgevigheid voor zijn arme familie en zijn vrees voor zijn
gierige vrouw. En de donder-botsingen tusschen die beide elkander electriseerende
elementen geven Victor de Meyere gelegenheid een reeks best geslaagde
tafereeltjes te geven, die dat archi-banale leven maken tot iets waarmee wezenlijk
de kunst wat verrichten kan. De geschiedenis van de muts en van de herrie der
onverwachte erfenis zijn inderdaad uitstekend.
Eindelijk sterft mevrouw. en Frans wordt in vrijheid gesteld met een pensioentje
van honderd frank in de maand. Nu gaat hij kluizen zijn leven lang alleen. Hij wandelt
en hij leest oude gazetten. Kleine profijtjes haalt hij uit zijn lochting. uit de voorzorg
zijn luiken langs den voorgevel gesloten te houden - 't geen hem item zooveel spaart
bij den ontvanger - en uit den verkoop van oud papier, dat hij bij den kilo bezorgt in
den gebuurwinkel, en dat hij aanmerkelijk in gewicht doet groeien door het de
vochtigheid van zijn kelder maandenlang te laten opzuigen.
Een type. Een voortbrengsel dat mensch heet, enkel omdat het ten slotte toch
ook een onsterfelijke ziel bezit. In elk menschenleven moet een beetje gezapigheid
zitten om 't lang uit te houden. Gezapigheid is de stikstof der ziel. Maar uit dezen
‘Rooden Schavak’ kan men er genoeg persen om duizend menschenlevens
ruimschoots te voorzien.
Zonder bang te zijn voor tendenz. mocht de Meyere daarop wel even hebben
gedrukt al ware 't door 't kiezen van een typisch contrast. Dan had hij meteen zijn
zeer geestig boek op hooger reliëf gezet.
J.P.

Jaarkrans van geestelijke liederen rond den heerd. - Toon- en
dichtkundig werk van Pastoor Cuppens en Lod. de Vocht.
De laatste aflevering van den eersten bundel ‘Wintertijd’ is verschenen en bracht
ons zeven liederen: de Twaalfjarige Jezus; Het Doopsel Christi; De Bruiloft van
Cana: De Melaatsche; De Storm; De Zaaier en Het Mostaardzaadje.
Die liedjes, gedrukt op stevig en schoon, lichtgetint hollandsch papier, in helderen,
goed leesbaren steendruk, zooals het beloofd werd, zijn al wat men wenschen kan.
De firma Boucherij haalt eer van haar werk. De fraaie omslag met zijn zijden touwtje
is waardig die schoone liederen te omsluiten; want schoon en diep gevoeld zijn ze
in al hunnen eenvoud.
Hoe teeder, klagend dit eerste: ‘Zij hadden Hem verloren, hun lieven Jezus ach!...
O Wee! o Wach! Waar of Hij wezen mag?’
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Wat een plechtig, meêsleepend rytme in ‘Jordane, tooi met lentegroen uw Ouden
Zoom! - Die melodie speelt u in 't hoofd. en onwillekeurig is men ze aan 't neuriën.
Verder, het aandoenlijk, smeekend: ‘O Heere, wees bermhertig, en zie genadig
neer! 'k Ben zoo arm, ik ben zoo ziek, en Gij kunt mij genezen Heer!... eenvoudig
verhalend, haast een recitatief, en toch zoo aangrijpend
Een zaaier ging en wierp zijn graan;... klinkt grootsch en statig in zijn bevalligen
mineurtoon. Dan eindelijk het gemoedelijk Iemand nam het kleinste der zaadjes, 't
mostaardzaadje, in zijn hand ‘Dat, dat zou men zingen den grondigen dag.
‘'t Was bruiloft te Cana’... daar tintelen de feestklanken. en in den ‘Storm’.
‘Broedren hoort, hoort hoe de Storm...’ ruischen natuurlijk machtiger. rijker akkoorden,
maar in de hooger aangehaalde liederen schijnt de Vocht zijn melodie uitsluitend
voor de stem te schrijven, niet voor 't instrument, daarom is zijn begeleiding zoo
sober, en toch kunstig... hier en daar een akkoord, eenvoudige steun voor de stem
- juist als de achtergrond eener schilderij - waarop de melodie zich vrij, onafhankelijk
ontrolt, zich sierlijk ontwikkelt om zich rustig, ongestoord neêr te vlijen.
Het werk van die twee vrome Vlaamsche kunstenaars is een echt apostolaat;
daarom dient het ondersteund; want liedies als deze moeten gezongen worden in
den christelijken huiskring en voornamelijk in al onze gestichten, daar vooral hooren
zij thuis; die zangen moeten weerklinken op onze liederavonden en moeten door
de studenten op hunne vergaderingen uitgegalmd. Wie daaraan meedoet, of daartoe
bijdraagt verricht een hoogst verdienstelijk werk.
D.S.

Adam in ballingschap door J. Van den Vondel, met aanteekeningen door
J. Salsmans, S.J., 1910. Leuven, Keurboekerij, Amsterdam, Van
Langenhuysen. Prijs: 0.40 fr.
Een sierlijk libretto. Met de uitgaaf der Nederlandsche Bibliotheek, waarvan wij ons
bij de vorige vertooningen van den Adam moesten bedienen, kon een Katholiek
geen vrede hebben; de rationalistisch getinte inleiding kon hij niet zonder
misnoegdheid lezen. Bovendien ontbrak het den uitgever aan kennis der Katholieke
leer; vandaar. in de voetnota's, verscheidene onnauwkeurigheden. Thans hebben
wij een Adam, sober maar helder toegelicht door een Katholiek theoloog. - Men
heeft er met recht opgewezen dat deze nieuwe uitgaaf ook in tekst-kritisch opzicht
boven die der Nederlandsche Bibliotheek staat: in deze werden, door het
moderniseeren der spelling, een aantal verzen verminkt. - In de uitgaaf van P.S.
zijn een paar verklaringen (op vv. 610, 689, 783) zeer betwistbaar.
Ter zelfder tijd als het libretto, bezorgt P.S. ook eene schooluitgaaf.
G.

Historische voordrachten, met apologetische strekking, gehouden in
de Congregatie der H. Familie door L.Th.M. Snelders, Kapelaan in de
Magdalenakerk te Amsterdam. I. Heiligen-Vereering; II. Gemeenschap
der Heiligen; III. De Christelijke Maagden. - Amsterdam, G. Borg, 48 blz.
In deze voordrachten, die niet voor geleerden gehouden
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werden, wordt klaar uiteengezet hoe in de vroegste tijden der Kerk de heiligen
vereerd werden, hoe het geloof aan de gemeenschap der heiligen, hoe de aflatenleer,
de hulp, die door de gebeden der christenen verleend wordt aan de zielen in het
vagevuur en de voorspraak van de heiligen in den hemel, geloofspunten waren van
de eerste christenen en hoe de Christelijke Maagden van de eerste tijden der Kerk
af geëerd werden.
Er wordt bijzonder gesteund op wat daaromtrent geleerd wordt door de
Catacomben.
J.L.

Vlaggelied, door Jozef Vanhoof, Vlaamsche Muziekhandel, St.
Jacobsmarkt, Antwerpen, 1910. Prijs 0.50 fr.
De toondichter is wel bekend. Zondag, 23 Januari werd dit Vlaggelied, ter
gelegenheid van de inhuldiging van het vaandel van het Algemeene Nederlandsch
Verbond, in de Beurs te Antwerpen, voorgedragen en bekwam er, en niet zonder
reden, zeer veel bijval.
J.V.

Brabantsch sagenboek, door A. De Cock, briefwisselend lid der
Academie en Is. Teirlinck, werkend lid der Academie. Eerste deel:
Mythologische sagen en Duivelsagen. - Gent, A. Siffer, drukker der
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1909.
A. De Cock en Is. Teirlinck hebben hunnen naam niet meer te maken. Beiden hebben
reeds meermalen getoond wat ze kunnen op het gebied der folklore. Dank zij hunne
stevige wetenschap, waren ze meer dan wie ook bevoegd om aan het verlangen
der Koninklijke Vlaamsche Academie te voldoen, waar deze vroeg naar een
sagenboek van Vlaamsch-Brabant. Schrijvers leveren nu het eerste deel hunner
studie, bevattende de Mythologische Sagen en de Duivelsagen. Later krijgen we
nog de Echt christelijke Legenden en de historische Sagen.
Alhoewel geen specialist in het vak, denk ik toch, na aandachtige lezing van het
boek, voluit te mogen beweren dat er bezwaarlijk meer wetenschappelijk werk kan
geleverd worden dan hier aan den man wordt gebracht. Onze schrijvers hebben ál
de bestaande boeken over Brabantsche en andere sagen geraadpleegd. Ze zijn
het land door getrokken om uit den mond van 't volk de naïeve en kleurvolle
sagenvertelsels te vernemen. Zij brengen ons dan ook een zeer volledige
sagenverzameling, die wel geen enkel folklorist zal willen missen. - Doch ook voor
letterkundigen is dit boek van groote waarde. Wat sommigen er ook over mogen
denken, er wordt hier aan de kunstlievenden een schat van spontane,
kinderlijk-naïeve litteratuur aangeboden. Want in den grond is ons volk kunstenaar.
Met zijn levendige fantasie, die graag eenvoudige gebeurtenissen tot mysterieuse
verschijnselen herschept, met zijn eenvoudige, doch sierlijke taal, zoo immediaat
één met den inhoud, geeft het ons echte, van natuur uit gezonde kunst. Op menig
hypermodern letterkundige, zal die spontane eenvoud gelukkig werken, terwijl allen
zich gereedelijk zullen laten bekoren door de frissche beelden welke deze volkskunst
wist in 't leven te roepen. Het boek is dus op zijn plaats, niet alleen in het boekenrek
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kunst.
P.V.
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Dokter Isidoor Bauwens; Levens- en boekenbeschrijving, door Valery
D'Hondt. - Aalst, Van Schuylenberg.
Valery D'Hondt schetst ons in eenige losse trekken het leven van den grooten
Vlaming, die Dr Bauwens is. Beurtelings zien we hem werkzaam op het College,
aan de Hoogeschool, en in de uitoefening van zijn doctoorschap. Na verscheidene
wetenschappelijke werken in 't licht te hebben gezonden, werkt Dr Bauwens thans
onverpoosd aan zijn Nederlandsch Woordenboek der Geneeskunde, iets waarover
ieder rechtgeaarde Vlaming hem zal dank weten.
J.B.

Handelsonderwijs. Reeks van leerboeken; redactie: W. Toose. I.C.
r
Bergman en D H.J. Evmael; Nederlandsche Handelscorrespondentie.
- Uitgever: J. Muusses. Purmerend, 408 blz., fl. 2.59.
Aan deze éenige verzameling handelslcerboeken wordt zooveel kunde en zorg
besteed, dat we niet zullen nalaten al de deelen en deeltjes die in de collectie
voorkomen en nog zullen verschijnen elk op zijn beurt te recenseeren.
Tot nog toe zagen in deze serie het licht:
o

r

1 C. Bergman en D H.J. Evmael: Nederlandsche Handelscorrespondentie, fl.
o

2.50. 2 C. Bergman en R. De Raaf: Hoogduitsche Handelscorrespondentie, fl. 2.50;
o

r

3 C Bergman en D W.Van der Gaaf: Engelsche Handelscorrespondentie, fl. 1.75;
o

e

4 J.J. Rode: Fransche Handelsterminologie, 2 dr., fl. 2; J. Van Breukeler: Fransch
Handelsleesboek, fl. 2.50; J.A.M. Rijk: Hoogduitsch Handelsleesboek, fl 2.25; G.
De Bruyn: Boekhouden I. fl 2.50; J.W. Hoefman: Handelsgeschiedenis, fl. 2.25; Mr.
S. Zadoks en Mr. C.H. Van Zeggelen: Handelsrecht, fl. 2; C. Bergman en A. Zeller:
Fransche Handelscorrespondentie. fl. 2; G. Bakker: Engelsch Handelsleesboek, fl.
2.50.
Vooreerst nu bundel 1. De Nederlandsche Handelscorrespondentie bevat over
de 700 briefmodellen. voor allerhande zaken en allerhande gevallen. Elke
brievenserie steekt in een omlijsting, als 't ware, van algemeene inlichtingen en
raadgevingen. Als inleiding krijgen we de handelscorrespondentie in 't algemeen,
en den vorm van den Nederlandschen handelsbrief Als we nu goed weten hoe om
te gaan met een brief, hoe te beginnen en hoe te eindigen, krijgen we 't corpus.
Vooreerst weer een inleiding: de begrippen koopen en verkoopen, voortbrenger en
verbruiker, vervoer en bankwezen in dienst van den koopman.
En dan de eigenlijke handelsbriefmodellen verdeeld in hoofdstukken:
goederenhandel, binnenlandsche correspondentie (ook met betrekking op in- en
uitvoer, commissiehandel, mail-correspondentie, expeditie, binnenschipperij en
scheepsbevrachting, beurtschippers, stoombootdiensten, commissarissen en
agenten, riviervaart, groote vaart (reederij en cargadoor, bevrachting van schepen,
bevrachting met stukgoederen), veerwezen. opslag zonder wegen, opslag met
wegen, in ontvangst nemen uit zeeschepen en opslaan, veemen als beëedigde
wegers, als convooiloopers, als werkers voor den handel; verze-
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kering tegen brandschade, binnenvaart-verzekering, zeeverzekering (averij particulier,
avarij-grosse), levensverzekering. Fondsen en geldhandel, koop- en verkooporders,
ruiling, uitvoering, inschrijving, toewijzing, prolongatie, stand van rekening, beleening,
zending van talons, coupons, stukken, rekening-cornant, inschrijving, grootboek,
afstempeling, syndicaat, bankwezen, storting, uitbetaling, geldzending, deposito,
kredieten en voorschotten, wisseltrekking, wisselaccept, advies van wisseltrekking,
wisseltrekking tegen geopend crediet, betaalbaarstelling van wissels, domicilieering,
noodadres, nonbetaling, uitstel, retourzending en interventie, remise, incasseering
door kassier; informatiebrieven, circulaires, marktberichten.
Al die brieven zijn zeer technisch opgevat en uitgewerkt. Hier eens te meer komt
de voorliefde der Hollanders voor vreemde woorden aan den dag. En 't blijft een
grief, niet dat die woorden, door 't gebruik alom aangenomen, daar staan, maar dat
althans niet altijd tusschen haakjes hun zuiver-Nederlandsche wedergade, die toch
bestaat, is aan te treffen. Voor dit gebrek kunnen wij, Vlamingen, in deze brieven
wel worden vergoed met het groot getal zuivere taalwendingen die we in deze
verzameling kunnen opdoen.
Verder is 't geen wonder dat hier een uitstekende keus werd geleverd: een
handelsman en een geleerde hebben samengewerkt, met het doel ‘aan de leerlingen
onzer handelsscholen en aan aanstaande kooplieden in het algemeen een bruikbare,
geheel op de praktijk gevestigde handleiding te geven.’
Uit de copie-boeken der voornaamste Nederlandsche firma's hebben de
verzamelaars mogen kiezen. Alle bedrijven, met hun onderscheiden verrichtingen,
zijn vertegenwoordigd. En waar de al te speciale vertakkingen om de haar eigen
uitdrukkingen moeilijkheden opleverden, werden onderaan de bladzijden
ophelderingen aangebracht.
In hun inleiding erkennen de verzamelaars dat ze in hun streven om taal en stijl
der overgenomen brieven zooveel doenlijk te behouden, toch uit eerbied voor ons
Nederlandsch heel wat hebben moeten wijzigen ‘vooral op het stuk van
germanismen, die pest onzer Nederlandsche handelscorrespondentie. Misschien
zijn wij in het oog van sommigen hierin nog niet ver genoeg gegaan; dezen mogen
intusschen bedenken dat bij een zoo bij uitstek internationaal bedrijf, als de handel
is, een te ver gedreven purisme ook zijn eigenaardige bezwaren heeft.’
De bewerkers mogen zich er van overtuigd houden dat ze met hun gewetensvol
en ondervindingrijk werk im groszen Ganzen ook aan Vlaanderen een uitstekenden
dienst hebben bewezen.
P.B.

Van de school het leven in, door Y. Zijlstra, 4 deelen, elk 0.40 fr., elk
omstreeks 120 blz. - Groningen, J.B. Wolters, 1910.
Wat is toch onze schooljeugd onder een gunstig gesternte geboren, en wat is 't voor
de ouderen een plezier thans in de schoolboeken van hun kinderen te bladeren.
Zoo hebt ge nu dit prachtwerkje van de firma Wolters, fijn geïllustreerd met allerhande
uit leven en wereld: roemrijke personen en gebouwen, afdrukken van doeken onzer
meesters, en dan nog wel staal-
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gravures a.u.b. - En wat een weelde is die tekst! Een keur van stukken doelend op
de heele ontwikkeling van hart en geest der kleinen: letterkundige brokken uit
ouderen en nieuweren, leerstoffen uit allerhande wetenschappen: geschiedenis van
beschaving en kunst, land- en volkenkunde, zedenleer en gezondheidsleer,
staathuishoudkunde en natuurkunde. Een echte microscosmus, maar met zulk een
methode geschikt dat de vrees voor overlading verre verjaagd wordt door de
aantrekkelijkheid van inhoud en vorm.
Deze boekjes besluiten in zich datgene waarnaar onze paedagogen al zoo lang
aan 't zoeken zijn: vast verband van de schoolstoffen met echte opleiding: kunst,
natuur, nijverheid, handel: opvoeding in de schoonheid maar ook in de praktijk des
levens. Hoewel men hier niet ex professo godsdienst doceert, is het christelijk geloof
toch een deesem in het onderwijs, en wordt er niet enkel gezorgd voor de moderne
nutsbegrippen, maar veeleer gedurig in 't oog gehouden dat de jeugd moet worden
opgeleid tot een geslacht van christenen en vaderlanders.

Ik lees al, oefeningen voor het aanvankelijk lezen, door Jos. M. Reynders
en N. Doumen. - Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg.
4 bundeltjes, elk 15 cent.
Een onderneming in den aard van de vorige, maar veel ruimer van omvang - want
deze boekjes zijn maar de allereerste inleiding, en over de volgende serieën zullen
we 't in dit tijdschrift nog meer hebben. En natuurlijk in den zuiverst katholieken zin.
Bij zoover dat we mogen zeggen: dit stel schoolboeken is. naar goede verzorging
van inhoud en vorm, iets eenigs in de Nederlandsche onderwijswereld.
Zie nu vooreerst maar deze vier bewaarschoolstukjes. Het heele kinderleven,
dag in dag uit met al zijn wel en wee, met de aandoeningen van het dagelijksche
leven door de heele gamma van de zoo ontvankelijke kinderziel: van het
appelenplukken tot het Onze Vader, van het joligste spel tot de hoogste waarheden
van den Bijbel. Alles wat er aan opmerking en fantasie zwirrelt door de kinderwereld
is in deze lesjes vastgelegd, zoodat elke bladzijde een nieuw feest is voor oog en
ziel van onze dierbare kleintjes.
Wie in staat is zulke boekjes samen te stellen verdient van eenieder dank en
bewondering. Want meesters zijn deze samenstellers in een der hoogste vakken,
en in 't edelste voorwaar, der menschelijke wetenschap: het begrijpen der kinderziel
en het opleiden dier ziel tot het leven hier en hiernamaals. En enkel zij die, in hun
doen en laten, aan reinheid deze kleinen gelijken, kunnen tot stand brengen werk
als 't geen hier ligt voor ons.
A.V.

Een naam, woorden van Rafaël Verhulst, muziek van Edward Verheyden.
- Vlaamsche muziekhandel, Antwerpen. Prijs f. 1.50.
Op een banaal onderwerp wist Raf. Verhulst een lief, gemoedelijk gedicht te maken
en Edward Verheyden bewerkte die verzen tot een zeer stemmig liedje. Eenvoud,
distinctie en degelijke factuur zijn de kenmerken dezer muziek.
L.v.R.
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Les apparitions de Lourdes, J.B. Estrade. - Lourdes, Imprimerie de la
Grotte, 1909.
Het Lourdesvraagstuk mag zeker wel het brandendste vraagstuk onzer tijden
geheeten worden: niemand is er onverschillig aan, en noodzakelijk treden in het
strijdperk de voorstanders van het bovennatuurlijke en zijne tegenstrevers. Daarom
is het steeds met nieuw genoegen, dat wij een werk zien verschijnen, handelend
over de wondere gebeurtenissen te Lourdes. Het werk, dat wij hier aanbevelen,
verdient allen lof: het komt voorzeker een nieuw licht werpen op de eerste
geschiedenis van Lourdes. Te dien tijde, in de jaren 1858, was de heer ESTRADE
beambte in het beheer der onrechtstreeksche belastingen te Lourdes, en was
teenemaal ongeloovig aan de echtheid der verschijningen, die hij als
kinderinbeeldingen beschouwde. Op de zevende verschijning van O.L. Vrouw, zoo
hij ons vertelt, werd hij tot de echtheid der verschijningen bekeerd. Wij hebben dus
hier het werk van een oor- en ooggetuige: dat geeft aan zijn boek zooveel waarde
en daardoor staat het ongetwijfeld ver boven het alombekende werk van LASSERRE.
Hij vertelt ons in eenvoudige en klare taal al wat hij zelf gezien en bijgewoond heeft
omtrent de verschijningen der H. Maagd aan BERNADETTE SOUBIROUS, of wat hij
vernomen heeft (en zorgvuldig aangeteekend) van andere ooggetuigen. Onder deze
laatste is wel de voornaamste Bernadette zelf, die regelmatig in het huis van den
schrijver hare bezoeken bracht. Stichtend is het ook deze eenvoudige, frissche
kinderfiguur van Bernadette afgeschilderd te zien, en tot haren dood toe te volgen.
Met dit werk van ESTRADE te lezen over den oorsprong van de bedevaart naar
Lourdes, en de werken van BOISSARIE en vooral van BERTRIN over de
wonderteekenen die te Lourdes sindsdien gebeurd zijn, zal men een grondig en
volledig denkbeeld kunnen opdoen van de geschiedenis van Lourdes, van hare
eerste dagen af tot op onze dagen toe. De lezer koope zelf het boek en leze het:
hij zal overtuigd zijn, dat hij het oprecht en waarachtig verhaal van een ooggetuige
zal aangehoord hebben.
J.B.
Uit plaatsgebrek moet ‘Over Letterkunde’ en ‘Inhoud van Tijdschriften’ naar het
volgend nummer worden verschoven.
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Het leven en de werken van Jan van Ruysbroeck
(Vervolg)
Negende hoofdstuk Het geestelijk Tabernakel
Omruischt door de eeuwenheugende eiken van het Zoniënbosch, in Gods wijden
Tempelbouw der natuur, kon RUYSBROECK onbelemmerd de vleugelen van zijn geest
ontplooien en, opstijgend naar het licht, de eeuwige Zonne in de oogen zien: ‘Toen
hij, zegt POMERIUS, de jeugd van zijn geest had hernieuwd, ving hij aan als een
arend den blik des verstands zóó klaar in de stralen der eeuwige Zonne te richten,
dat nauwelijks mensch op aarde de hoogte zijner vlucht bereiken kan.’
Reeds sedert verscheidene jaren arbeidde hij aan een werk, dat hem door HUGO
(1)
van St. Viktor: De arca Noe morali , misschien was ingegeven. In de eerste jaren
van zijn intrede in het klooster schijnt hij daarmee klaar te zijn geweest: hij betitelde
het waarschijnlijk zelf
(2)

Dat boec vanden gheesteleken Tabernacule

Dit uitgebreidste van R.'s werken bevat een grootsche allegorie, waarvoor de Arke
des Verbonds, met al wat er

(1)

(2)

R. gebruikt dus een ander symbool als HUGO v. St. Viktor; overigens toont hij zich in de
ontwikkeling zeer onafhankelijk van hem; ook van diens: De arca mystica, waardoor een door
HUGO zelf uitgedacht Tabernakel gemeend wordt, is niet veel bij R. na te wijzen. De symboliek
der kleuren, steenen en vogelen mag R. grootendeels ontleend hebben aan een werk dat
verkeerdelijk onder de werken van HUGO v. St. Victor vermeld wordt.
Elders: die exposicie vanden tabernakele des orconscaps ende van datter toe behoort (hs.
G) Surius: Commentaria insigni pietate et eruditione referta, atque ideo divinitus inspirata in
Tabernaculum Foederis et cuncta ad id pertinentia; ubi pariter multa Exodi, Levitici ac
Numerorum mysteria dilucide ac neutiquam vulgariter explicantur.
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toe behoort of eenigszins mee verbonden was, tot beeld moet strekken van 's
menschen inwendigen en mystischen toekeer tot God.
Uitgaande van den tekst van St. PAULUS (I Cor. IX, 24): Loept alsoe dat
ghi begripen moegt zet hij de echt menschelijk-psychologische gedachte
voorop: alle menschen moten loepen den loep der minnen, te Gode ocht
ten creaturen. Ende gheen dinc en es soe snel noch soe subtijl alse loep
der minnen. Dezen loop der Minne zal hij ontwikkelen in de figuur van de
(1)
Arke des Verbonds.
Zeven groote afdeelingen of poenten zet hij voorop, die beurtelings zullen ontwikkeld
worden.
De profeet Mozes beschrijft zeven punten die alle tot een wijzen loop der
minne behooren, in elk punt wordt God gevonden en bezeten, en steeds
in meer minne, in meer gevoelen en in meer wijsheid. Met het eerste punt
wordt de mensch bevrijd van zonden; met het tweede en het derde worden
de zinnen ('s menschen gevoellijkheid) versierd van buiten en van binnen,
naar den wil Gods en zijne geboden (dus in het werkende leven). Met het
vierde en het vijfde punt worden verstand en wil met wijsheid en minne
versierd in lof en eere Gods. En met het zesde worden alle deugden
volbracht (het inwendige leven tot zijn hoogste volmaaktheid). Met het
zevende punt valt men in rust, en dit is eeuwig leven (de unio sonder
(2)
differencie; de unio in caligine , het eigenlijk godschouwende leven).
Hier wordt dus weer eene geleidelijke uiteenzetting van het geestelijk leven beloofd:
ieder punt wordt aan de verschillende deelen van het Tabernakel uitgebreid en
veraanschouwelijkt.
Als voorwaarde van alle geestelijk leven geldt zuiverheid van zonde.
In een overheerlijk paralleel tusschen beide stichters van het Oude en
van het Nieuwe Verbond wordt deze gedachte aange-

(1)

(2)

Prof. KALFF, Gesch. der Nederl. Letterk. I, blz. 401, stelt het voor alsof dit Tabernakel
het Tabernakel was ‘die in middeleeuwsche kerken op het altaar placht te staan en
diende ter bewaring van de hostie.’
Cf. verder de verklaring aan het einde van het boek der hoechster waerheit.
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toond. Door het offer des kruizes, waarvan het offer van twaalf kalveren
van Mozes slechts een afbeeldsel was, heeft ons Christus verlost van de
zonde in het doopsel en wil hij ons telkens genadevol bevrijden in het
Sakrament der biecht.
II. Nu begint de eigenlijke opbouw van het geestelijk Tabernakel.
Uit het kostbaarste dat de mensch in zich draagt, zijn vrijen wil, zal hij zijn
geestelijk Tabernakel opbouwen.
Opgaande van buiten inwaards, treffen wij eerst het ‘kerkhof’ (parvis) aan.
Dit beteekent een zedelijk leven in uiterlijke werken, met al wat daarbij
past. Iedere bijzonderheid in de beschrijving van Mozes (Exodus XXVII,
9-21) krijgt een geestelijken zin. Maar deze zedelijke deugden zullen wij
oefenen met de olie der caritate die brandde in de lamp voor het
tabernakel.
III. De outaar ‘der holocausten’ die buiten aan den ingang van het Tabernakel stond
(Ex. XXVIII) verbeeldt het outaar van de gevoellijke éénigheid des harten.
Wij zullen deze eenigheid zetten in het innigste onzer gevoellijke krachten,
vóór den ingang der Redelijkheid. De verschillende deelen, de
uitbreidingen, de toebehoorselen van dit outaar en van dit offer,
verzinnebeelden het eerste stadium van het inwendig leven (een kleine
afwijking reeds van R.'s oorspronkelijke plan) zooals dit in de Chierheit
wordt geschetst.
IV. Wij staan vóór het eigenlijke Tabernakel: de namen der architecten en bouwers,
de uitwendige beschrijving van het Tabernakel.
De namen van den architect Beseleel en van den aannemer Oliab
beteekenen Wil en Rede, en duiden de voorwaarden aan, die Wil en Rede
voor het inwendige leven moeten bezitten. Beseleel's grootvader was
Hur, zijn vader Huri: Huri beteekent Gods genade. De Joden verzuchtten,
haakten er naar, wat door de letter H wordt beteekend; de christenen
noemen haar zonder H: Uri, enz. Beseleel beteekent Gods schaduw; tot
een schaduw worden drie dingen vereischt: een licht, een middel, en een
voorwerp waarop zij valt. Christus, als God, is dit licht; zijne menschheid,
die ons genade en verdiensten verwierf, is het
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middel; het voorwerp waarop het licht valt, is onze wil: die noch
doorschijnend mag zijn als de lucht, noch ongestadig als het vuur of het
water.
Onmogelijk hier verder over andere dergelijke allegorische verklaringen
uit te weiden: dit laatste volsta als voorbeeld.
In de beschrijving van het Tabernakel worden: de gordijnen, de ‘deksels’,
de tafelen en hunne ‘bazen’, de grendels, de ringen enz., enz. mystisch
op het tweede stadium van het inwendige leven toegepast.
V. Het vijfde punt moet handelen over ‘de dingen die in dat vorste deel des
Tabernakels waren’; maar in plaats van dit eerste op de verdere ontwikkeling van
het geestelijke leven toe te passen, wordt het voornamelijk verklaard als beeld van
de Kerk en het leven daar in.
R. treedt weder uitvoerig in de minste bijzonderheden. De gouden
kandelaar is Christus, God en Mensch, die het hoofd is van het lichaam,
waarvan wij de ledematen zijn. De zeven lampen die brandden op den
kandelaar zijn de zeven gaven van den h. Geest, waaraan wij door
Christus deelachtig worden. De lamp in 't midden is de lamp der Wijsheid,
die ons voorlicht in het godschouwende leven; de lampen ter rechterzijde;
verstand, raad en sterkte, sieren ons inwendig-geestelijk wezen; hun
tegenover brandden kunst (wetenschap) goedertierenheid en vrees des
Heeren, om ons uitwendig leven te verschoonen.
Het gewicht des kandelaars is het gewicht der Liefde; het ‘Outer der
specien’ Christus' vrije wil en onze vrije wil. Het uitwendig altaar waarop
hij met zijn bloed de H. Kerk heeft gewijd en het inwendig altaar van zijn
vrijen wil, waardoor Hij al geheiligd heeft wat tot zijnen dienst behoort,
vertrouwde Hij aan Petrus, aan de Apostelen en aan de Priesters. Het
metalen waschvat, waarin de Joodsche priesters handen en voeten
moesten wasschen, verzinnebeeldt de zuiverheid der priesters. De
kleederen zijn de deugden der priesters; de gewaden en sieraden des
Hoogepriesters de deugden der bisschoppen en prelaten.
's Hoogepriesters redeleke (ephod), dat twaalf steenen droeg, beteekent
de twaalf geslachten van Israël, en ook de twaalf artikelen des geloofs
met de twaalf apostelen; dat deze steenen in vier rijen van drie stonden
beteekent in ieder oordeel, leering en waarheid. Dit geeft aanleiding om
de twaalf artikelen des geloofs uiteen te zetten, waarvan elk aan een der
twaalf geslachten en ook aan een apostel wordt vastgeknoopt, wiens
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naam telkens symbolisch verklaard wordt. Elk artikel krijgt dan weer zijn
beteekenis voor het bovennatuurlijk leven van de leden der Kerk.
Volgt de verzinnebeelding van de vier rijen der steenen, de vier gouden
ringen en de twee ketenen van het redelike, den mijter, de gouden plaat
vóor het voorhoofd, de verschillende specerijen die dienden om de zalf
te bereiden voor de wijding der priesters, den heiligen olijfolie, de wijding
van het Tabernakel en van de priesters, het offer der Oude Wet,
zinnebeeld van het offer der Nieuwe: waartoe Christus ook zijne priesters
wijdde, na zijne Verrijzenis. Maar hoe veel edeler is dit Sacrificie!
Uitgaande van de negen lichamelijke gebreken. die in de Oude Wet de
levieten verhinderden priester te worden, past hij die toe op negen
zedelijke gebreken (vooral de hoofdzonden) die de priesters der Nieuwe
Wet niet mogen aankleven.
De verschillende offers, met de verschillende soorten van dieren, de
deelen zelfs der geofferde dieren, de tafel met de propositiebrooden, de
bediening der priesters. de reine en onreine dieren enz. dit wordt alles
zonder veel orde en met talrijke herhalingen ontwikkeld; waar het pas
geeft, krijgen de figuren in de Nieuwe Wet wat grooter uitbreiding. Zoo
spreekt hij met innige liefde over het offer van Christus, maar zweept
ongenadig de pronkzucht, de vrekheid, de dwingelandij, de simonie, den
hoogmoed, de wereldschgezindheid van de prinsen der Kerk, de priesters,
(1)
de prelaten; de verslapping van de tucht in de kloosters.

(1)

Blz. 179-194 van Deel II bevatten de beruchte plaats, waarin R. tegen de verdorvenheid
van priesters en monniken uitvaart. Nergens heeft R. met zoo veel zin voor de
werkelijkheid, met zoo fijne opmerkingsgave geschreven. Het tafereel in het klooster
‘als men ten reftere komt: en abt en prior en gardiaan en leermeester en al die van hun
geestelijke dochters wat verkregen hebben op hun kamers blijven, terwijl enkele arme
broeders pottage, twee haringen en dunne bier bekomen’, is overbekend. En nochtans
is fel overdreven geworden wat R. hier laakt. Zeker waren er toen vele verkeerde
toestanden te betreuren; maar van eigenlijke onkuischheid spreekt R. niet. Daarbij
erkent hij dat het bederf niet algemeen is, dat er nog vele heilige priesters en monniken
gevonden worden, en dat b.v. de gesloten orden hun eerste tucht nog streng hebben
bewaard. Ook mag men niet vergeten dat een ‘zedepreeker’ gewoonlijk verder gaat
dan hij bedoelt. Overigens komen dergelijke preeken zoo wat bij alle schrijvers uit die
tijden voor, en nl. bij den h. BERNARDUS (De consideratione).
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Met hoofdstuk CXLV sluit R. de behandeling van het vijfde punt, dat
eigenlijk heel wat anders bevat dan wat oorspronkelijk bedoeld werd.
VI. Het Heilige der Heiligen toont ons hoe wij ons leven zullen volmaken van buiten
en van binnen in alle wijzen, ‘in het innigste en in het hoogste van ons leven, staande
voor het Aanschijn der gebruikelijke Minne.’
Lengte, breedte, kroon, gouden ringen, grendels met alles wat aan en in
de Arke was, de gulden eemer, het boek Deuteronomus, dat er in
verborgen lag, het propitiatorium met zijn twee gouden Cherubijnen zijn
symbolen van den hoogsten graad in het inwendige leven.
VII. Het laatste punt, dat echter door het Tabernakel niet meer verzinnebeeld wordt,
zet nogmaals in een kort hoofdstukje, het godschouwende leven in ongebeelde
Minne uiteen.
Een moderne lezer kan met een werk zooals het Geestelijk Tabernakel moeilijk
vrede hebben. Deze uiterst wijdloopende en omslachtige allegorie, die mystische
beteekenis hecht aan namen, getallen, schikking, kleuren, aan de minste deelen
zelfs van geofferde díeren, ja aan de letters van een naam, brengt meermaals
onwillekeurig een glimlach op de lippen, indien wij al niet schokschouderend van
ongeduld, bladzijde na bladzijde kletsend omslaan.
De eenheid laat veel te wenschen over.
Het was voorzeker R.'s eerste doel geweest het Tabernakel symbolisch
te verklaren van de drie verdeelingen van het geestelijk leven, met hunne
ontwikkelingstrappen. Tot het vierde punt loopt alles tamelijk regelmatig.
Maar het vijfde, dat in hoegenaamd geen verhouding met de overige staat
en een tractaat op zich zelf uitmaakt, schijnt van het oorspronkelijke
ontwerp geheel af te wijken en voornamelijk het leven der Kerk te
behandelen. Toch kan men niet zeggen dat het geheel vreemd is aan het
onderwerp: het is veeleer eene zeer natuurlijke uitbreiding van het
hoofdthema. Maar er komen hier, en dit was onvermijdelijk, talrijke
gedachten weer, die in de andere deelen reeds waren ontwikkeld.
Door de veelvuldigheid der bijzonderheden is de lezing vermoeiend,
onsamenhangend. Maar wanneer zich de
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schrijver wat vrijer beweegt, wanneer hij spreken mag van Christus, van zijn Liefde,
van zijn Allerheiligste Sakrament, van de wonderen der genade, of uitvaart tegen
de zonde en het bederf der geestelijke standen, dan ademen wij ook vrij en smaken
de ingrijpende vroomheid, die zich uiten mag in de zoetst-gekozen woorden, of de
bitterheid van sarcasme, dat uit de volheid van een naar schoonheid hijgende hart
gestegen komt. Dan is R. waarlijk dichter.
Kan men zich eenmaal boven de gebreken plaatsen, die overigens in hun tijd
hunne verklaring vinden en de lezers uit de veertiende en vijftiende eeuwen geen
aanstoot gaven, zoo moeten wij bekennen dat het werk van onzen Brabantschen
mysticus zonder schroom mag geplaatst worden naast werken als De arca Noe
(1)
morali van HUGO van St. Viktor, al is de behandeling nog zoo verschillend.
Ten volle mogen wij beamen wat reeds Br. GEERAARD van het Tabernakel getuigde:
Voirt dat boec vanden tabernakel prijst hem selven, want hem (l. hen)
is ne geen persoen inden lichame der heyligher kerken, vanden paeus
tot den nedersten state, hi en mochter sine gheestelike bate in doen, lase
hijt ende verstonde hijt. Ende het prijst oec sinen auctoer, want daer is
menigherhande gheestelike subtile waerheit getrocken uten intrecaesten
dinghen die in alle der bibelen legghen ende die al vergadert comende
in een, dat is in des menschen siele, ghelyc dat dat tabernakel met al
(2)
dien dat hem toebehoirde, éen werk was.

Tiende hoofdstuk
De Geestelijke Leider
De werkzaamheid van RUYSBROECK heeft zich vooral ontplooid in den stillen kring
van kloosterlingen. Dit heeft hij ook met de Duitsche mystieken gemeenzaams, dat
zijne

(1)
(2)

Dat echter zulke allegorieën ook op onze dagen nog gesmaakt en genoten worden, bewijst
een werk zooals Templum spirituale van den bekenden Pater PETIT, S.J.
DE VREESE, Bijdragen. blz. 15. DAVID I, XI D. heeft: want hen is ne geen persoen.
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leer zich bijzonder ontwikkeld heeft in de geestelijke leiding van vrome godgewijden.
Reeds tijdens zijn verblijf te Brussel hebben wij hem in aanraking gezien met
kluizenaars; en het is wel waarschijnlijk dat zijn latere betrekkingen met het
Clarissenklooster der hoofdstad niet na zijn vertrek naar Groenendaal hebben
aangevangen.
Voor deze devote vrouwen, voor al de naar geestelijke ontwikkeling zoekenden,
die vroeger slechts wat zedelijke preeken ten beste kregen, zullen deze verhevene
bespiegegelingen over het leven der ziel in God wel een kostelijk gerecht zijn
(1)
geweest, waarnaar zij steeds grootere lust gevoelden. Al is het niet zeker, dat
RUYSBROECK's eerste werken voor kloosterlingen waren bestemd, alleszins
(2)
waarschijnlijk is het, dat zij toch wel op de eerste plaats kloosterlingen bedoelden.
Zij behandelen weliswaar het geestelijk leven in het algemeen; maar voor leeken
waren de hoogten die werden aangewezen toch wel onbereikbaar.
Bepaaldelijk voor kloosterzusters vervaardigd, zijn de drie volgende werken, die wij
nu bespreken moeten. Zij geven ons een kijkje in de leiding, die R. zijne geestelijke
dochters oplegde.
Het eerste wordt door de afschrijvers gewoonlijk betiteld:

(3)

Dat boec van Seven Sloten

dat RUYSBROECK zond aan een heilige nonne, Jufvrouw Margriet van MEERBEKE,
(4)
canterse in het Clarissenklooster van Brussel.

(1)
(2)
(3)

(4)

Al zullen velen er al niet veel van begrepen hebben.
In al zijne werken komen plaatsen voor, die zich rechtstreeks tot kloosterlingen wenden.
David IV, blz. 61-121. Surius: De septem custodiis. In andere hss. vanden heyligen sacramente,
wat past bij een klein gedeelte slechts (hoofdst. 3 en 4). Misschien is er hier verwarring met
het volgende. Het woord slot beteekent eigenlijk clausura.
Hs. G vermeldt over het ontstaan van dit werkje: Hier beghint dat boeck vanden heiligen
sacramente of vanden VII sloten, dat broeder Jan Ruysbroech maecte, monick wesende,
eender heiliger nonnen Joncvrouwe Mergriete van Meerbeke, cantersse des cloesters van
sinte Claren te Brusele (DE VREESE, Hss. v.J.v.R., blz. 60). Zoo ook nog: hs. F (zonder
vermelding van den naam) en hs. D (ibid. blz. 25). Al schreef R. dergelijke tractaten voor
bepaalde personen, toch richtte hij zich niet alleen tot dezen: immer behandelde hij zijn
onderwerp met het oog ook op anderen en van een algemeen standpunt uit. Anders laten
zich vele bijzonderheden, die eene nonne hoegenaamd niet behoefde, moeilijk verkaren.
Men mocht zich ook afvragen of een Margriet van Meerbeke de hooge beschouwingen die
R. haar ten beste schenkt, wel zou kunnen gevat hebben.
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Na een 14-tal verzen inleiding vangt het boek aan met een ware lofrede over de
waardigheid van den dienst des Heeren, die zelf op aarde was neergedaald om te
dienen en ons aller knecht te zijn. Het fondament van alle heiligheid is een zuiver
geweten, vrij van alle doodzonde. Daarop mag de mensch zijn geestelijk leven
bouwen. Nu schrijft de geestelijke bestuurder aan zijne dochter een volledige dagorde
voor: en geheel de verhandeling wordt daarbij voortaan aangeknoopt.
De vermelding van de h. Clara brengt het eigenlijk onderwerp aan: de bepaling der
zeven behoedplaatsen waarin deze heilige zich teruggetrokken had.
1. Het eerste slot, waarin het lichaam door vrije Minne gesloten is, bestaat in den
vasten wil te volharden in den staat en in den dienst des Heeren.
3. Het tweede waardoor de uitwendige en zinnelijke mensch wordt bedwongen,
is onderworpenheid aan de redelijkheid.
Deze woonst of celle heeft vijf poorten, de vijf zinnen, die de uitwendige
mensch niet beheerschen mag, maar in den dienst moet stellen van den
inwendigen.
3. Het derde is gracie en liefde onzes Heeren, dat men alleen door volkomen
wederliefde, die alle aardsche boeien van ongeordende liefde heeft gebroken,
bezitten mag.
Dit siert onze hoogste begeerte met hartelijke liefde.
4. Deze hartelijke liefde geeft ons het Vierde slot: de verzaking van onzen wil aan
den vrijen wil van God.
Met God moet onze wil vereenigd zijn in willen en nietwillen. Dit is de wijncelle waarin
Minne hare uitverkorenen leidt. Dit is wortel en voedsel van alle deugden.
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5. Zij brengt ons in het vijfde slot: de ziel verheft zich tot God in een schouwende
leven.
Dan heeft de minnende daar een schouwende leven in voortdurende
Minne boven hem; een redelijk leven vol graciën en caritate in hem; een
zinnelijk leven volgens de geboden Gods onder hem. Boven hem is hij
vereenigd met God; in hem draagt hij Gods gelijkenis; onder hem, een
gelijkenis van Christus' menschheid.
Volgt een korte waarschuwing tegen hen die meenen God te bezitten
‘minneloos, vormenloos, beeldenloos,’ en de praktijk der Kerk en der
heiligen versmaden.
6. Houdt gij u in uw vijfde slot: schouwende, minnende starende en nijgende in God
zoodat uw geest bezwijkt in Minne, zoo komt gij in het zesde, waar gij minne in
minne wordt en één geest en één leven met God. Hier ontvangt de mensch, zooals
op den zesden dag der Schepping, Gods beeld en gelijkenis, boven zijne natuur in
eenigheid van Minne.
Want in onzen oorsprong, in de vruchtbare natuur des Vaders, leven wij
onvertoond en ongeboren; in den Zoon worden wij geboren en van
eeuwigheid bekend en verkoren; in het uitvloeien des h. Geestes worden
wij eeuwig bemind; en deze ongeborenheid en geborenheid en Minne
vernieuwen voortdurend. Zoo regneert God en leeft in ons en wij in hem
boven onze geschapenheid in eenigheid van geest. Daar blijven wij altoos
met God geëenigd in banden van Minne. Nochtans moeten wij ons zelven
steeds vernieuwen, zonder ophouden, in deugden en in grooter gelijkheid
met God, want wij zijn niet alleen gemaakt tot zijn beeld, maar ook tot
zijne gelijkenis.
VII. Het zevende slot bestaat in rust boven alle werken in eeuwige verzadigdheid.
(1)
Het is de rust van den zevenden dag.
R. herinnert dan aan een drievoudig leven in ons: het zinnelijke, het
redelijke en het goddelijke. Dit laatste alleen is volmaakt.

(1)

Hier ligt de gedachte ten gronde der vereeniging met Gods wezen beschouwd als eeuwige
rust. (Unio sine differencia). Vgl. S. BONAVENTURA's Itinerarium mentis in Deum, Cap. VII, dat
veel overeenkomst met R.'s werk vertoont.
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Beknopt geeft hij dan weer zijn leer van het godschouwende leven. Deze bladzijde
is zeker eene der klaarste over dit zoo duister onderwerp.
‘Dat (goddelijk leven) is anders niets dan schouwen en staren, en in bloote
Minne kleven aan God, smaken en genieten en versmelten in Minne en
altoos vernieuwen in hetzelfde. Want waar wij verheven zijn boven Rede
en boven al onze werken, in bloot gezicht, daar worden wij gewrocht van
den geest onzes Heeren; en daar gedoogen wij het inwerken Gods en
worden verklaard in goddelijke klaarheid, op gelijke wijze als de lucht
verklaard wordt met het licht der zonne; en als het ijzer doorgaan wordt
met kracht en met hitte des vuurs; zoo worden wij getransformeerd en
doordragen van klaarheden in klaarheden, in het beeld zelf der heilige
Drievuldigheid. Want overmits het geschapen licht der gracie Gods, zoo
worden wij gehoogd en verklaard om te schouwen het ongeschapen licht
dat God zelf is. En alzoo worden wij ingedragen en wederbeeld, overmits
Minne, in ons eeuwig beeld, dat God is. Daar vindt ons en mint ons de
Vader in den Zoon; en de Zoon vindt ons en mint ons met dezelfde Minne,
in den Vader. En de Vader en de Zoon behelzen ons in eenigheid des
heiligen Geestes in een zalig genieten, dat steeds vernieuwen zal, zonder
ophouden, in kennen en in minnen, overmits de eeuwige geboorte des
Zoons van den Vader, en uitvlieten des heiligen Geestes van hen beien....
Al is het dat wij allen vergaderen in ééne Minne, in één omhelzen en in
één genieten Gods, nochtans behoudt eenieder zijn leven en zijnen staat,
in graciën en in deugden... En op gelijke wijze als de sterren des hemels
onderscheid hebben in klaarheid en in hoogte van staat, en in grootheid
van maat, en in vermogende werken in alle schepselen, die hier beneden
zijn; alzoo is ook onderscheid in al degenen die God minnen in klaarheid
van verstaan, in hoogheid van leven, in grootheid van minnen, en in
krachten van uitvloeiende werken.
De aanraking van de minnende ziel met de Godheid is als een
samenhorten van twee sture winden, te zomer, in de lucht: het is een
storm van minne. In deze aanraking van God kunnen de krachten niet in
de eenigheid blijven, maar zij vallen weder terug in werken. En daar
kunnen zij ook niet geduren, en ze keeren weer terug in de eenheid.
Dit gaan en keeren van de krachten in de eenigheid
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(1)

wordt verzinnebeeld door de vier dieren uit het vizioen van Ezechiel. (I, 14).
Zij beteekenen een geestelijk leven met vier wijzen:
geestelijke sterkte die alles verwint, zooals de leeuw;
een offervaardig hart om God steeds eer te bewijzen, zooals de os, die
verbrand werd ter eere van God;
bescheidenheid, verbeeld door den redelijken mensch;
oprechte meening en minne van God, zooals de arend, die weinig vleesch
heeft, maar veel pluimen, lichte hemelsche oefeningen: die de zon in de
oogen ziet en hoog vliegt.
Oefent de mensch zich in deze vier wijzen, zoo mag hij in den grond van zijn
minnende kracht de aanraking gewaar worden van den h. Geest, en in zijne
verstandige kracht het inschijnen van de eeuwige Zonne Jezus-Christus; terwijl de
Vader zijn memorie geheel zal ontblooten en den mensch trekken tot zijn hooge
eenigheid.
De mensch wil aan deze aanraking voldoen, maar kan niet. Dan komt
God met goddelijke wijzen ter hulp. De Geest als een geweldig vuur dat
alles verslindt, zoodat de mensch niets anders gevoelt dan alsof hij één
geest en ééne minne met God ware. Hier zwijgen alle krachten.
De Zoon verheft het verstand boven Rede in een bloot verstaan met
goddelijk licht in goddelijke klaarheid.
De Vader ontledigt de memorie en verheft de bloote gedachte in haar
oorsprong, dat is in Zich zelven. Hier ontvangt hij kracht en vrijheid om
naar buiten en naar binnen te werken met alle deugden.
Volgt het toppunt van het godschouwende leven, boven alle goddelijke wijzen:
‘En boven alle goddelijke wijzen zal de mensch verstaan, met hetzelfde
inzien zonder wijze, het wijzenlooze wezen Gods, dat eene wijzenloosheid
is: want men kan het niet toonen met woorden noch met werken, met
wijzen (bepalingen), met teekenen noch met gelijkenissen. Maar dit Wezen
openbaart zich zelf aan het enkelvoudige inzien der ongebeelde gedachte.
Men

(1)

Echter is weer de toepassing niet op het schouwende leven, maar op het inwendige dat er
toe voorbereidt. Wat volgt schijnt weder een nieuwe uiteenzetting te zijn van het
godschouwende leven.
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mag, wel is waar, in den weg, teekenen en gelijkenissen zetten, die den
mensch eenigszins voorbereiden om dit rijk Gods te zien. Zoo b.v. stel u
voor: een gloed van vuur, zonder mate groot, waar alle dingen verbrand
(1)
worden in een gestilde, gloeiende, onbeweeglijk vuur. Zoo kan men
beschouwen: de gestilde, wezenlijke (essentieele) Minne, die een genieten
is van God en van alle heiligen boven alle wijzen, en boven alle werken,
en boven alle deugden. Zij is een gestilde, grondelooze vloed van
heerlijkheden en vreugden, waar alle heiligen met God in vervloeid zijn
in een wijzenloos genieten. En dit genieten is wild en woest, als een
verdolen: want daar is wijze noch weg nog pad, noch zate noch mate,
noch einde noch begin, noch iets dat men toonen of gewoorden kan. En
dit is ons aller enkelvoudige zaligheid, het Goddelijke Wezen, en ons
(2)
Overwezen, boven Rede en zonder Rede.
(3)
Zullen wij dit in ons bevinden zoo moeten wij ontgeest zijn . in hetzelfde,
boven onze geschapenheid, in het eeuwige punt waar al onze lijnen in
beginnen en eindigen; en in dit punt verliezen zij haren naam en alle
onderscheid, en zij zijn één met het punt, en hetzelfde één dat dit punt
(4)
zelf is: nochtans blijven zij, op zich zelf, altijd toegaande lijnen.
Ziet, aldus zullen wij altoos blijven wat wij zijn in ons geschapen wezen,
en nochtans, met ontgeesten, altoos overgaan in ons overwezen. Daarin
zullen wij zijn aan ons zelven onthoogd, ontzonken, ontbreed en ontlengd
in een eeuwige verlorenheid, zonder wederkeer. Dit beteekent Ezechiel
door de woorden: ‘En zij gingen, en keerden niet weder.’
Dit is ons zevende slot, waarin alle heiligheid en zaligheid volbracht wordt.

(1)

(2)

(3)
(4)

o

Vgl. GUIGO, Epist. ad fratres de Monte-Dei, III, 3, n 16: Sed tentemus sub exemplo
intueri qualiter possit homo divinitatem participando deificari. Sit itaque unus ignis, in
quo diversi generis materiae ponantur; omnes quidem igniuntur, sed alia plus, alia
minus; unaquaeque tamen, servata sui natura, juxta modum locutionis qua ignita est
ignis dicitur; sic utique... omnes beati participando deitatem etiam deificantur; qui licet
alii plus alii minus, omnes tamen qui deificati sunt aequali nomine dicentur dii.
Niet alleen werkt Rede er niet op de wijze waarop zij nog blijft in de eenigheid der
krachten, maar zij is geheel verloren gegaan, in een enkelvoudig genieten (zonder
verwondering heet het elders) van de Godheid.
Wat de h. Thomas heet: raptus (2. 2 qu. CLXXX, a.v.)
Een nieuw beeld dat R. nergens anders gebruikt heeft, en dat nogmaals zeer klaar
zijne opvatting van onze vereeniging met God voorstelt. Hier kan van geen pantheïsme
spraak zijn.
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Echter hierin moet de mensch nog al zijne andere sloten blijven bezitten,
en uitkeeren en inkeeren met heilige oefeningen. Deze hooge rust is dus
slechts één zijde van het hoogste leven. Zooals God, in zijn Wezen,
eeuwige rust is, zoo in zijne nature, eeuwige werkzaamheid: Dit is het
beeld van de godschouwende ziel.
Ten laatste zet R. zijne geestelijke dochter op hare hoede, tegen pronk- en
gemakzucht in kleedij en woonst.
Nogmaals geeselt hij in een paar bladz. de wereldsche gewoonten die
heerschen in sommige kloosters.
's Avonds, alvorens in te slapen, zal de godgewijde lezen in drie boeken:
haar oude boek, het boek der conscientie, dat zij zuiver houden moet;
het witte boek, met roode letteren, Christus' heilig leven en lijden, om het
na te volgen;
het blauw en groene boek, met fijn goud beschreven, dat het hemelsche
leven met drievoudige klaarheid is, wanneer zij streven zal.
Geheel deze verhandeling is merkwaardig, om de vaste zekerheid waarmede
RUYSBROECK zijne geestelijke dochter voert. Door de minste omstandigheden van
haar dagelijksche leven in het klooster, van 's morgens bij het opstaan tot 's avonds
bij het slapen gaan, in al hare werken en woorden, bij tafel, bij 't ziekbed, in de
spreekkamer, in de recreatie, in hare geestelijke oefeningen, schrijft hij haar de
gedragslijn voor, waaruit de broeders van 't Gemeen Leven met voorliefde de
leidende gedachten hunner ascese hebben ontleend. Want wat RUYSBROECK in
alles en voor alles wil; is: eenvoud, geen zonderlingheid, geen afwijken van het
gemeenzame leven. Wat hij voorschrijft is kerngezond, zonder weekelijke
overdrijving, toch zeker en streng. Hier en elders legt hij een wonderbare kennis
van het menschelijke hart aan den dag, een vrucht van eigen ervaring in 't bestuur
der zielen.
Van den zelfden aard als het voorgaande geschrift is ook
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(1)

Die Spieghel der ewigher Salicheit ,
die eveneens voor een kloosterzuster, en misschien wel voor eene novice
geschreven werd.
(2)

Enkele verzen gaan vooraf. In een inleiding vermaant R. zijne ‘Lieve
geminde in onzen Heere’ zich geheel aan haren goddelijken Bruidegom
over te geven: zoo zal zij Hem op hare beurt bezitten en tot den Vader
komen.
Er zijn drie soorten van menschen die God dienen zooals 't behoort: de beginnenden,
de voortgaanden, (innige, rijke, levende menschen, volbrengende hoogheid aller
deugden) de verheven verklaarden (altoos in minne stervende en te niet gaande in
eenigheid met God).
(3)
I. De beginnenden zijn deugdzame menschen, die altoos de zonden afsterven.
R. geeft de geestelijke dochter allerlei raadgevingen over het naleven der
regels, over een zuiver christelijk en kloosterlijk leven, over de biecht,
over het weerstaan aan verzoekingen enz. De vereeniging met God
geschiedt hier door oprechte meening in al ons werken.

(1)

(2)
(3)

Surius Speculum aeternae salutis. In vele hss.: Dat boec vanden Sacramente.
Hs. D vermeldt over dit werk: Dit boec heeft ghemaect heer Jan ruusbroec in 't jair ons (Heren)
M. CCC. ende lix ende heeftet ghesonnen eenre nonnen van clara (cf. W. De Vreese Hss.
v.J.v.R., bl. 24). Men neemt gewoonlijk aan dat dit geschrift gezonden werd aan dezelfde
Margriet van Meerbeke, voor wie de zeven Sloten ook bestemd waren. (Cf. De Vreese o.c.
blz. 16a, evenals Auger o.c. blz. 209). Mij komt het onwaarschijnlijk voor dat één zelfde
kloosterlinge twee werken zou hebben ontvangen over omtrent hetzelfde onderwerp, op
enkele jaren afstand. Overigens was deze Margriet zooals blijkt uit de zeven sloten toen reeds
voor goed non; de kloosterling voor wie de Spieghel bestemd was, schijnt echter nog in haren
roep gewankeld te hebben, en uit blz. 120, 10: Mer sidi noch novicia mocht men opmaken
dat ze pas in 't klooster getreden was. Nu hebben wij geen reden om te betwijfelen dat de
Spieghel na de zeven sloten geschreven werd.
De zes eerste verzen zijn voorzeker van een afschrijver, Van de volgende mocht men
dit ook staand houden.
Deze terminologie wijkt af van de gewone: werkende, inwendige godschouwende leven.
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II. De voortgaanden leven in volkomen onderwerping aan Gods wil, worden verheven
in Gods Minne en houden hunne gedachte ongebeeld voor God. Zij leven volgens
de acht zaligheden in navolging van Christus.
Naar aanleiding van (Ps. XXII, 5): ‘Here, du heves ons ene tafele bereet
jeghen alle die ghene die ons tribulacie ende doghen aen doen’, weidt hij
verder uit over het geestelijk gastmaal, het Allerheiligste Sakrament des
Altaars.
Het voedsel dat ons levend maakt en sterkt in alle lijden is Gods altaar.
Eerst toont de schrijver, naar het voorbeeld van Maria, welke voorname
deugden hem moeten sieren, die ter h. Tafel nadert: reinheid, ware kennis
van God, nederigheid, verlangen; op welke wijze wij Christus in het
Sacrament ontvangen.
Beurtelings handelt nu R. over de instelling van het Allerheiligste en over de
gedaanteverandering, met ingetogen aanbidding en bewonderende liefde.
Dit is de voornaamste plaats voor de kennis van R.'s leer over het H.
Sakrament, welke overigens geheel met de scholastische overeenstemt.
De oude wet had dit offer in figuren geleerd, vooral door het Manna in de
woestenij.
1. Over den tijd, toen ons Heer zich gaf aan zijne discipelen:
Zooals een groot koning, die een verre reis onderneemt, zijn genooten
te zamen roept en hun zijn volk, zijn land, zijn kinschap aanbeveelt, zoo
Christus, de koning der koningen, vóór hij opvaren wilde tot zijnen Vader.
Toen stichtte hij een groot feest, waartoe hij de hoogste prinzen der
wereld, Zijne apostelen, uitnoodigde. Daar werd het paaschlam gegeten,
een figuur van ons Sacrament, dat 1486 jaar geduurd had. In dit feest
besloot Christus de Oude Wet en hij begon ons eerste Paaschfeest.
2. Over materie en vorm van het H. Sacrament.
Na het verhaal der Instelling, vaart hij voort:
‘Ziet, dus hebt gij materie en vorm van ons Sakrament: de materie, dat
is brood en wijn; de vorm, dat zijn de woorden
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onzes Heeren, toen Hij sprak dit is mijn lichame en dit is mijn bloed. Want
toen hij sprak dit is mijn lichaam, toen veranderde hij de substantie des
broods in de substancie Zijns lichaams; niet zoo, dat het brood te niet
ging, maar zijn ontworden (ophouden te bestaan, verlies van zijn vroegere
zijn) werd het lichaam onzes Heeren; niet een nieuw lichaam; maar
hetzelfde dat daar ter tafel zat, en at en dronk met zijn discipelen, dat
(dien) hadden zij ook vóór zich in het Sacrament.’
‘Al dat te voren brood was, wordt het Lichaam onzes Heeren, door rechte
intencie en de woorden der consecracie. En al zijn de hostiën gedeeld
over alle einden der wereld, het Sacrament is één, en het levende lichaam
onzes Heeren is één en onverdeeld. En al zijn de consecraciën van
lichaam en bloed gescheiden: zij vergaderen in één waarheid, en zij zijn
één Christus, want het Lichaam in de hostie is niet zonder bloed, noch
het Bloed in den kelk zonder het lichaam. Zoo is Christus ongedeeld en
al te maal in ieder deel des Sakraments. Alleen tarwebrood zonder
deesem of gist (hefsel of gheste), alleen wijn met een weinig water mag
dienen tot het Sacrament. Christus was het edele tarwekoren dat
gestorven en gevallen is in de aarde en heeft ons gebracht vele vruchten,
dat is ons aller leven in kersten geloof. Hij is de ware wijnstok, dien de
Vader geplant heeft in onzen wijngaard de h. Kerk: uit zijn wonden loopt
ons balsem en wijn. De edele reuk en smaak doet de minnenden dronken
zijn.
3. Over de wijze waarop Christus zich zelven gaf.
Hij gaf onzer ziel zijn Vleesch in spijs en zijn Bloed in drank. Zoo een
wonder van Minne was nooit te voren gehoord.
Hij gaf het ons als een herinnering aan Zijn heilig Lijden; opdat wij
gedenken zouden den kelk zijner passie, dien Hij uit minne dronk, waar
Hij ons mede verloste van den eeuwigen dood.
De Liefde vervoert den schrijver, en hij bezingt de wonderen van Gods eeuwige
Minne, die zich vooral op vier wijzen heeft veropenbaard: God schiep ons tot zijn
beeld en gelijkenis; de Zoon is voor ons mensch geworden; Hij heeft ons door Zijn
dood verlost van de zonde; Hij heeft ons gegeven zijn Vleesch en zijn Bloed.
Bij de behandeling van het eerste punt verklaart R. nader DE VERHOUDING VAN ONS
GESCHAPEN WEZEN TOT ONS
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BEELD IN

GOD. Daar de plaats klaar en belangrijk is, deel ik ze hier mede:

‘De hemelsche Vader heeft alle menschen geschapen tot zijn beeld en
zijn gelijkenis. Zijn beeld is zijn Zoon, de eeuwige Wijsheid zijns zelfs:
(1)
daarin leven alle dingen: al dat gemaakt is, was leven in hem. Dit leven
is anders niets dan Gods beeld, waar God eeuwig alles in gekend heeft,
(2)
en ook oorzaak is van alle schepselen . Dit beeld, Gods Zoon, is daarom
eeuwig, vóór alle geschapenheid. Tot dit eeuwig beeld zijn wij gemaakt.
Want naar het edelste deel onzer ziel: dat is de eigendom (grond) onzer
vermogens, zijn wij gemaakt als een levende eeuwige spiegel Gods, waar
God zijn eeuwig beeld in gedrukt heeft, en waar nooit een ander beeld in
komen mag. Altoos blijft die spiegel vóór Gods aanschijn. en daarom
wordt hij met het beeld dat hij ontvangen heeft ook eeuwig. In dit beeld
kende ons God vóór wij geschapen werden, en kent Hij ons nu in den
tijd. Dit beeld is wezenlijk en persoonlijk in alle menschen; ieder mensch
draagt het geheel en ongedeeld... En aldus zijn wij allen één, vereenigd
in ons eeuwig beeld, dat Gods beeld is, en oorsprong van ons leven en
ons worden, waar ons geschapen wezen en ons leven zonder middel
(rechtstreeks) in hangt als in zijn eeuwige oorzaak. Nochtans wordt onze
geschapenheid niet God, noch Gods beeld schepsel. Want wij zijn
geschapen tot het beeld van God, d.i. om Gods beeld te ontvangen.’
Dit beeld is, in Gods wezen, wezen en wezenlijk; in Gods natunr, de
natuur zelf.
Volgt de leer over de H. DRIEVULDIGHEID.
(3)
Die natuur is vruchtbaar: vaderlijkheid en Vader. In de vruchtbare natuur
is de Vader in den Zoon en de Zoon in den Vader. Maar in den Vader is
de Zoon zoonlijk en ongeboren; en daar houdt zich de natuur vaderlijk,
om altoos te gebaren, en zoonlijk, om altoos geboren te worden; in de
geboorte echter is de Zoon een ander persoon, eeuwig uitgaande uit den
Vader, en de h. Geest, de derde persoon, uitvloeiende als een brandende
gloed van hun beider liefde.

(1)
(2)
(3)

Sedert AUGUSTINUS werd Jo. I 3-4 quod factum est. In ipso vita erat gelezen: quod
factum est in ipso vita erat.
Causa exemplaris nl.
Cf. S. Thomas 1 dist. 7 qu. 1 a. 1 ad 2. De Scholastiek onderscheidde in de behandeling
van de Triniteitsleer: de essentia op zich zelf beschouwd, en de essentia cum relatione;
of zooals Hendrik van Gent zegt: divina essentia ut induit rationem proprietatis. Aldus
beschouwd is de Godheid vruchtbaar. ECKHART noemt dit: de ungenaturte en de
genaturte Natuur.
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Het overste onzer ziel is altoos bereid om die Liefde te ontvangen; want
het is geheel ongebeeld, altoos ziende en nijgende naar zijn begin. En
daarom is 't een eeuwig levende spiegel Gods, altoos zonder ophouden
ontvangende de geboorte des Zoons, het beeld der Drievuldigheid, waar
God zich zelf in kent met al wat Hij naar zijn wezen en naar de personen
is: want in Gods wezen is dit beeld wezen, en in ieder persoon al wat die
persoon is in de natuur. En dit beeld hebben wij allen als een eeuwig
(1)
leven, zonder ons zelven, voor onze geschapenheid. In onze
geschapenheid is dit beeld overwezen van ons wezen en eeuwig leven.
Als beeld van de Triniteit heeft de grond onzer ziel drie eigenschappen
die één zijn in de natuur: ongebeelde wezenlijke blootheid, daardoor zijn
wij den Vader gelijk en vereenigd; de overste Rede der ziel: een
spiegellijke klaarheid waarin wij den Zoon Gods ontvangen. In de klaarheid
zijn wij Hem gelijk; maar wanneer wij Hem ontvangen, zoo zijn wij één
met hem.
Vonke der ziel, d.i.: een natuurlijke ingeneigdheid der ziel in haren
oorsprong; daarin ontvangen wij den h. Geest. In het innijgen zijn wij den
(2)
H. Geest gelijk; in het ontvangen van Hem, één met Hem.
Deze drie eigenschappen echter zijn niet werkelijk van de ziel verscheiden:
zij zijn de grond der overste krachten. Deze gelijkheid (secundum
actionem) en deze éénheid (secundum essentiem) zijn in alle menschen,
maar de zondaar draagt ze verborgen door de grofheid van zijn zonden.
Door bovennatuurlijke gelijkheid nu met God in gracie en deugden, wordt
onze memorie ontledigd, ons verstand verheven in enkelvoudige waarheid
en onze wil in goddelijke vrijheid: zoo zijn wij God gelijk door gracie en
deugden, en zoo ook met Hem geëenigd boven gelijkenis in zaligheid.
4. De Redenen waarom Christus zich verborgen heeft gegeven in het H. Sakrament.

(1)

(2)

Deze terminologie is geheel in den zin van ECKHART: in disem ewigen uzflusse, da alliu
dine uz geflozzen sint ane sich selber (zonder zich zelf) da waren si in im (cf. Pfeiffer
582, 15.): maar kan ook verspreid geweest zijn.
Dit beteekent telkens: secundum actionem zijn wij gelijk; secundum essentiam één (i.e.
niet hetzelfde, maar zonder middel met God vereenigd). Men ziet dat deze drie
eigenschappen, zooveel zijn bijna als de drie bronnen der overste krachten: Gedachte,
verstand, wil.
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Hierin weerlegt hij eenige verkeerde opvattingen van Christus'
tegenwoordigheid in de h. Eucharistie.
5. Ten laatste handelt R. over de verschillende klassen van personen die ter H.
Tafel naderen.
Hierin legt hij weer een wonderbare kennis van het menschelijke hart met
al zijne bewegingen aan den dag.
De laatste hoofdstukken behandelen nogmaals het beschouwende leven.
(1)

Eerst enkele beschouwingen over een geestelijk levende leven, dat
tegader gevoegd is, geschapen en ongeschapen, God en schepsel; dat
binnen ons is, nl. Gods beeld in ons: waar Hij mede leeft in ons, waar wij
leven uit God en tot God, waar wij ons met Gode geëenigd gevoelen.
Echter in de rivieren zijner genade (in de krachten) zijn wij verdeeld. Uit
het levende leven dat wij in God hebben heeft God ons geschapen, maar
niet van dit leven, noch van Zijne substancie, maar van niets. En ons
geschapen leven hangt in zijn eeuwig leven dat wij hebben in God, als in
zijne eeuwige oorzaak, die hem eigen is van natuur. Daarom is ons
geschapen leven één leven zonder middel met het leven dat wij hebben
in God. En dit eeuwige leven dat wij in God hebben is zonder middel één
met God. Want hij is een levende exemplaar van alles dat hij gemaakt
(2)
heeft en hij is zake en oorzaak van alle schepselen.
De schepping verklaart R. aldus: Wij zijn uit God niet gevloten van natuur;
maar dewijl God ons eeuwig gekend en gewild heeft in Zich zelf, zoo heeft
(3)
Hij ons gemaakt niet van natuur of van nood, maar van vrijheid Zijns wils.

(1)
(2)

(3)

Dezelfde uitdrukking vita vivens komt o.a. voor bij GUIGO, Epistola ad fratres de
Monte-Dei, II, n. 24 en schijnt ook elders bekend.
R. neemt dus de zuiver-thomistische leer aan over ons esse ideale als onze causa
exemplaris. Hij verwerpt de meening van Duns Scotus, volgens dewelke de ideae wel
eeuwig, maar toch verscheiden van den Zoon zouden zijn, of van Scotus ERIGENA,
volgens dewelke de ideeënwereld van eeuwigheid geschapen is.
Hierdoor, en door geheel de voorgaande plaats, wordt alle pantheïstische verklaringen
van R.'s leer uitgesloten. Indien er één zeker verschil is tusschen pantheïsme en
theïsme, dan is het wel dat volgens het pantheïsme God van natuur en noodzakelijk
geschapen heeft, volgens het theïsme, uit vrijen wil.
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Verder herhaalt R. voortdurend dezelfde gedachten, of brengt hij weinig
nieuws. Hij behandelt weer de enkelvoudigheid en de ledigheid die wij in
onzen geest moeten hebben om door God gewracht te worden: en
beschouwt hier onze vereeniging met God als werkelijk. Na een hoofdstuk
over het werken der gracie in Christus, verontschuldigt hij zich zonder
veel orde te zijn voortgegaan, ‘al heeft hij dit opzettelijk gedaaan.’ Nu wil
hij beurtelings nog spreken van de natuur van ons levende leven; van
zijne oefening; van zijn wezen; van zijn overwezen.
Zijne NATUUR: het is ons uit God geboren en is één met God en leeft uit
God in ons en uit ons weder in Hem. Wij ontvangen Gods beeld in ons:
waar wij het ontvangen (i.e. prout eam accipimus) kennen wij het in Hem
zelf; maar waar wij getransformeerd worden in zijn klaarheid, daar hebben
wij ons zelven vergeten en zijn één met Hem, al blijven wij altoos
gescheiden in substancie en in natuur.
Zijne OEFENING: deze vereeniging is vruchtbaar. Onze hemelsche Vader
woont in ons, en trekt ons in ons begin: daar bevinden wij wilde woeste
blootheid. Daar geeft ons de Vader zijn Zoon en de Zoon bezoekt ons
met zijn klaarheid, en eischt dat wij zouden staren en schouwen de
klaarheid met haar zelf: wij bevinden Gods klaar heid in ons, en ons in
haar en ons daarmede geëenigd. En al heeft zij ons omvat, wij echter
kunnen haar niet omvatten, daar wij schepselen zijn. Daarom laten wij
ons staren deze klaarheid navolgen oneindelijk lang en breed, hoog en
diep, wijzenloos geheel en gansch. Hier zien wij den Vader in den Zoon,
en den Zoon in den Vader... en zoo leven zij in ons en geven ons den h.
Geest, die onze vonke der ziel beroert en oorsprong onzer eeuwige minne
tusschen God en ons is. Maar de minne kunnen wij ook niet omvatten,
en daarom blijven wij steeds hongerig en dorstig.
Zijn WEZEN: boven alle oefening van minne, boven werken en lijden,
worden wij omhelsd en omvangen met den Vader en met den Zoon in
eenigheid des heiligen geestes. Daar gevoelen wij geen onderscheid
tusschen ons en God, want wij zijn boven ons zelven ontgeest in Zijne
Minne. Hier is eischen noch begeeren, geven noch nemen, maar een
zalig ledig zijn, kroon en wezenlijk loon van alle heiligheid en van alle
deugden.
Hier begint een OVERWEZENLIJK schouwen en gevoelen: wij sterven uit
ons wezen in een overwezenlijke zaligheid. Wij zijn zalig en zaligheid in
Gods wezen. Dit is der Minne kern, verborgen in donkerheid, en in
(1)
niet-weten zonder grond. Dit niet-weten is

(1)

Deus melius scitur nesciendo: Eene bij AUGUSTINUS zeer dikwijls voorkomende gedachte
(De ord. II, 16, 44; Tract. 23 in Jo. 9).
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een ontoegankelijk licht, dat Gods wezen is en ons overwezenlijk. In zijn
genieten zijn wij gestorven, en aan ons zelf ontzonken en verloren, naar
wijze van ons genieten (i.e. prout fruimur) maar niet naar de wijze van
(1)
ons zijn (quoad esse). Hier is alle weten en streven gestild.
Ten laatste verwittigt ons nog R.: waar ik zet dat wij één zijn met God,
dat is te verstaan in Minne, niet in wezen noch in natuur. En daarom, al
mogen wij vereenigen, wij kunnen niet één worden. Ging ons wezen te
niet, we zouden noch minnen noch zalig zijn. Maar ons geschapen wezen
is als een wilde woeste woestijn, waar God in leeft die ons regeert. En in
deze woestijn moeten wij dolen wezenloos, want wij kunnen in ons
overwezen niet komen, zonder Minne.
En daarom ‘zijn wij zalig in ons wezen, zoo wij leven in minne; en wij zijn
zaligheid in Gods wezen, zoo wij in Minne ons zelf gestorven zijn in Zijn
(2)
genieten. Zoo leven wij in ons eigen wezen overmits minne, en sterven
wij in Gods wezen, overmits genieten.
Ik vind dat R. nergens klaarder de verschillende stadia, of liever de verschillende
verschijningen van het schouwende leven heeft uiteengezet. De vier laatste punten
vatten uitstekend geheel zijn mystische leer samen. Men ziet ook wat een groote
rol het beeld der Drievuldigheid hier speelt: Aan dit beeld wordt geheel het geestelijk
leven ontwikkeld. De ziel wordt vereenigd in den grond harer krachten met de drie
Personen der Godheid: haar overwezenlijk schouwen en genieten gebeurt in de
wilde wijzenloosheid van het Goddelijke wezen als zoodanig.
Dat deze verhandeling voor novicen voornamelijk geschreven werd schijnt mij
zeker. In de vermaningen, die de schrijver in de eerste hoofdstukken ten beste geeft,
verstaat hij het uitstekend om wankelende roepingen vast te zetten. Men begrijpt
dan ook waarom zoo groot een deel over het h. Sacrament des Altaars loopt: de
devotie tot de Eucharistie heeft in den brabantschen mysticus een warmen verdediger
gehad; zij is immers het voedsel der ziel.

(1)
(2)

Dit laatste punt alleen is het godschouwende leven der Brulocht.
In tertio gradu anima quodammodo mortificatur in Deum. (RICH. v.S. VICT. de gradu
viol. char.; p. 562 b.) Moriamur ergo et ingrediamur in caliginem (BONAV. Itin. VII).
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Overal wekt hij zijne biechtelingen tot de veelvuldige Communie op; en wij hebben
hem reeds hooren verklaren: wie vrij is van doodzonde, en met oprechte meening
te Communie gaat, mag iederen dag ter h. Tafel naderen.
Maar hij spaart zijne ‘novice’ niet; hij zegt haar uitdrukkelijk, dat hij haar de drie
‘staten van leven’ wil toonen en verklaren: ‘opdat gij u zelven wel kennen moogt en
niet beter noch heiliger waant te zijn, dan gij zijt. (124, 17).
Al heeft zich de schrijver zelf verplicht gevoeld om verontschuldiging te vragen
‘dat hij zonder veel orde is voortgegaan, naar mijn meening is de Spieghel der
Salicheit misschien wel R.'s MEESTERWERK. Voor de kennis zijner mystiek althans
is het van de hoogste beteekenis. Het is waarlijk een samenvatting van al zijn andere
verhandelingen: niets ontbreekt er van wat eenigszins belang heeft in zijn leer. Ook
spreekt hij nergens zoo klaar en zoo duidelijk. Zelfs zijn stijl laat zich hier best
genieten.
Een laatste verhandeling, die nog voor kloosterlingen schijnt bestemd geweest
te zijn, zet het leven in de Minne uiteen, naar het veel gebruikte beeld van een Trap.
Oorsprong ervan was wellicht de trap voor den troon van Salomon; want bij de
(1)
Romaansche mystieken wordt het beeld gewoonlijk aldus aangegeven.

(2)

Van seven trappen inden graet der gheesteliker minnen

Het geestelijke leven in de Minne is als een trap met zeven treden, waarlangs de
mensch tot de volmaaktheid of tot Gods rijk opstijgt.
1. Een goede wil met God vereenigd is de eerste trap.
2. Daaruit wast als vrucht gewillige armoede, de tweede trap, waardoor de mensch
vrij en zonder zorgen van aardsche goederen leeft: hij is de wijze koopman die de
aarde voor

(1)

(2)

Dat het werk van den H. BONAVENTURA Itinerarium mentis ad Deum van invloed is geweest
op dit tractaat, is zeker. Echter elders ook is dezelfde invloed waar te nemen, zonder dat men
hem toch bepaald kan aanwijzen.
Surius David, IV 1-60. De Septem gradibus amoris libellus optimus.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

554
den hemel gegeven heeft, hij is behoed tegen de gierigheid, bron en oorzaak van
alle kwaad.
3. Hierna volgt de derde trap: reinheid van ziel, waardoor de mensch alle
ongeordende liefde haat en versmaadt, reinheid van lichaam, waardoor hij traagheid,
gulzigheid en onkuischheid schuwt en vliedt, en niet leeft naar den lust onzer zinnen;
daarom zal men wenschen arm, in arbeid en boete, te leven.
4. De vierde trap is oprechte ootmoed: dit is de levende grond van alle heiligheid,
waaruit de fontein ontspringt met vier rivieren van alle deugden en eeuwig leven:
gehoorzaamheid, zachtmoedigheid, verduldigheid, en verloochening van allen
eigenwil.
5. De vijfde trap heet edelheid van alle deugden en van alle goede werken, welke
hierin bestaat dat men de eer van God boven alles zoekt.
Drie soorten van oefeningen kunnen ons helpen om God alle eer en lof
te bewijzen. De eerste vereenigt ons met God zonder middel, door Hem
te aanbidden, te eeren en te beminnen. De tweede vereenigt ons met
Hem door gracie en goede werken: door begeeren, bidden en eischen.
De derde houdt ons vereenigd met God: door God te danken, te loven
en te zegenen. Dit was het eerste werk dat in de hemelen verricht werd.
Hierin kunnen de koren der Engelen ons hulp bieden: de drie hoogste
hierarchieën strijden niet met ons, maar leven met ons waar wij verheven
zijn boven strijd met God in vrede, in schouwen en in eeuwige Minne. De
middelste koren strijden met ons tegen den duivel, de wereld en onze
ondeugden. Zij bevorderen ons inwendig leven en sieren het met allerlei
deugden.
Christus zelf heeft ons een tweevoudigen weg getoond, die ons leiden in
het eeuwige leven: den weg der raden en den weg der geboden. De
engelen van het nederste koor dienen ons hierin, om ons vrij te houden
van doodzonde.
Tot volmaaktheid van het werkende leven behooren verder onnoozelheid,
dochter der caritate, en gehoorzaamheid, hare zuster, daaruit worden
alle goede werken verricht: en zoo zoo gelijken wij de aartsengelen.
Eindelijk om het werkende leven te voltrekken, moet men God boven
alles meenen en minnen, waardoor wij de Deugden gelijk worden.
Nu zijn er echter velen, die meenen groot van leven en verheven voor
God te zijn. Maar zij zijn onverstorven en hoog-
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moedig, vol kwade neigingen en ijdele zorgen, die ook in kloosters worden
aangetroffen. Aan onzen hemelschen Vader, die ons eeuwig geroepen
en verkoren heeft in zijnen Zoon, moeten wij steeds antwoorden, en met
de Engelen Gods lof zingen in viertonige melodie: minne tot God en onzen
evennaaste; ongeveinsde nederigheid, verzaking van eigen wil,
onophoudend prijzen van God. Hieraan wordt weer heel losjes
beschouwingen over het hoogste leven en over de hemelsche zaligheid
vastgeknoopt.
6. De zesde trap is een klaar inzien puur van geest en van gedachte.
Volgt weer een beknopte behandeling van dit schouwende leven naar
het hoogste gericht (het eerste stadium)
7. De zevende trap is als wij boven alle kennen en weten in ons bevinden een
grondeloos niet-weten.
Als wij boven alle namen die wij God of schepselen geven, versterven in
een eeuwige ongenaamdheid, waar wij ons verliezen, en boven alle
oefening van deugden in ons bevinden eeuwige ledigheid, en boven alle
zalige geesten één grondelooze zaligheid waarin wij allen één zijn, en
dat zelfde éen wat die zaligheid zelf is; en als wij aanzien alle zalige
geesten wezenlijk ontvonkt, ontvloten en verloren in hun overwezen in
een wijzenlooze onbekende donkerheid (laatste stadium).
Om een volledig beeld van RUYSBROEK's werkzaamheid als geestelijke leider, zouden
wij nog eenige brieven, die ons vooral bekend zijn door de Latijnsche vertaling van
SURIUS, kort moeten behandelen.
Aan hunne authenticiteit is niet veel te twijfelen, al bezitten wij slechts van vier op
(1)
zeven den oorspronkelijken tekst. Dat POMERIUS ze niet vermeldt, moet ons niet
verwonderen, daar zij geen eigenlijke verhandeling uitmaken. Maar THOMAS a
(2).
Kempis, die evenals POMERIUS slechts elf werken van RUYSBROECK kent , gewaagt
uit-

(1)

en

en

(2).

en

en

en

Ontdekt door AUGER, die uittreksels uit den 4 , den 5 en den 6 brief en den 7 in zijn
geheel meedeelt aan het einde zijner Etude. Prof. DE VREESE, Bijdrage, blz. 53, heeft een
en

fragment van den 4 en geheel den 7 brief afgedrukt.
Cf. de authenciteit der Twaelf Dogheden.
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drukkelijk van de brieven: ne imperfectus sit numerus, Epistolarum liber duodenarium
adimplet.
De eerste brief was bestemd voor dezelfde Margriet van MEERBEKE, die
nog andere geschriften van RUYSBROECK ontvangen heeft. Voornamelijk
wordt het gebruik van kloosterlingen om met elkander verbintenissen aan
te gaan en beneflciën te beloven aan de kaak gesteld.
Dat deze brief op toestanden wijst die in het Clarissenklooster zouden geheerscht
hebben, is wel onwaarschijnlijk. R. spreekt hier, evenals elders, meer in 't algemeen;
hij wil zijne geestelijke dochter en hare gezellinnen veel meer op hare hoede zetten
tegen mogelijke gebreken, die maar al te dikwijls elders zijn ingeslopen.
Doch niet alleen tot kloosterlingen strekte zich zijn werkzaamheid uit. Ook personen
uit de wereld, van allen rang en stand, verlangden van hem een beknopt levensplan
om in hun staat tot heiligheid te geraken.
Van de wonderlijke bekeering eener adellijke vrouw, barones van Marcke, heeft
POMERIUS het verhaal bewaard. Deze verbleef op haar slot te Rhode-Sint-Agatha.
Zij had zich RUYSBROECK tot biechtvader gekozen. Zoo zeer werd zij door de zoetheid
en schoonheid zijner woorden getroffen, dat een algeheele verandering in haar
leven plaats greep. Meermaals bezocht zij den vromen monnik te Groenendaal, en
legde den weg, twee mijlen omtrent, uit eerbied voor den heiligen man, blootsvoets
af. Na eenigen tijd had deze meester haar zóó in de school van Christus geleerd
de wereld te versmaden, dat zij eindelijk, na den dood van haar man, alle ijdele eer
verwerpend, met hart en geest het juk des Heeren op zich nam en te Keulen in het
klooster der Klarissen trad, waar zij in geur van heiligheid overleed. Haar zoon,
(1)
Ingelbertus de Marka, werd kanunnik te Groenendaal.
De tweede en langste der zeven brieven, toont ons RUYSBROECK in betrekking met
nog een andere adellijke

(1)

Aldus POMERIUS, die hem een confrater noemt. IMPENS echter laat verstaan dat die
INGELBERTUS nooit in 't klooster getreden is.
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vrouw, Mechtildis weduwe van Jan van KULENBORCH, ridder.
Reeds meermaals hebben wij RUYSBROECK in betrekking gezien met de
Gottesfreunde van Duitschland. Dat zijne werken langs den Rijn zeer vlijtig gelezen
werden, is waarschijnlijk, daar al de mystieken uit dien tijd onderhandelingen met
(1)
elkander hadden. De derde brief is aan drie kluizenaars uit de omstreken van
(2)
Keulen gericht, die hij aanmaant om in hun heiligen staat te volharden.
De vier laatste brieven zijn gericht aan jufvrouwen in de wereld: SURIUS heeft ons
den naam der eerste bewaart: ‘Catharina van Leuven, vrome maagd te Mechelen’.
De brief aan haar bevat allerlei raadgevingen voor een heilig leven in de wereld.
In de drie andere brieven spreekt de schrijver den bestemmeling toe als: Vrouwe.
Zij bevatten uitsluitelijk zedelijke raadgevingen in den aard van vele brieven van
HADEWYCH. De toon en de taal is echter wel die van RUYSBROECK.
Echter te Groenendaal zelf had RUYSBROECK het schoonste en rijkste veld voor
zijne werkzaamheid. Door den heiligen levenswandel der eerste monniken aangelokt,
hadden zich velen reeds, na korte jaren, om hen heen geschaard. De geestelijke
vorming dezer nieuwe kloosterlingen was den prior toevertrouwd: en indien er te
Groenendaal zoo heerlijke bloemen van heiligheid hebben gebloeid, dan is dit wel
grootendeels aan hem te danken.
Tot hem kwamen allen, om troost in moeilijkheden, om opbeuring en aanmoediging
tegen de verzoeking. En het was een wonder, zegt zijn biograaf, hoe hij voor ieder
in 't bijzonder het woord wist, dat hem in het hart drong en versterkte. 's Avonds, na
het Completorium, verdrongen zich velen om hem in zijn cel, ten einde hem over
de zaligheid der beschouwing en over de heerlijkheden der heiligheid te hooren
spreken. Zóó zeer werden zij dan soms

(1)
(2)

tribus nobilibus viris nempe D. Danieli de Pess, D. de Bongarden, et D. Gobelino de Mede,
Coloniae inclusis apud D. Pantaleonem Deze namen zijn alle onbekend.
De toon van dezen brief treft niet als bijzonder van RUYSBROECK.
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door zijne goedheid en door zijn brandende woorden geroerd, dat zij daarbij den
slaap vergaten, en tot de Metten toe, zonder eenige verveling, naar hem luisteren
konden. Als dan de dageraad hen in hun vrome samenspraak verraste, gingen zij
blijmoedig en opgeruimd, versterkt in ziel en lichaam, het officie zingen.
r

J. Van Mierlo J , S.J.

(Wordt voortgezet).
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Fryderyk Chopin
I
‘Hoed af, mijne Heeren, een genie!’
Zoo - geestdriftig en met nadruk - leidt Eusebius (Robert Schumann) den jongen
Poolschen toondichter in bij de lezers der ‘Algemeine Musikzeitung’ (1831), toen
Variations sur un thème de Don Juan: ‘Laci darem la Mano’, op. 2, pas verschenen
was. Schumann vergistte zich niet, - hoe voorbarig en overdreven ook zijn uitroep
bij zijn tijdgenoten scheen, - en nu, meer dan ooit, wordt Chopin als een geniaal
toondichter vereerd en bemind.
Herdenken wij, bij de honderste wederkeering van zijn geboortedag, de
gebeurtenissen van zijn leven en wijden wij eenige lijnen aan zijn kunst.
De familie Chopin leefde te Zalazowa-Wola, bij Warschau, waar de vader leeraar
in de Fransche taal was; zij bestond uit de ouders en vier kinderen, waarvan het
n

derde, de eenige zoon, geboren den 22 Februari 1810, eenmaal beroemd zou
worden. In een beschaafd midden als het zijne, zou Frederik's aanleg spoedig
opgemerkt en ontwikkeld worden. Op achtjarigen ouderdom reeds debuteert hij in
(1)
een liefdadigheidsfeest met een klavierconcerto van Gyrowetz en bekomt enormen
bijval. Dit schitterend optreden bezorgde hem tal van uitnoodigingen en weldra was
de veelbelovende knaap een regelmatig bezoeker der

(1)

Gyrowetz, Adalbert, geb. te Budweis (Bohemen) in 1763, gest. te Weenen in 1850. Een
veelzijdig ontwikkeld man, die zes talen meester was en degelijke studiën in de rechten
gedaan had. Was jaren lang keizerlijke legationssecretaris aan Duitsche hoven. In 1804
kapelmeester der Weensche Hofoper. Zijn vruchtbaarheid overtrof die van Haydn. Hij schreef
o.a.: 30 zangspelen, 40 baletten, 19 missen, 60 sinfonies, 70 kwartetten, 40 klaviersonaten,
tal van serenaden, ouverturen, marchen, dansen, kooren, liederen, enz., Hij overleefde al die
werken en nooit ontmoet men zijn naam nog op concert- of theaterprogrammas.
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rijkste salons van Warschau. Hij speelde in die jaren eens voor den Groot-Hertog
Constantijn, en Czaar Alexander ontbood hem om een nieuw instrument te
beproeven: de ceolomelodicon.
(1)
Weldra zouden, op aanraden van zijn meester Jos. Elsner , de kunstreizen
beginnen. Voor de eerste maal ging hij van huis weg in September 1828; hij vertoefde
een paar weken in Berlijn, ontmoette verschillende kunstenaars, - Mendelssohn,
o.a., - bezocht de Hofopera, maar... maakte weinig muziek. Het jaar daarop, in
Augusti, is hij voor drie weken te Weenen en geeft daar een concert. Hij speelde
daar voor de eerste maal zijn variaties op ‘Laci darem la mano’ (op. 2), die opzien,
bijna oproer, in de zaal verwekten. Hij wist echter zijn publiek te ontwapenen en
mee te slepen door een schitterende improvisatie. Een tweede concert wordt
(2)
ingericht, waar hij zijn Rondo speelt. Hij maakt kennis met Gyrowetz, Lachner,
Kreutzer, Czerny en met den uitgever Haslinger, die verschillende handschriften
koopt, maar met de uitgave talmt. Chopin keert huiswaarts langs Praag, Teplitz
(maakt muziek op de kasteel van den prins Klary) en Dresden.
Hij blijft in 1830 te Warschau, gaat dikwijls bij zijn bewonderaar, prins Radziwill,
geeft veel concerten, en bereidt zich inmiddels voor om zich elders te gaan vestigen.
‘Ik heb het voorgevoel, dat ik voor eeuwig vaarwel zeg

(1)

(2)

Josef-Xaver Elsner, geb 29 Juni 1769 te Grottkau (Silezië), † 18 April 1854 te Warschau.
Studeerde eerst geneeskunde, dan muziek. Werd orkestmeester aan de theaters van Lemberg
en Warschau, waar hij in 1815 een orgelschool stichtte. In 1821, ontstond onder zijn bestuur,
uit die school het Conservatorium, dat nog bestaat. Hij schreef 19 operas, verschillende
balletten, dramas, sinfonies, concertos, verhandelingen over de Poolsche taal. Geen dier
werken kon aan den tijd weerstaan en geen enkel is dan ook tot ons gekomen.
Lachner, Franz: geb. te Rain (Beieren) in 1803, gest. te Munchen in 1890. Een der sterkste
contrapuntisten van den tijd, die juist daarom steeds als volgeling van Bach en Haendel in
de muziekgeschiedenis zal beschouwd worden. Publiceerde zoowat 190 werken, waarvan
zijn ‘Suites d'orchestre’ soms nog uitgevoerd worden. Hoewel weinig gespeeld, zullen Lachner's
werken nog lang het voorwerp van ernstige studie uitmaken, dank zij hunne wonderbare
techniek.
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aan mijn vaderland’, schrijft hij bij zijn vertrek. Eenige vrienden geven hem, in een
zilveren schaal, een beetje aarde van den vaderlandschen grond mede. Over
Dresden, waar hij aan 't Hof speelt, reist hij naar Weenen, gewapend met vele
aanbevelingsbrieven voor verschillende landen. Hij maakt furore en verdient veel
geld, - maar weldra breekt het oproer los in Polen en.... de Weeners zijn Russisch
gezind. Chopin verkeert weldra in geldgebrek. Hij vraagt een pasport naar Londen
‘langs Parijs’ en is in de Fransche hoofdstad tegen 't einde van 1831.
De Parijzenaars gevoelden sympathie voor de Polen en dat deed Chopin goed,
- maar daarbij bleef het aangename. De jonge kunstenaar miste zijn vaderland,
vooral toen hij merkte, dat men te Parijs van zijn triomfen in Polen, Oostenrijk en
Duitschland niets wist. De aanbevelingsbrieven deden weinig uit en het concert, dat
hij vóór zijn vertrek naar Londen geven wilde, werd door de inrichters op de lange
(1)
(2)
baan geschoven, ondanks de vriendelijke bemoeiingen van Paër en Kalkbrenner.
Deze stond toen bekend als een der beste pianisten van den tijd. Men is het niet
eens over den aard der betrekkingen tusschen hem en Chopin. Kalkbrenner wilde
aan Chopin les geven gedurende drie jaren ‘opdat hij een groot artist zou worden’
(!). Kalkbrenner zou op die manier een geniaal leerling voortgebracht en zijn roem
gevestigd hebben. Chopin volgde echter den raad zijner vrienden, die hem voor
zoo sterk als Kalkbrenner hielden, en nam geen les. Zij werden echter goede
vrienden.
n

Eindelijk, den 26 Februari 1832, had zijn concert in de Salle Pleyel plaats. Na
de uitvoering van zijn Concerto in F werd hem een geestdriftige ovatie gebracht.
Hiller,

(1)
(2)

Paër, Fernando (1771-1839), nog een historische naam. Die toondichter had echter in Chopin's
tijd veel aanzien te Parijs.
Kalkbrenner, Friedrich-Wilhelm-Michael (1788-1849), leefde meestal te Parijs. waar hij een
der beroemdste leeraars van klavier was. Zijn methode bestond vooral in 't ontwikkelen van
den pols, van de linkerhand en in 't juiste gebruik der pedalen. Chopin erkende zijn knapheid,
maar vreesde hem niet, - zeker niet als kunstenaar. Kalkbrenner's composities hebben geen
groote waarde.
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Liszt en Mendelssohn, daar aanwezig, loofden hem zeer; ook de pers. Men verweet
hem alleenlijk gebrek aan toon. Die zwakheid had Chopin ook opgemerkt. Eerst
schreef hij ze toe aan de instrumenten, - stelselmamatige oefeningen brachten
echter weinig verandering en Chopin zal inderdaad zijn heel leven lang aan dit
gebrek min of meer lijden. Nooit werd hij de pianist der groote zalen, die de massa
overweldigt, zooals Liszt.
Een tweede concert, in Mei, voor een menschlievend werk, werd ook goed
besproken en opende hem enkele salons. Toch was Chopin's geldelijke toestand
niet schitterend. De in Parijs verblijvende nooddruftige Polen bestormden zijn woning
en baatten hem uit op de schandelijkste wijze. Chopin had zijn Polen te lief en bezat
te weinig wilskracht om aan die kleverige indringers te weerstaan. Hij was werkelijk
in armoede geraakt en dacht er over na hoe naar Amerika te komen, toen hij den
prins Valentin Radziwill ontmoette, die hem denzelfden avond inleidde bij James
de Rothschild. Zijn spel, dat in kleinen kring wondermooi was, maakte hem met éen
slag beroemd. 's Anderendaags kreeg hij aanvragen tot lesgeven, meer dan hij kon
beantwoorden en alle uit de aristocratische wereld.
Nu begint voor Chopin een periode, die, helaas! niet langer dan vijf jaren duren
zou, waarin hij volkomen gelukkig is. Hij regeert in de hoogste kringen der
maatschappij, niet enkel door zijn edele kunst, maar ook door zijn persoon. Hij was
inderdaad een man van zeldzame distinctie, een uiterste zorg bestedend aan
kleeding en voorkomen, wellicht met een zweempje fatterigheid. De lessen, die hij
gaf, werden minstens twintig frank betaald en hij gaf er in den regel vier of vijf op
een morgen: 's namiddags bleef hij werken in zijn rijk appartement, dat hij op de
Chaussée d'Antin betrokken had; dan kuieren en dineeren op de Boulevards; 's
avonds soirées of theater, waarheen hij zich meestal begaf met zijn vriend en
landgenoot Matuszewski, die aan de Ecole de Médecine doceerde. Chopin verdiende
veel geld, - maar gaf al uit wat hij won; vooreerst was zijn levenswijze zeer kostelijk
en ten tweede, werd hij meer dan ooit uitgebaat door sommige zijner landgenooten.
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In het jaar 1833 was hij verschillende malen voor het publiek opgetreden met Liszt,
Field, Herz, Hiller, Osborne of alleen. Maar eens, in December 1834, had zijn
vertolking maar half bevallen (op een concert van 't Conservatoire) en alhoewel hij
een beetje later in een concert met Habeneck een schitterende weerwraak nam,
was hij door zijn eersten tegenslag zóozeer teleurgesteld geworden, dat hij om zoo
te zeggen niet meer in 't publiek optrad. Hij liet zich nog eenmaal bewegen om in
een liefdadigheidsconcert ten voordeele van een Poolschen professor te Rouen, te
spelen (1838).
Bij een zijner gastheeren ontmoette hij eens (in 1835) den reeds welgekenden
Italiaanschen toondichter Bellini. Zij werden spoedig goede vrienden en gevoelden
een onbegrensde bewondering voor elkanders talent. Vooral verwonderlijk is de
groote invloed, die de talentvolle melodist - maar voor 't overige tamelijk
oppervlakkige toondichter - op Chopin uitoefende. La Norma werd een zijner
lievelingswerken en hij kon het niet aanhooren zonder tot tranen toe bewogen te
zijn.
In den zomer van dit jaar toog hij naar Duitschland, waar mannen als Mendelssohn
en Schumann, die hem sedert lang kenden en waardeerden, beter dan de snobbige
Parijzenaars dat konden, hem met ongeduld verwachtten. Heerlijke intieme
kunstavonden werden daar doorleefd en Chopin moest beloven weder te keeren.
Waarom bleef hij niet in dit midden? Hij hadde misschien minder geld verdiend,
maar ook minder van noode gehad, en zekerlijk zou hij, kalm en sereen het Duitsche
kunstenaarsleven leidend, heerlijk en groot werk voortgebracht hebben. Te Parijs
offerde hij veel aan zijn publiek van rijke heeren en geparfumeerde dames en stond
daar eigenlijk buiten het kunstleven. Jonge toondichters kwamen voor den dag en
werden door dezen bespot, door genen bewonderd, maar door allen fel besproken.
Chopin bleef onverschillig. Berlioz mocht hij niet en Liszt was hem niet meer dan
een kameraad. Hij was ook jaloersch op den grooten virtuoos: hij beneed hem diens
invloed op de massa door de reusachtige sonoriteit van zijn spel.
Chopin had op zijn Duitsche reis zijn vader ontmoet
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te Carlsbad en een speelgenootje, Maria Wodzinska, die intusschen een schoone
jonge vrouw geworden was. De ontvankelijke kunstenaar werd verliefd, vroeg Maria's
hand, doch werd door den vader, een schatrijken Pool, afgescheept. Dit schijnt het
begin zijner lijdensgeschiedenis te zijn. Hij keert ziek te Parijs weer en gaat het
volgend jaar - 1837 - niet naar Duitschland. Heel even reist hij in Juli naar Londen
op aandringen van den pianofabrikant Broadwood, doch bezoekt daar niemand,
ook niet zijn kunstvrienden Mendelssohn en Moscheles.
Wij zijn gekomen aan een der gewichtigste en meest besproken voorvallen in
Chopin's leven: zijn kennismaking met George Sand. Naar het schijnt - men is het
daarover niet eens - zou Liszt een ontmoeting tusschen beiden bewerkt hebben,
op aandringen der gekende schrijfster. Chopin scheen op dergelijke gedwongen
kennismakingen niet gesteld te zijn, maar George Sand was er de vrouw naar - ik
zei haast: de man! - om zich te imponeeren. En zoo komen twee wezens samen,
door den wil van 't eene en de karakterzwakte van 't andere, twee wezens, die in
den grond van elkander verschillen, andere betrachtingen, andere passies, een
ander temperament hebben.
Zij gingen in den herfst van 't jaar 1838 naar 't eiland Mallorca voor de gezondheid
van Sand's vijftienjarigen zoon Maurice. Zij woonden in een half verlaten klooster
van Valdemosa, waar Chopin zich aller ellendigst voelde en weinig werkte, maar
wat hij er schreef was allerschoonst, want van dit tijdperp dagteekenen zijn Préludes.
Chopin kon het daar ten slotte niet langer uithouden; in plaats te genezen werd hij
nog zieker; zij vertrekken in de lente van 1839 over Marseille naar Nohant, het
kasteel van G. Sand, waar Chopin voortaan elken zomer zal doorbrengen. 's Winters
zijn ze te Parijs en houden veel recepties. Kunstenaars en schrijvers verdringen
zich om hen, maar, zonderling genoeg, dit soort gezelschap bevalt Chopin niet. Alle
kunsten, ook de letterkunde, zijn hem vreemd en zelfs over muziek praat hij weinig
mee: zijn eigen kunstopvatting kon hij niet bespreken. Daar bleek het, dat hij geen
‘intellectueel’ was en niets kende dan zijn klavier. Toch had Chopin in dien kring
een paar trouwe vrienden gevonden, o.a.
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(1)

Eugène Delacroix en Franchomme . Chopin was bij en boven alles Pool gebleven;
hij beminde zijn landgenoten en was meer op hun geld-bezoeken gesteld dan op
een onderhoud met Balzac. Dat patriotism werd niet gewaardeerd door George
Sand, die, met uitzondering van den dichter Mickiewicz, geen enkel Pool wil
ontvangen.
Sand en Chopin maakten deel uit van een ‘phalanstère’, en die zuinige levenswijze
was noodig om aan de groote uitgaven te Nohant het hoofd te kunnen bieden. Te
Nohant waren heel den zomer door genoodigden, tot groote ergernis van den
eenzamen toondichter. Toch was dit verblijf te lande heilzaam voor hem; hij genas
en nam toe in krachten, zoodat hij veel kon componeeren en oudere werken overzien.
Eugène Delacroix spreekt daar veel over in zijn brieven, en daarin vinden wij ook
vereering voor Chopin uitgedrukt: ‘... hij is de waarste kunstenaar, dien ik ontmoet
heb. Hij behoort tot de zeldzamen, die men kan bewonderen en achting toedragen.’
Liszt was ook een trouw bezoeker en hoewel Chopin den grooten virtuoos
mistrouwde als zijn eenigen ernstigen mededinger, gedroeg Liszt zich grootmoedig
en speelde veel werk van den Poolschen pianist; zijn zware handen, die een
Pleyel-vleugel als een orgel konden doen donderen, gleden dan zóo teeder en
subtiel over de toetsen, het rubato-spelen ‘à la Chopin’ was zoo volkomen, dat
Chopin zelf met stomme bewondering geslagen was.
Ik vermeldde zooeven Chopin's tempo rubato. Hij wendde dat voor de eerste maal
aan in een intiem concert bij Pleyel (1842). Het deed een oproer ontstaan in de
virtuosen-wereld. Later werd het ellendiglijk misbruikt, niet enkel door de pianisten,
(2)
maar ook door orkestleiders . Nochtans had Chopin een onfeilbaren regel, om
overdrijving

(1)

(2)

Franchomme, Auguste (1808-1880), mag als een der beste violoncellisten der vorige eeuw
beschouwd worden, verwierf grooten roem als virtuoos en als leeraar aan het Parijzer
Conservatoire. Zijn enkele composities, alle voor zijn instrument, zijn niet meer belangwekkend.
De rubato-dirigentnr worden op meesterlijke wijze afgetakeld door Felix Weingartner in zijn
brochuur ‘Ueber das Dirigiren.’
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te vermijden, aangegeven: ‘Dat uw linker hand uw kapelmeester zij en steeds de
maat houde.’
Van 1840-42 is een vruchtbare periode voor Chopin; hij componeert veel en laat
veel verschijnen. Rijk werd hij daar echter niet bij. Zijn composities brachten in den
regel 300 à 500 frank per nummer op, maar hij gaf al minder en minder les, eenerzijds
uit weerzin, anderzijds om zijn krachten te sparen. Want hij wordt steeds zwakker
van gestel en na zijn breuk met George Sand, in 1848, treedt hij de laatste en
ellendigste levensperiode in. Hij kan niet meer te voet uitgaan en, op een divan
uitgestrekt, geeft hij zijn lessen. Dit jaar wil hij naar Engeland - wellicht om de
revolutie te ontvluchten? - doch neemt eerst afscheid van 't Parijzer publiek in de
Salle Pleyel. Hij speelt ideaal schoon, maar heeft zich zoo zeer moeten inspannen,
dat hij na 't concert in zwijm valt van vermoeienis.
Zijn verblijf in Groot Bretanje duurt bijna een jaar. Voor het groote publiek treedt
hij weinig of niet op. Te Londen geeft hij matinées bij Lord Falmouth voor een beperkt
maar duurbetalend auditorium. Zijn reis door Schotland is minder rustig dan zijn
verblijf te Londen. Daar gaat het van kasteel tot kasteel en de bijval is niet zoo groot,
als men mocht verwachten. Toch weet Chopin eenige diepvoelende zielen tot
onvergankelijke vereering en bewondering voor zijn werk te winnen. Maar zijn
krachten nemen af, zijn concerten worden schaarscher, zijn eigen pianos blijven
ongebruikt. Terug te Londen treedt hij nog eenmaal op, in de maand November,
maar wordt in geen enkel dagblad vermeld.
Zeer ziek keert hij in 1849 terug naar Parijs, zijn ziekte wordt verergerd door
mismoedigheid, als zijn trouw dokter sterft, en door geldgebrek. In een oogenblik
van ware ellende, ontvangt hij 1000 pond sterling van Miss Stirling, een Schotsche
dame, die hem grenzeloos vereerde. Die koninklijke gift brengt natuurlijk weer
eenigen welstand, - maar alle hoop op redding is geweken tegen het einde der
maand September. Chopin's zuster komt hem verzorgen en zij, benevens een paar
trouwe vrienden: Gutmann en de prinses Marcelinne Czartorywska. De gravin
Potocka komt ijlings van Nizza om Chopin's uitersten wensch te
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vervullen: een piano wordt bij 't ziekbed geschoven en de gravin zingt goddelijk mooi
n

Chopin's lievelingswerk Beatrice di Tenda van Bellini. Twee dagen nadien, den 17
October om 4 ure 's morgens, ontsliep de groote kunstenaar. Een dankbare blik
voor den trouwen Gutmann en een smartvol gefluisterd ‘Cher Ami...’ waren zijn
laatste levensteekenen. Men bezorgde hem een koninklijke begrafenis.

II
Chopin is heel en al een gevoelskunstenaar, grillig, fantastisch en impulsief, met
(1)
steeds als grondslag het Poolsche ‘Zal’ . Zijn werk staat trouwens in rechttreeksche
evenredigheid tot zijn karakter en zijn persoon. Hij was meestal zwaarmoedig; kon
soms uitgelaten vroolijk zijn en een heel gezelschap vermaken door zijn dolle pret
en door zijn vrienden te parodiëeren. (De tooneelspeler Boccage beneed hem dan
om zijn mimiek.) Maar in die oogenblikken van uiterlijke blijheid, was hij innerlijk
wellicht droever gestemd dan ooit. Blijheid en een hart vol verlangen zijn de twee
polen van zijn karakter, heeft men wel eens gezegd. Met zijne intiemen kon hij lief
en verduldig zijn. In grooteren kring was hij eerder schuchter. Concertspelen in een
groote zaal was voor hem een ongeluk. De Poolsche driestheid en grofheid van
woorden en gebaren was bij hem verdwenen, misschien wel door zijn leven in de
Fransche hoofdstad. Hij had zich spoedig de Parijsche elegancie aangepast en
waren zijn uiterlijk, zijn gebaren en woorden onberispelijk beschaafd, in zijn muziek
vinden wij dezelfde sierlijkheid terug.
De zoo beroemde, - bijna beruchte - melodie

(1)

‘Zal’ is een Poolsch woord, dat in geen enkele taal te vertalen is. Het duidt een heele skala
van gevoelsstemmingen uit. ‘Zal’ doet den Pool heete tranen weenen of treurigzwijgend
toekijken, als hij aan de vernedering van zijn vaderland denkt; ‘Zal’ doet hem uitbarsten in
bitter klagen of verzinken in stille, doffe, hopelooze berusting; doet hem inwendig brullen of
in gloeienden haat het oproer tegen den dwingeland stoken; ‘Zal’ doet hem van teederste
zwaarmoedigheid naar opvlammende passie overslaan; ‘Zal’ doet dit alles en meer, en voegt
bij iederen gemoedstoestand een eigenaardige melancholie.
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van Chopin is sierlijk, teeder, zoet-treurig, langs lange gebogen lijn. Zij stijgt, breidt
zich uit, schijnt te sterven, herleeft en ademt weg, als uitgeput van krachten. Alle
melodieën vloeien in elkander en schijnen door een gespannen gouden draad
saamgehouden. De cadenzas zijn zoo eigenaardig als moeilijk; zij zijn echter meer
dan een ad libitum - uit te voeren toertje. Het geheel is van een ongeëvenaarde
betoovering, en dit vooral méer door de melodische lijn, dan door de keus der
intervallen. Opvallend is dit in zijn kleine intieme stukken (zooals de ‘Préludes’), die
hij niet schrijven moest voor de oppervlakkige Parijsche dames.
Wat men gewoonlijk begeleiding noemt is dit bij Chopin minder dan waar ook.
Alles is zoozeer saamgesmolten, dat men in zekeren zin van een harmonische
melodie zou kunnen spreken. Daarin ook ligt het geheim der feedere tooverkracht,
die van zijn muziek uitgaat. Zijn harmonie is niet die der groote afstanden, en van
tusschenvoegingen in andere tonen vindt men maar zeldzame voorbeelden.
Daarentegen geeft hij nieuwe combinaties en oplossingen, zij doen zich echter
natuurlijk voor en schijnen eerder door den aard van Czeechsche en Hongaarsche
muziek, dan door schoolstudie teweeggebracht te zijn. Maar hoe stout hij ook in
tonen spreekt, steeds blijft hij een zuiver harmonist, nooit duister of onbegrijpelijk.
Zijn modulaties zijn talrijk en eigenaardig en verrassend snel, soms komt hij terug
in den grondtoon. Meer dan alle problemen bewijzen zij, hoezeer hij de harmonie
en de waarde der dissonanten door en door kende en dit meer door intuïtie dan
door studie. In zijn tijd werden deze laatste niet onvoorwaardelijk aangenomen.
Moscheles vond ze barbaarsch (later veranderde die pianist van meening) en zelfs
Schumann noemt ze wild. Men is daar sinds lang over heen en Chopin wordt nu
erkend als een eerste modulatiegenie.
Chopin's stijl is een afgezonderd geheel, met niets - ook niet bij benadering - te
vergelijken. Dit plaatst zijne muziek geheel buiten alle andere klaviermuziek. Wij
mogen zeggen, dat Chopin - die niets anders was en niets anders zijn wilde dan
klaviercomponist - de schepper

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

569
is der klaviermuziek. Inderdaad, de klassieken schreven meest voor klavecimbel
en Beethoven's heerlijke sonaten zijn die van een sinfonist: te orchestraal. Chopin
is éen met zijn speeltuig en schrijft uitsluitend voor dit klavier, waarvan hij de diepste
geheimen kent en uitbaat. ‘Geen kent zijn instrument zooals hij’, zegde Schumann,
- en die kon het weten. Niet de mechanische virtuositeit is zoo verbluffend bij Chopin
(hoewel men een volslagen pianist moet zijn om iets van de noten terecht te
brengen), want Thalberg wellicht en Liszt voorzeker - waren sterker dan hij. Maar
de geniale Pool ontdekte nieuwe sonoriteiten: door aan de accoorden - in arpegen
- meer uitbreiding te geven, door een ongewoon gebruik der pedalen en door de
manier van aanslaan der toetsen. Dit laatste was het geheim zijner geniale
voordracht. Op twintig verschillende wijzen wist hij dezelfde noot te toetsen en
evenveel malen een ander effekt te verkrijgen. Dat en zijn rubato maakten het spel
‘à la Chopin’ uit, waar ik het reeds over had. Schumann, die hem in een zijner beste
oogenblikken hoorde, tracht het voor te stellen als volgt: ‘Denk u een Eoolsharp,
die alle toonladders zou bezitten en welke de hand eens kunstenaars in allerhande
plastische versieringen dooreen zou slingeren, maar zóo, dat altijd een diepe
grondtoon en een week-voortzingende stem hoorbaar blijven, - en men heeft
ongeveer een beeld van zijn spel.’ Soms is de indruk der muziek anders en lijkt hij
een parelenregen in een kristallen schaal.
Het blijft buiten kijf dat deze geniale voordrachtkunst door niemand overtroffen
werd, hoewel wij ons moeilijk kunnen voorstellen dat een Chopin-speler zooals
Godowski, b.v., te verbeteren is. Bij de vertolking van Chopin's muziek houde men
steeds voor oogen, dat zij stemmingsmuziek is, waarvan de toondichter zelf àl de
schakeeringen heeft aangegeven, in tegenstelling met de rein-plastische kunst der
klassieken. Niets bijvoegen, maar ook niets nalaten. Fiorituren en versieringen zijn
hier een onafscheidbaar deel van het geheel en hebben een eigenaardige waarde;
als ze soms aan Mozart en de Italianen doen denken, is dat maar door uiterlijken
vorm. Eigenlijk zijn ze heel iets anders. Woorden kunnen hier niets duidelijk
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maken: men moet voelen, diep-innig, teeder-subtiel voelen. Men moet een uiterst
fijn-bewerktuigd kunstenaar zijn om Chopin te voelen en daarbij een technieker van
eerste knapheid om hem te vertolken. Laat mij toe een gedeelte uit de voorrede van
(1)
Karl Mikuli tot de volledige uitgave van Chopin's werken over dezes techniek aan
te halen: ‘Chopin bezat een hoogstontwikkelde, het instrument volkomen
beheerschende techniek. In alle aanslagswijzen was de gelijkheid zijner passagen
en toonladders onovertroffen, ja, fabelachtig; onder zijne handen hoefde het klavier
noch de viool om haren boog, noch de blaasinstrumenten om den levenden adem
te benijden. Zoo wonderbaar versmolten de tonen als in den schoonsten zang! Een niet zoo groote, als uiterst buigzame klavierhand, liet hem brekingen der
ruimste harmonieën en verstgrijpende passagen toe, die hij als iets vóor hem nooit
gewaagds in het klavierspel ingevoerd had. Alles, zonder dat de minste inspanning
zichtbaar was, gelijk over 't algemeen een weldadige vrijheid en lichtheid zijn spel
uitmuntend kenmerkten. Daarbij was de toon, dien hij uit het instrument wist te
trekken, altijd, voornamelijk in de Cantabiles, reusachtig groot; hoogstens Field kan
met hem vergeleken worden.
Een mannelijke, edele energie verleende aan daartoe geschikte stukken een
overweldigende uitwerking - energie zonder ruwheid, - zooals hij anderzijds door
de teederheid zijner zielvolle voordracht - teederheid zonder nuffigheid - de
toehoorders vervoeren kon. Bij alle hem in zoo hoogen graad eigen warmte was
deze voordracht toch steeds maatvol, kuisch, ja, voornaam en bijwijlen zelfs zeer
terughoudend.’
Het zou buiten de grenzen dezer bondige studie loopen, een ontledend overzicht
van Chopin's werken te geven. Ik

(1)

Karl Mikuli (1821-1897), Poolsch pianist. Studeerde eerst geneeskunde te Weenen, dan
muziek in Parijs (1844) onder leiding van Chopin. Ging terug in zijn vaderland met de
omwenteling van 1848. Maakte daarna rondreizen in Oostenrijk en vestigde zich te Lemberg.
De uitgave bij Kistner, die ik hierboven aanhaal, bevat veel varianten en nuttige aanduidingen,
volgens autografische aanteekeningen van Chopin in Mikuli's studie-exemplaar der werken.
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kan enkel mijn lezers met een paar woorden aan den aard der bijzonderste
herinneren.
Als trouwste spiegel van Chopin's gemoed en als wonder voorbeeld van dit soms
wanhopigmakend Poolsche ‘Zal’ mogen de Nocturnes gelden. Zij zijn vol jeugd en
teederheid, overvloeiend van fantazie. De eerste reeds overtreffen in rijkdom hun
roemrijk model: Field, wiens Nocturnes nochtans onsterfelijk zijn. Hun stemming is
meestal droefgeestig; soms bereikt de toondichter de tragische grootheid van
r

Beethoven's laatste kwartetten (op. 27 n 1); enkele malen is de stemming
r

godsdienstig, maar hoewel schoon (op. 48 n 1) is de melodie hier minder
oorspronkelijk.
Dicht daarbij staan de Impromptus, die nochtans veel levendiger van karakter
zijn. (op. 66 wordt voor de schoonste gehouden.)
Chopin geeft aan de ballade een nieuwen vorm, die hem later vaak zal ontleend
worden. Zijn vier Ballades, zijn romantische muziekstukken, edel van themen, op
(1)
gedichten van zijn grooten vriend Mickiewicz. De eerste (G-moll) behoort tot de
schoonste werken der muziekliteratuur.
In zijn genre-stukjes is hij niet altijd gelukkig: de Bolero heeft niet veel te
beteekenen en de Tarentella, op 43, is weinig oorspronkelijk (zij herinnert te veel
Rossini); de Barcarolle, in haar Italiaanschen trant, is zeer lief en de Berceuse, op.
57, noemt men terecht de apotheose der versieringskunst.
Van hooger, mannelijker kunst zijn de Polonaises de vruchten. Zij zijn geweldig,
luisterrijk schoon en door en door Poolsch van karakter. Als men ze aanhoort, is
het, als werden de hooge vleugeldeuren eener licht-schitterende zalenrij
opengeworpen, waaruit in plechtstatige beweging vooruittreedt een stoet van vorsten
en vorstinnen, rijke magnaten, in bont en brokaat gedoscht, met goud en juweelen
getooid; en men houdt den adem in, onwille-

(1)

Adam Mickiewicz (1798-1855), de grootste dichter van Polen, die in zijn ‘Krimsche Sonnetten’,
‘Ode aan de jeugd’, ‘Pan Thaddäus’ en de ‘Balladen’, die Chopin inspireerden, een geniale
hoogte bereikt. Sommige stukken zijn zoo schoon als de schoonste van Dante.
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keurig beïndrukt door dit verblindend vertoon en die pralende pracht. En wij voelen
ook, dat zij den Polen spreken van het vaderland, van zijn glorie en van zijn nood,
daar klinkt de taal van het volk, dat murmureert tegen verbastering. Daarvan spreken,
in andere rhythmen, de Mazureks eveneens.
Zijn fijn rhythmisch gevoel en zijn onuitputtelijke schat van nieuwe, steeds schoone
motieven, zijn nooit banale of wufte versieringen verheffen die volksdansen tot echte
kunststukken. Zij behooren tegelijkertijd tot de folklore en tot de meest persoonlijke
uiting van Chopin's zieleleven. De invloed dier muziek op het Poolsche volk kan niet
anders dan gevaarlijk zijn voor den roekeloozen overheerscher.
‘Wist de geweldige, zelfheerschende monarch uit het Noorden, - schrijft Schumann
ergens - hoe in Chopin's werken, in de eenvoudige wijzen zijner mazurkas, hem
een gevaarlijke vijand dreigt, hij zou die muziek verbieden. Chopin's werken zijn
onder bloemen verstoken kanonnen.’
Minder volksch, eerder wat verwaand en geparfumeerd zijn de Walsen. Zij lijken
geschreven te zijn voor markiezen en markiezinnen. De meesten werden te Parijs
gecomponeerd, enkele te Weenen en deze laatste zijn misschien de beste; de Wals
op. 34 was Chopin's lievelingsstuk. De slotindruk dezer melancholische dansen is,
dat de eenheid van grondgevoel, een soort neurasthenische mijmering, hun een
zekere eentonigheid bijzet. Men kan er wel van genieten, in bepaalde
gemoedsstemmingen, maar er zich niet mee voeden, zich er niet steeds aan
verkwikken.
Sonate, Rondo en Scherzo zijn vormen, die Chopin nooit geheel onder den knie
kreeg. Enkele zijn proeven der eerste jaren en daarin ontbreekt het dan ook veelal
aan samenhang. De vier Scherzos zijn klassiek van vorm, maar buitengewoon lang.
Ze doen soms denken aan Beethoven's sinfoniescherzos, maar zijn veel zwakker.
De dans wordt wel eens afgebroken door langzame melodieën, zoodat het geheel,
met tal van mooie bladzijden, toch maar weinig heeft van een scherzo. Beter
geslaagd en bepaald meesterlijk is de Sonate in B, een zijner aangrijpendste kleine
zieledramas.
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Men noemde ze ‘het gedicht van den dood’, Zij dagteekent van 1838, tijdstip waarop
Chopin den dood reeds voelde naderen. Het derde deel bevat de beroemde, ten
ondank afgedreunde treurmarsch.
Zijn Concertos en Concertstukken zijn werk van den virtuoos. Hun kunstpeil is
niet hooger dan het middelmatige, hoewel niet zoo min als gewone virtuosenmuziek.
De orkestratie is plat en kleurloos en de goede bewerkingen van Klindworth en
Tausig konden daar niet veel aan veranderen. De Fantaisie en La mineur, schijnt
een deel van een onafgewerkt concerto te zijn. Zij is beter dan de vorige
concertmuziek en om haar dramatisch karakter willen sommige musicologen ze
beschouwen als een proeve om theatermuziek te schrijven.
Maar boven al de werken, die ik hier aanhaalde staan de onovertroffen Préludes
en Etudes. De eerste, 24 in tal, zijn korte eenvoudige schetsen, zonder fiorituren,
van gemoedstoestanden. Het zijn echte ‘momenten’ van psychologie, het is zuivere,
rs

edele kunst, die haar toppunten bereikt in de n 2, 8 en 24.
De Etudes zijn meer dan wat dit woord aanduidt. Zij bevatten vooreerst alle
mogelijke en onmogelijke mechanische en rhythmische moeielijkheden van het
klavierspel, gradueel gerangschikt, maar tevens zijn ze een onuitputtelijke bron van
schoonheid. De Etude in E b.v. is onovertroffen. Daar toont Chopin zich zelf als een
der stoutste dichtergeesten van zijn tijd.
Chopin was meer dan een talent, hij was een genie, een dichter in tonen, een
dichter van 't klavier, die een eenige plaats bekleedt in de geschiedenis der muziek.
Hij was toondichter en ... Pool en misschien juist om dit nationalistische zijner kunst
is hij zoo bevattelijk voor ons, Vlamingen, wier psychologie uit de eigenaardigheden
van ons ras voortkomt. Dat gevoelt men bij de Polonaise en Mazureks, - maar
luisteren wij naar een der schoonste Etuden, en wij zijn ver van Polen en van
Vlaanderen, ver boven die aardsche vaderlanden, in die heerlijke velden, voor zóo
velen ongenaakbaar, van het droomenrijk der poëzie.
LEO VAN RIEL.

Antwerpen, April 1910.
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De onweerbaren
Een verhaal uit het leven der Speldenwerksters
II
- ‘Wel, dag Sofietje, altijd even vlijtig aan den slag!’ zoo klonk eene goedige stem
in het deurgat, en, voor de aangenaam-verraste kantwerkster het kussen van zich
kon afschuiven, stond de oude kanunnik nevens haar op het vloertje.
- ‘Heere toch, mijnheer de Kanunnik, nu ben ik ongerust geweest. Uwe meid had
mij Zondag, na de Mis, verteld dat ge ziek waart, dat ge met rheumatiek geplaagd
zaat. Zoo dan is alles toch weer goed afgeloopen.... Maar ga binnen, mijnheer de
kanunnik, ga binnen!....’
Wenkend stond de priester in de deur en meteen verscheen eene tweede figuur
op den drempel, een rijzig, nog jong man, met zwaar zwart kroezelhaar en glanzende
helderblauwe oogen. Leentje, die bij de komst van den kanunnik bezig was de
kachel te poetsen en juist uit het woonvertrek kwam, bleef bedeesd staan en stopte
hare bezoedelde handen onder haar voorschoot weg.
- ‘Maar Leentje, geneer u niet, kind’, zeide gemoedelijk de oude priester. ‘Ik ben
hier met mijn neef Jules Molders, artist-schilder. Zie ze blozen’, plaagde hij snaaks,
‘ge hoeft u immers niet te schamen om een beetje potlood.... Hier Jules, hebt ge nu
Sofietje, ons goeie Meken, vrienden van op 't schoolbankje, niet waar, samen gespeld
uit het kruisken A-B boek’, ging hij glimlachend voort, terwijl Sofietje volzalig knikte.
Ze traden de huiskamer in. De woelwaters op de kade hadden bij het verschijnen
van den schilder elkaar toegefluisterd: ‘Zeg mannen, 'nen artist!...., kaatsbal en
hoepel in den steek gelaten en stonden met den neus tegen de raampjes geplakt.
Leentje dreigde, kwaadheid veinzend, den eersten die er niet rap
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van door schoof, eens onder hare potloodhanden te nemen. Ze wisten wel dat het
‘geen meenens’ was; toch dropen ze schoorvoetend af. Glimlachend staarde ze de
bende na en sleepte dan kussen en stoel binnen.
Op het aanzoek van den kanunnik had het oudje zich, hoe vreemd ze 't ook vond,
opnieuw aan het werk gezet. Tegen de vensterbank leunde de priester, en zooals
hij daar stond, het grijze hoofd licht gebogen, op het kussen neerkijkend, deed zijne
gansch eigenaardige gezichtssnee, zijn arendsneus en zijn groote kale schedel aan
eene schepping der Primitieven denken. Bij de tafel had de schilder post gevat. Na
eene kleine wijl bewonderend op de vlijtige handen van het speldenwerkend oudje
te hebben gestaard, werd zijne aandacht gevestigd op de kleine groep, En terwijl
Sofietje voortpraatte, met duidelijke bezorgdheid er naar vernemend of mijnheer de
kanunnik nu volkomen genezen was, en verder nieuwsjes uit de beurt vertellend,
had hij stil zijn schetsenboek opgeslagen en met wondervlugge hand, in enkele
trekken, het paar op het papier gebracht. Daarbij kon echter het aardige dochtertje,
dat verbaasd had staan toekijken, niet nalaten in haren naïeven eenvoud uit te
roepen: ‘Wel dat is nu toch eens schoon. Moeder, dat is teekenen!’ Beteuterd keek
ze bij het plots hoofdwenden van den schilder en den guitig-berispenden wenk, dien
kanunnik Van Gaelen met opgeheven vinger tot zijn neef richtte: ‘Wat rakker,’ zei
hij, ‘hebt ge mij weer verrast? - Maar ja,’ ging hij voort, ‘wij verloren haast de reden
van ons bezoek uit het oog. Sofietje, gij gaat mij een groot plezier doen. Mijn neef
wou uw portret schilderen.’
- ‘Wel moedertje, moedertje toch!’ riep Leentje uit, van pret in de handen klappend.
- ‘Mijn portret, mijnheer de kanunnik’, zeide het oudje, eenigszins uit haar lood
geslagen. ‘En waarom, waartoe? Het portret van eene oude, versleten vrouw. Zie,
daar op den schoorsteen hangt mijn portret. Toen, voegde zij er met een greintje
behaagzucht bij, kon ik nog misschien wel het schilderen waard zijn. Nu is de fut er
uit, mijnheer de kanunnik!’
Glimlachend stonden neef en oom haar aan te hooren;
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haar spraakgeluid was zoet als fluweel en er vonkte een flauw vlammetje in hare
oogen.
- ‘Toe, moeder’, drong Leentje aan, en de oude priester zeide: ‘Ge zijt gij nog een
welbewaard vrouwtje en ge kunt gij op het doek.... Sst, mondje dicht en
toegeluisterd... Morgen zal mijn neef hier met zijn gerief aanlanden en gij zit model!’
- ‘Ja maar, ja maar’, stribbelde ze nog tegen, ‘wat kan mijnheer uw neef in
Godsnaam verrichten in zoo 'n oud hok en, model zitten, waarin bestaat dat eigenlijk?’
Zij was zenuwachtig opgestaan en scheen beangstigd om het buitengewone van
dit zoo onverwacht voorstel.
- ‘Model zitten is een ding van niemendal, zeide de schilder, en dat ga ik u in korte
woorden uitleggen: Van morgen af, zult gij plaats nemen, dáár, vlak bij het venster
met die aardige, verweerde ruitjes, en dan maar heel natuurlijk doen wat ge elken
dag doet: speldenwerken met uwe wekendaagsche kleertjes aan. Ik kom hier
schilderen van negen uur tot twaalf, en van twee tot vier. En zoo wint ge dubbel,
want alle moeite verdient haar loon.’
- ‘Neen, mijnheer, schudde Sofietje, om mijnheer den kanunnik plezier te doen,
wil ik dan wel model zitten, maar geld aanvaard ik er niet voor. De een mensch moet
den andere helpen; dat gaat zoo in de wereld!’
- ‘De zaak komt van zelf in orde’, antwoordde de schilder luchtig... ‘Zoo, zijt ge
dan moe gewerkt, dan rust ge, al naar 't u bevalt; praten moogt ge naar hartelust,
en zingen hoe meer hoe liever. Ik hoor zoo graag oude liedjes. Welnu, zeg ja, en
steek uw hand uit!’ Klappend viel zijn palm in het handje van het lachende Sofietje
en zijne heldere stem kaatste een jolig ‘Top!’, door de huiskamer.
Dien dag werd er, tusschen moeder en dochter, nog veel geredekaveld over die
wondere gebeurtenis welke een ganschen ommekeer in hare levenswijze ging te
weeg brengen. Aan het oudje was die hartelijke schilder wel meêgevallen: hij kon
zoo smakelijk lachen, zijne manieren waren zoo oolijk, zijne gebaren zoo los en
zijne woorden zoo luchtig dat haar mond van zijn lof overliep; met hem zou ze zich
al spoedig op haar gemak voelen. Leentje zei
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niets, maar, hoewel ze geen gevoelige, overprikkelde dweepster was, stond zij nog
immer onder de bekoring van die groote blauwe oogen, zag ze nog immer die
rankkloeke gestalte, die fijne trekken, dien zwarten krullebol, die blanke hand welke
zoo vlug het potlood over het papier dreef. En schoon ze 's avonds, voor ze zich ter
rust vleide, met alle innigheid haar gewoon schietgebeden opzei:
Heilige Jozef, de Droomer,
Laat mij dezen nacht niet droomen,
En als ik droomen moet,
Laat mij dan droomen van alle goed,

had ze toch zoo 'n volzalig visioen van een hupsch jongman die tot haar kwam, op
een mooien lentedag, midden in een tuin vol bloeiende rozen en slanke leliën. Maar
uit maagdekensschuchterheid begroef ze, voor de eerste maal, in het diepste van
haar hart, wat haar zoo 'n welige deugd gedaan had en wanneer 's morgens, stipt
op het uur, de schilder met stoeltje en verfkast, vergezeld van een knaap die den
ezel droeg, het vertrek betrad, was het met neergeslagen oogen en sterken blos
dat zij hem haastig groette om zich dan gauw uit de voeten te maken.
Met een ‘Dag, Moeder, en dag, juffer Leentje, hoe vaart gij beiden?’ was hij
binnengekomen, had met een zwenk zijn grooten hoed aan een haak gegooid en
zijn gerief op een stoel. Nu stond hij, als een veldheer, met bespiedend oog de
plaats te verkennen.
Zoon uit den gegoeden burgerstand, had Jules - zijn vader was lang reeds dood,
- op moeders aandringen zijne humaniora uitgedaan. Hij stond op het punt zich in
de rechtgeleerde faculteit te laten inschrijven, toen ook moeder, na eene slepende
ziekte ten grave ging. Steeds had hij meer neiging betoond voor potlood en penseel
dan voor spraakkunst en pandecten. Zijn oom en voogd was dan ook in het minst
niet verwonderd toen Jules hem kwam mededeelen dat hij voornemens was aan
de universitaire studies te verzaken, om zich aan het Instituut voor beeldende kunsten
op het schilderen toe te leggen.
Een uitstekend leerling was hij daar geweest. Zoodra de poorten der Academische
inrichting achter hem waren
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toegegaan, had hij zich evenwel verhaast al het conventioneele van het aldaar
genoten onderwijs van zich af te schudden. Grieksche en Romeinsche kunst hadden
zijn oog gescherpt en zijne hand gevormd, doch zijn heerlijk bloeiend gemoed en
zijne op stevige wetenschappelijke grondslagen berustende opleiding hadden hem
er toe gebracht een eigen kijk op de zaken te verkrijgen. Geen Godenleer, geen
tooneeldecors meer; voortaan werd hij een trouw bezoeker van heide en ven, zee
en duin, beemd en veld. Later verwijlde hij met voorliefde in fabriek en achterbuurt.
Hij koutte met het arme volk, peilde met helder, wel eens vochtig oog, de wonden
van den armen wroeter, leerde diens leed medelijden, en wist de grootschheid te
vatten van de armemenschensmart, de verhevenheid van het stoere slaverswerk.
's Anderendaags stond hij dan met zijn schilderstoel in huis, betaalde mild, had
immer een hartelijk, troostend woord op de lippen en zette hun wee op het doek
met al de innigheid van een diep menschzijn. Hij schiep geene nufjes-kunst, geene
uitgedachte, schreeuwend-valsche omgeving: grauwe afgebolsterde muren,
gebarsten vloeren, ellendig huisraad, zwarte zolderingen, morsige kaaien en donkere
stegen, daarmede trad hij op als man van medelijden en uitnoodiging tot steun. Zoo
was zijne kunst eene eigen, democratische, op gevoel en waarheid gegrondveste
kunst. In den beginne, ja, werd hij verhoond, belachen, doch van lieverlede, aan de
hand eener verstandige critiek, gingen bij velen de oogen open voor die van
gezonden werkelijkheidszin getuigende kunst, die ten slotte zoo pretentieloos en
toch zoo waar bleek te zijn.
Zoo bevond hij zich nu weer hier.
Onder onafgebroken gebabbel over allerlei, stond de schilderezel weldra overeind,
en schrijlings op zijn stoeltje, was Jules begonnen eene zeer voorloopige schets
aan te leggen. Dien dag en ook de volgende duurde de zittijd niet lang. Blijkbaar
bestudeerde de kunstenaar meer het karakter van zijn model dan wel eene gepaste
pose. En lang peilen moest hij niet.
Sofietje's gemoed was als een open boek. Na enkele dagen kende hij gansch
haren levensloop, was hij vertrouwd
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met hare gewoonten en doeningen, had hij haar gouden hart en haren
schoonheidszin leeren waardeeren.
Keuvelend, tastend, proevend ging hij te werk bij de schikking van zijn onderwerp;
en hierbij kwam hem de raad van het dochtertje weleens ten goede.
- ‘Wat denkt gij ervan, juffer Leentje, vroeg hij dan glimlachend?’ en doorgaans
zeide ze:
- ‘Wel, Mijnheer Jules, dat zult gij wel best weten, maar mij dunkt dat ik het zóó
of zóó zou schikken!’ En ze ging ijverig tot bij moeder die haar betijen liet.
- ‘Gij spinnenwiel van een meisje!’ - lachte het oudje, maar niet zelden vond
Leentje instemming bij den schilder die haar steeds heuschelijk bedankte.
De voorloopige schets stond eindelijk vast. Voor het venster zat Sofietje te
speldenwerken; het open raam verleende een heerlijk uitzicht op de stompe
torenmassa en de roodpannen en blauwleien daken in de verte. Een warme lichtstraal
gleed over de witkanten muts van het vrouwtje, tintelde in de kleine ruitjes en baadde
het vertrek in een zonnigen gloed. Jules was tevreden; er kwam wel wat goeds van
het ding. Wie echter meest belang stelde in het doek was moeilijk te zeggen: hijzelf
of Sofietje en dier dochter. Jules had gezeid dat het voor de Driejaarlijksche
Tentoonstelling bestemd was; hij moest nu uitleggen waarin die bestond, en toen
zij hoorden dat honderden schilderijen daar bijeenhingen, aan de beste een medaille
werd toegekend, en het verkrijgen van dusdanig waardeeringsblijk de officieële
waarborg was van eer en roem, had Leentje naïef uitgeroepen: ‘Die medaille is voor
u, Mijnheer Jules!’
De dagen welke verliepen waren aan elkaar gelijk. Liet echter de schilder al eens
na te komen, dan zaten moeder en dochter als verloren, zoo waren zij op hem reeds
gesteld. Hij scheen overigens het huisje met eene bijzondere voorliefde te bezoeken.
Het doek vorderde stilaan. Nu Sofietje op vollen voet van vertrouwelijkheid met
den schilder stond, ging hare tong als een bengelend klepeltje telkens het uur van
spreken daar was. Jules die, op ooms aansporing, sedert eenigen tijd aan kantstudie
deed, kreeg uit haren mond de kostbaarste inlichtingen; al wat zij aan modellen
bezat
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stelde zij te zijner beschikking; uit hare lange ondervinding kon hij ruimschoots
putten. Met groote schranderheid drong hij tot de nietigste bijzonderheden door.
Daarbij stelde hij zich ten doel de vereischte technische kunde op te doen tot het
teekenen van doelmatige nieuwe patronen, modern opgevat en uitgevoerd, want
zijns inziens was het verval der speldenwerkkant voor een groot deel te wijten aan
de ouderwetschheid der motieven, welke sedert twee eeuwen dezelfde gebleven
waren en vaak door het onverstand der werksters verminkt en vervormd werden.
Daarin lag, meende hij, het eenige middel om den kwijnenden nijverheidstak nieuw
bloed in te storten.
Kwam de oude kanunnik soms in huis om te zien hoe zijn neef het stelde, en rolde
het gesprek over kant, dan was het een eeuwig redetwisten; oom deelde de
zienswijze van zijn neef niet die, volgens hem, al te zeer in de nieuwe richting
streefde. ‘Nu, tijd zal leeren!’ meende de schilder, en wanneer hij ver genoeg in
zijne studie zou gevorderd zijn, schikte hij oompje eens wat voor te leggen dat hem
wel overtuigen zou.
Terwijl hij voor zijn doek zat en penseelde, de klosjes klepperden op het blad en
Leentje, nadat zij haar huiswerk had afgedaan, koorkappen, kazuivels of oude
vlaggen verstelde, haalde hij de grappen op welke hij met zijne makkers op het
Institut hadden uitgestoken. Ontzettend!... moeder en dochter lachten er tranen bij.
En spreuken die hij bezigde! Om er van te poffen! Van die met twee lijnen te voeten
uit teekenende schilderspreuken, vol pit en leven. Hij had veel gelezen en wist alles
toe te passen naar gelang van de omstandigheden. Zoo kende hij roerende
kantlegenden: moeder en dochter zaten ze met open mond aan te hooren en Leentje
dronk volzalig de woorden in welke haar zoo zoet in het oor klonken:
- ‘Weet een van u waar de kant vandaan komt?’ vroeg hij eens. ‘- Neen? - Te
Brugge beweren de wijfjes dat hij een hemelschen oorsprong heeft.’
- ‘Ja, daar heb ik ook al over nagedacht’, zeide Sofietje, ‘mij zou het niet
verwonderen indien het zoo was, want Ons Heer heeft alles gemaakt wat goed en
schoon is!’
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- ‘Wel, zoo vertellen ze dan’, ging hij voort... ‘Daar was eens een mooi meisje, die
voor hare moeder den kost moest verdienen. Maar wat zij zich ook de handen stuk
wroette, Schraalhans bleef keukenbaas.
In de buurt woonde een koopman en die had een zoon, aankomend kunstenaar,
die sinds lang een oog op het flinke dochtertje geslagen had. Zoo volhardend
hengelde hij naar haar hartje dat zij het ten langen laatste liet vangen, want jonge
liefde en een blind paard!... - ‘Nog niet ondervonden, juffer Leentje?’
Deze had juist van haar werk opgezien en sloeg blozend als een pioen de oogen
neer.
- ‘Leentje blijft bij moeder, niet waar, kind?’ zei Sofietje.
- ‘Nu’, ging de schilder voort, ‘het meisje had er reeds lang op gezonnen hoe ze
toch aan een winstgevender bedrijf zou geraken, maar het was al zwarte sneeuw
wat ze te zien kreeg. En toch, op zekeren dag kwam het haar uit den hemel
toegevallen.... ‘Houd uw hoofd even recht, Sofietje’, onderbrak hij wenkend, ‘de
schaduw valt te veel over het kussen... Zóó, flink!.... Uit den hemel toegevallen, zei
ik! Waarachtig, gelooft ge 't niet?... Hoor liever! Het gebeurde dat het paartje op een
Zondag naar buiten trok en zich op het gras, in het lommer der boomen, neervleide.
Het zonneken scheen lekker, de vogelen dreven door de lucht, zacht ritselde het
rijpe graan en glinsterend hingen de zomerdraden aan de boomen te fladderen.’
Hij zweeg even, verdiept in het mengen van zijne kleuren; dan, glimlachend,
omdat de twee hoofden ondervragend opknikten: ‘Terwijl het paartje daar zat, de
liefde uit elkanders oogen kijkend, en zalig minnedroomend, kruisten de zomerdraden
in 's meisjes voorschoot dooreen en vormden er een netwerk versierd met bloemen,
vogelen en allerlei figuurtjes, zoo fijn, zoo ragfijn als het fijnste spinneweb. Het
wonder, dat beide geliefden met verstomming sloeg, bracht het meisje op den
heerlijken inval aan dergelijk weefsel hare kunst te beproeven. Inderhaast maakte
haar minnaar een raam uit boomtakken, met de uiterste zorg werd het voorschoot
er op gespannen en
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behoedzaam trokken zij er mede naar huis. Dien nacht look het meisje geen oog
van ongeduld en bij het krieken van den dag was zij al volop ‘in besef’ om het
peuterwerk klaar te brengen, maar dat ging natuurlijk niet licht vanderhand. Hoe ze
zich ook inspande dat koud zweet haar uitbrak, de teere garendraadjes, door haar
zelf gesponnen, en waaraan de jongen houten balletjes had gehecht om ze strak
te houden, warrelden ineen tot een kluwen en weenend liet zij de handen in den
schoot zakken. Toen dacht zij aan de Moedermaagd en beloofde (Ach, juffer Leentje,
dat was eene wreede gelofte!) zij beloofde eeuwige maagdelijkheid mocht zij er in
slagen het fijne vlechtwerk na te klossen. Al beminde zij haren knaap, moeder lag
haar toch nauwer aan het hart en de nood was hoog gestegen. De Heilige Maagd
had medelijden met hare smart en zie! denzelfden stond ging haar wensch in
vervulling. De rijke vrouwen vonden haar werk verrukkelijk; weldra vloeiden de
bestellingen haar toe, doch naarmate de welstand in huis kwam, week uit het meisje
alle levenslust. Zij vluchtte haren minnaar en zat steeds met opgekropt gemoed
over haar houten raampje gebogen. Nu kwam, op zekeren dag, de kunstenaar haar
juichend melden dat hij den grooten landsprijs in den wedstrijd behaald had en
voortaan bij machte was in beider onderhoud te voorzien. Snikkend liep het meisje
de kamer uit, den verdwaasden jonkman met zijne pijnlijke verstomming alleen
latend. Buiten ging zij haar leed uitklagen: de bloemen bloeiden, de vlinders lieten
zich wiegen op den zoelen labberwind en weer vlotten zomerdraden in de lucht,
want er was een jaar verloopen. Daar zette het meisje zich op een boomtronk neêr
en gaf hare tranen vrijen loop. Langzamerhand bedaarde de storm in haar binnenste;
slaap streek hare oogen dicht en toen zij ontwaakte: - o wonder! - in haren schoot
waren weder zomerdraden tot eene prachtige kroon vervlochten. Nu was zij overtuigd
dat de hemel het offer harer maagdelijkheid aanvaard had en haar wee brak opnieuw
los, doch zie! de boomen ruischten vol geheimenis, witte duiven omfladderden haar
hoofd, en graangewuif en loovergeritsel smolten saam tot eene zoete stem die haar
toezong:
‘Liefdekracht heeft den hemel verworven.’
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- ‘Och God, wat is dat schoon! viel Leentje in, wat is dat schoon,’ en Sofietje sloeg
de handjes saam; dat was nu wel het mooiste verhaal dat zij ooit gehoord had.
- ‘En het einde, Mijnheer Jules?’ vroeg de dochter.
- ‘Het einde is plezieriger dan het begin, juffer Leentje,’ zeide Jules. ‘Blij te moede
is het meisje naar huis weergekeerd, den hemel dankend om zijn buitengewoon
gunstbewijs en toen de bedrukte jonkman zijne geliefde zag terugkomen heeft hij
in hare stralende blikken de eeuwige waarheid gelezen van het spreekwoord: ‘Na
lijden komt verblijden!’
Reeds een wijl zweeg de schilder en nog zat Leentje hem met lichtende oogen
aan te staren, tot zij opschrikte als hij haar met krassende stem toeriep: ‘Heerlijk,
he, juffer Leentje! Vindt ge 't niet?’ en dan zenuwachtig lachend te raden overliet of
hij scherste of het in ernst meende. Nu, het dochtertje scheen dat nu heelemaal niet
belachelijk toe en danig vreemd vond zij het gedrag van den schilder, zoodat ze het
overige van den voormiddag bleef doorzwijgen.
Na den noen betrok de lucht, het begon te regenen, en in de huiskamer, waar de
duisternis in de hoeken schuilde, werd het naar en droef. Nu en dan kletste een
drop tegen de ruiten. Huiverend trad de schilder binnen en wierp zijn mantel op een
stoel bij 't vuur. Trok de bui over, verklaarde hij, dan zou hij werken, anders werd
er gerust. Maar hoewel de lucht eenigermate uitklaarde en het met regenen ophield,
maakte hij geene aanstalten om het penseel ter hand te nemen. Sprakeloos bleef
hij zijn doek bestaren; dan ging hij bij het venster zitten, het hoofd op de hand
gesteund en droomend naar buiten kijkend, waar de kinderen onder het leien afdak
der kraan bijeengehurkt zaten en maar altijd aan hetzelfde zaagliedje zongen.
Moeder en dochter eerbiedigden zijn stilzwijgen. Drukkend werd het in het vertrek;
alleen de klokjes klepten met droog geknak, vervelend-regelmatig tikte de klok en
nu en dan schoof een der vrouwen met de voeten of ging haar ademtocht sterker.
En om de stilte af te breken deed Jules zich geweld aan, en vroeg hij hoe Sofietje
haar bedrijf geleerd had. Zij ging dan aan 't vertellen dat hare tante, die juffer begijntje
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was, eene kantschool hield, die meest door kinderen uit de buurt bezocht werd.
Elk bracht kussen en stoeltje mede en betaalde dagelijks een stuiver leergeld.
De kant welke men vervaardigde bleef eigendom en men ving aan met een
speldengrondje, (dat was natuurlijk het gemakkelijkste); naderhand kreeg men dan
een bolleken, een harder-Jefke, een mekesbolleken, en telkens moeilijker werk,
naarmate men in bekwaamheid vorderde. Daar werd plezier gemaakt, doch alles
op zijn tijd; stilzwijgendheid werd bij poozen opgelegd, of men las samen een
rozenkrans of eene litanie. 't Leutigst van al was het begieten van den lichter, wat
gebeurde daags na de Baafmisweek, als men de eerste maal van het seizoen den
ordinaal zette en het oliepitje er achter aanstak. De lichter was eigenlijk het tafeltje
waarop de ordinalen stonden met het lampje er midden in, - dat wist Mijnheer Jules
toch wel. - Dan schaarden de oudere werksters zich rondom den disch, er werd
(1)
duivel en hel gedronken en zij aten zoetekoek en boksharing. En gezongen dat
er gedaan werd: tot laat in den avond klonken de liedjes, want ieder moest het zijne
ophalen en deed dan om ter best. Dat waren nog schoone gebruiken, Mijnheer
Jules, gaat ze nu nog maar zoeken. Sinte-Catharina, onze patrones, is vergeten en
het bedrijf vervallen!
Verstrooid knikte de schilder instemmend en bleef door het raampje turen. Sofietje
zweeg, daar zij wel zag dat hij haar verhaal geene aandacht leende en op andere
dingen zon. Dat was nu wel niet heel moeilijk te merken, doch waarop hij zon, dat
kon zij bezwaarlijk gissen. Of hij niet wel te pas was, had zij reeds gevraagd zonder
antwoord te krijgen.
Eensklaps stond hij op; droefheid lag in zijne oogen. Twee, driemaal stapte hij de
kamer op en neer, en zijne stem klonk ongewoon wanneer hij zei: ‘Wij zullen er voor
vandaag een kruis over geven!’ Toen sloeg hij zijn mantel om en, wat hij nooit deed,
hij drukte Sofietje de hand en deed een stap vooruit om ook die van Leentje te
vatten, doch wendde zich af, zei stil ‘goeden dag’, en ging heen.

(1)

Punch met Franschen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

586
Dat was nu eens zonderling!
Door de ruitjes bleef Leentje hem nastaren tot hij over de brug verdween. Toen
is over haar iets heel vreemds gekomen; een gevoel als bij drukking van loome
lucht voor stormweer. De teedere stemming was gebroken in huis en geen van
beide vrouwen wist eigenlijk hoe dit te verklaren.
's Avonds lag Leentje hare traantjes weg te vagen, heel stil, opdat moeder niets
van haar heimelijk verdriet zou merken.
Drie dagen bleef de schilder weg.
Toen hij weerkwam scheen hij bekommerd, en 't gebeurde slechts zeer zelden
nog dat een luchtig woord hem ontviel. Ook Sofietje sprak weinig. Het schilderij was
bijna voltooid; zij zag met wat inspanning hij arbeidde en weet zijne afwisselende
ingetogenheid en zenuwachtigheid aan stijgende bekommering om welgelukken.
Ook de kanunnik had wel gemerkt dat er zijn neef iets schortte: ‘Jules, jongen’, had
hij gezegd, ‘uw stuk staat op goeden voet. Pas echter maar op dat gij er uw vroolijk
humeur niet bij inschiet!’
Alleen Leentje zeide niets. IJverig zat zij over haar raam gebogen en borduurde
guldene kronkels: zij had den vorigen nacht gedroomd dat een koningszoon getrouwd
was met een lief herderinnetje.

(Wordt voortgezet.)
H. BACCAERT.
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De Nederlandsche kritiek en de Vlamingen
W. Kloos, terecht geroemd om tal van vormschoone gedichten en om de verzuivering
die hij bracht in onze letterkunde, is in de laatste tijden bezig zijn goeden naam
allengskens te verbeuren. Zijn kroniek over A. Rodenbach in De Nieuwe Gids is zijn
jongste daad van zelfverminking. Niemand is 't geraden - zelfs een Kloos niet -te
laten verschijnen wat slechts vluchtig onder de eerste ingeving werd geschreven
en niet met kalmen geest gewogen.
Naar wat hij zegt bij den aanvang van zijn kroniek: ‘Zijn biograaf van Puyvelde,
wiens boek ik hier zal behandelen’ en ook volgens de boekenopgave achteraan,
moet Kloos het hebben over mijn ‘Albrecht Rodenbach, zijn Leven en zijn werk’ en
over de ‘Gedichten’ van Rodenbach bij Veen verschenen. Opvallend is 't voor Kloos'
kritiseerwijze dat het grootste deel van mijn boek overgeslagen wordt: geen woord
over de levensbeschrijving, geen woord over wat ik schreef aangaande het zieleleven
van Rodenbach en aangaande zijn ‘Gudrun’. Enkele zinnen, hier en daar opgelicht
en uit hun verband getrokken, zijn hem een goedkoope gelegenheid om een lange
kroniek te schrijven. En nu zijn bijna al die plaatsen, waarover hij uitvoerig aan 't
redeneeren gaat, plaatsen waar hij zelf het te ontgelden heeft en waar beginselen
voorgestaan worden die tegen die van de tachtigers-beweging indruischen.
Wie dit laatste nu weet en Kloos kent, vermoedt dadelijk dat de criticus lang niet
lieftallig zal zijn voor den ongelukkigen schrijver. En 't blijkt werkelijk dat de vijftigjarige
nog heel wat van zijn kranigheid in 't schelden heeft overbewaard. Verheugend
bewijs van de jeugdigheid van zijn temperament.
In die jongensvervoering verhuist de geest van Kloos meer dan eens naar 't landje
van Fantasia. Zoo op bl. 619. Volgens hem zou ik beweren dat Rodenbach iemand
was
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die te hoog stond boven onzen tijd en dat er noch in Vlaanderen, noch in Holland
een dichter geleefd heeft, die zijn fantasie-beelden in woorden kan omscheppen,
zóo gezien en tevens zóo aanschouwelijk voorgesteld met teekenend en kleurend
woord, als Rodenbach dat kon.
Let wel: achter 't laatste woord van deze ‘aanhaling’ gaf Kloos aanhalingsteekens,
doch geen aanhalingsteekens duiden juist aan waar mijn woorden aanvangen. Even
nagezien. Niets van dat alles staat op de aangegeven bl. 128. Ik zoek verder, en
vind ergens, op bl. 139, alleen het laatste deel van den zin en dan nog niet heelemaal
zooals Kloos hem opgaf. Het vangt aan met: ‘Er heeft in Vlaanderen geen dichter
geleefd, die zijn fantasie-beelden... enz. En er volgt: “staan daardoor tal van zijn
gedichten als Vrede, Weelde, Koning Freier III, Sneyssens, Avond niet buiten alle
verband met hetgeen in dien tijd verscheen?”
Of die scheeve voorstelling toe te schrijven is aan boos opzet of aan
onbedachtzaamheid, moge even onbeslist blijven. Zeker is 't dat uit een
te-zamen-stellen van gansch onderscheidene meeningsuitingen en afgeknotte
oordeelvellingen alle mogelijke besluiten gehaald kunnen worden door iemand die
wat ook bewijzen wil.
Minstens is Kloos oneerlijk als hij zegt dat ik hem zijn meening kwalijk neem: dat
de kracht van dezen dichter meer in zijn gevoel en zijn psychische scheppingkracht
dan in zijn technische verskunst ligt’ (bl. 620). Waar schreef ik dat of iets dat hetzelfde
beteekent? Waaruit besluit Kloos dat ik niet van dezelfde meening ben?
Alleen heb ik gezeid dat ook Rodenbach's zeggingkracht te loven viel om haar
‘direct zijn’. Daarop kom ik verder weer.
Kloos wordt hatelijk. Hij beweert dat ik Rodenbach ‘naast den in zijn kinderlijke
naïeveteit volmaakten kunstenaar Gezelle plaats’ (bl. 620).
Maar, heeremijntijd, dat grijpt Kloos niet uit mijn boek, doch zoo maar uit de lucht.
Ik schreef toch (blz. 141): ‘'t Gaat niet op, de kunst van Gezelle en Perk bij die van
Rodenbach te vergelijken. Als dichters hadden ze een ander wezen’; - ‘tot de verfijnde
woordkunst van Gezelle in zijn laatste periode bracht hij het nooit’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

589
(blz. 140). Zijn aantijging tracht Kloos te staven door een bewijs: ‘volgens dezen
tegen-de-klippen-aan lof-prijzende staat Rodenbach boven Gezelle, daar deze
laatste nooit over de grondbeginselen der kunst probeerde te schrijven’ (blz. 620).
Welk een reden! Had ik dat werkelijk geschreven? Ik ging 't nazoeken, met het vast
voornemen geen letter meer te laten drukken, als ik zoo'n enormiteit geschreven
had. Gelukkig voor mij: Kloos had mijn gezegde weer valsch verdraaid. Blz. 139 las
ik dat Rodenbach er voor ijverde om het conventie-kleed van de rhetorica te rukken
van 't lichaam der vlaamsche taal: ‘Hij gaf niet enkel het voorbeeld in zijn gedichten,
zooals Gezelle, hij schreef er over in De Vlaamsche Vlagge, Het Pennoen en in de
Voorrede tot Gudrun. Naar het voorbeeld van Gezelle liet hij de volkstaal op zijn
letterkundige taal inwerken. Hij hielp hem ook van de taal het prangend corset der
stijve regels afrukken: ze kon dan opnieuw roeren in haar natuurlijke lenigheid. Zijn
taal was hij echter nog niet volledig meester.’ Dat is al wat ik over Rodenbach ten
opzichte van Gezelle schreef. Wie kan daar uit opmaken dat ik Gezelle onder
Rodenbach stel? Daartoe hoeft de moedwil van een Kloos.
Kloos vervolgt. En weer wordt hij tekstvervalscher. Deze minachter van Holland
- zegt hij op de vlg. blz. 621 - durft beweren dat Rodenbach een kunstverjonging
heeft bewerkt in Vlaanderen, krachtiger, volkomener en evenrediger dan er sinds
'80 gekomen is in Noord-Nederland. Tusschen haakjes voegt hij er bij: blz. 228, om
aan te wijzen dat hij wel degelijk mijn woorden weergeeft. Weer kon ik mijn oogen
niet gelooven. Ik sloeg blz. 228 van ‘Albrecht Rodenbach, zijn Leven en zijn Werk’
na en las:
‘Zeker, had hij blijven leven, dan zouden we verbaasd gestaan hebben vóór de
voltooing van het reuzenwerk, waartoe hij zich geroepen en bekwaam voelde. Zijn
zoo verscheidene krachten zouden zich verder ontwikkeld hebben en tot evenwicht
geraakt zijn;... hij had - dát vooral blijkt uit wat hij reeds geleverd had - in Vlaanderen
een kunstverjonging bewerkt, krachtiger, volkomener, evenrediger dan er in Holland
een is gekomen; en waarschijnlijk had...’ Dus: hij deed het niet, maar - indien hij
was blijven leven, dan zou hij... Dat is heel wat anders dat de bevestiging dat
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hij reeds die verjonging gebracht had gedurende zijn al te korte leven.
Wat een talent om zijn lezers - of zich zelf? - te bedotten...
Uit dat zinnetje distilleert Kloos verder dat ‘een moderne Vlaming per se beter is
dan een moderne Hollander’ dat b.v. Teirlinck, als Vlaming, een beter romanschrijver
zou zij dan H. Robbers, en... dat A.R. daarvan de bewerker zou wezen...
Wat moet nu een vluchtig lezer van de De Nieuwe Gids die ‘Albrecht Rodenbach,
zijn Leven en zijn Werk’ niet in handen genomen heeft, zich een meening vormen
over hen die 't in Vlaanderen wagen over literatuur te schrijven?
Licht kan ik 't me voorstellen voor wat aanstellerige verwaanden ze die Vlamingen
houden moeten, vooral nadat ze, op de voorgaande blz., gezien hebben dat Kloos
mij verwijt geschreven te hebben dat Rodenbach ‘verdient in waarheid te heeten
de eigenlijke grondlegger van de Noord-Nederlandsche literaire kritiek’. Dat staat
te lezen in De Nieuwe Gids, blz. 620. Kloos is nog eens valsch beschuldiger. Wat
is de waarheid? Na een drie-bladzijden-lange overzicht - voorwaar wat meer dan
het zinnetje dat Kloos als bewijs aanhaalt (blz. 621) - te hebben gegeven over
Rodenbach's opvattingen over woordkunst en rhetorica, schreef ik, blz. 102: ‘Laat
dit laatste over de volkstaal weg, en ge hebt de quintessens van wat Kloos
gedurende, de volgende vijf-en-twintig jaar verkondigt, als het evangelie van de
vernieuwde dichtkunst’.
't Kon belangrijk zijn, volgens mijn bescheiden meening, er de aandacht voor te
vragen dat bijna gelijke gedachten over de woordkunst in een hoekje van
West-Vlaanderen aan 't groeien waren, toen de vernieuwing in Holland plots ging
aanvangen. Wie zal hier nu tusschen de regels lezen dat Rodenbach rechtstreeks
of onrechtstreeks de grondlegger was van de nederlandsche kritiek, de
noordnederlandsche dan nog? ‘Schuilt er daar niet een beetje nijd van gekwetsten
kritikus achter?’ vraagt desaangaande Streuvels in een artikel daarover in Hooger
Leven (18.12.09). Kloos hoeft waarlijk zoo zeer niet te vreezen dat hem de titel van
grondlegger der moderne nederlandsche kritiek
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zou ontstolen worden. Hij heeft hem eerlijk verdiend door zijn kritisch werk uit de
jaren 80, en niemand denkt er aan hem dien te betwisten. Of hij nu nog de meester
van de nederlandsche kritiek zou zijn? De staaltjes van zijn hedendaagsche wijze
van be-oordeelen, hierboven meegedeeld, zullen er op zijn minst sterk aan doen
twijfelen.
*

**

De meerderheid van de vlaamsche schrijvers hebben het met mij te ontgelden.
Nergens bleek het duidelijker dan hier dat Kloos zijn spijt maar niet verkroppen kan
over den trotschen waan van de Vlamingen, die zich reeds door A. Vermeylen
uitsprak in 1901, toen deze, tegen Netscher polemiseerend, beweerde dat de jongste
bloei van de vlaamsche letterkunde geenszins onder invloed van de Nieuwe
Gids-beweging was ontstaan.
Hier was 't nu weer. - Wat? dacht Kloos. Nu dringen die Vlamen ter bewondering
wéér een besten dichter op. Was 't niet voldoende dat we Gezelle verhieven, zóó
hoog dat men hem boven mij is gaan stellen? Nu A. Rodenbach? Sedert 30 jaar
dood: en ik die hem niet kende vóór zijn Gudrun in Holland werd uitgegeven! En
daar komt nog bij dat Rodenbach's leven en zijn gedichten hier in Holland ten toon
worden gesteld door een van die jonge Vlamingen, die van ons voogdijschap niet
weten willen, en die zoo verwaten zijn enkele van onze bijna algemeen aanvaarde
theorieën te durven misprijzen - en dat nogal in een boek verschenen in Holland.
Quos ego! Hier heb ik niet te doen met een Vermeylen. Dezen jongen man zal ik
wel bij de lurven te pakken krijgen, en dat zal me de gelegenheid verschaffen om
die naïeve Vlamen even tot orde te roepen.
Hij vangt aan met me spottenderwijze nationalist te heeten (blz. 620). Volgt de
uit de lucht gegrepen bewering: ‘deze verstokte Belg die slechts wat belgisch is,
erkennen wil’ (blz. 620) en dan valt hij bovenarms op de ‘belgische’ letterkundigen.
Met hun ‘zotte neiging om heel Noord-Nederland in geestelijk opzicht als niet veel
meer te beschouwen dan als een soort achterland van hun vlaamsche provincie's,
dat een goed deel van zijn kunst en
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gedachte aan hen, de eigenlijke Nederlanders (!), te danken hebben zou. Het is op
kleine schaal, een nieuwerwetsch staaltje van denzelfden geest van onverstand,
die tachtig jaar geleden, de Vlamingen aanzette, om zich los te scheuren van hun
noorderlijke broeders, en de schouders te buigen onder het waalsche juk’ (bl. 621).
Oef! het staat er zoo, het uitroepingsteeken erbij. Wij, Vlamingen, zijn de echte
Nederlanders. Holland? Ba, een achterlandje van ons Vlaanderland, neen van ons
België, wat? Door het achterdeurtje, dat er op uit komt, werpen wij den afval weg.
Goed genoeg voor die Hollanders. Ei, wat kunnen we fijntjes de nederlandsche
letterkundigen aan een lijntje houen, terwijl we met hen op de congressen
Wilhelmussen psalmodiëeren, vermoeden ze niet dat in ons dezelfde geest
voortwerkt die onze over-grootvaders van 't jaar 30 heeft gejaagd in het harnas
tegen de hunne en en onder het juk van de Walen... Moeten we lachen of weenen,
of lachen en weenen tegelijk, zou Rodenbach vragen.
Kalm wat. Nu eerst komt de kat op de koord.
Kloos bespreekt het onderscheid dat de Vlamingen maken tusschen Rodenbach's
gezonde poezie en die van de meeste noord-nederlandsche dichters, waarbij de
eerste niet ongunstig afsteekt en verder het verwijt dat wij veel Noord-Nederlanders
toesturen: dat ze het diepste van de vlaamsche ziel niet vatten en de vlaamsche
schrijvers slechts goedkeuren wanneer deze in een taal à-la-Nieuwe-Gids schrijven
(bl. 623 en bl. 627).
Alweer krijgen we hier een bedroevend staaltje van de wijze waarop Kloos kritiek
voert; hij geeft dat alles op als aanhalingen van mij, met verwijzing naar de bl. 229
en 230. Wie daar het boek wil opslaan zal zien dat ik er A. Vermeylen laat spreken,
veel bevoegder dan ik en, in zake vlaamsche literatuur, vertrouwbaarder dan W.
Kloos zelf, wijl hij wel meer kennis hebben zal van de ondergrondsche stroomingen
die de vlaamsche letterkunde voeden. De heele tekst staat tusschen
aanhalingsteekens - naar blijkt uit dit opstel, schijnt Kloos het gebruik daarvan niet
goed meer te kennen; - vooraan wordt door mij Vermeylen geciteerd en op 't einde,
juist achter hetgeen Kloos over-
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neemt, wordt verwezen naar boek en blad. Dit tusschen haakjes en nu tot den grond
van de zaak.
Nederland moet zich maar niet laten misleiden door het opgewonden standje van
Kloos tegen de Vlamingen. De heele pretentie van de Vlamingen steekt in de
aangehaalde verklaring van A. Vermeylen, waarover Kloos zich als Hollander zoo
dul heeft gemaakt. Ze volgt hier. De Nederlander zonder vooroordeel mag uitmaken
of Kloos' dulheid gerechtvaardigd was - of wond hij zich op met een bijbedoeling?
‘Maar, afgezien van wat onder den onmiddellijken invloed onzer Noorder- of
Zuiderburen ontstond, gist er in haar (de vlaamsche literatuur nl.) die onbedachtzame
kracht van jeugd, die het onmisbare vereischte aller duurzame kunst is: de
aandoening die door het geheele wezen van den gezonden, dat wil zeggen van den
gemeenschapsmensch gedragen is, en zich zoo rechtstreeks en oprecht mogelijk
uiten wil.
Als uit die essentieelste kracht mooie beelden bloeiden, die men stuk voor stuk
kon bewonderen, en een taal die in schakeering en verfijning gelijk stond met die
der Nieuwe-Gidsers, dan heeft de hollandsche kritiek heel veel waardeering voor
vlaamsche productie getoond. Waar echter die essentieelste kracht niets anders
dan zichzelf te geven had, heeft men ze in 't Noorden niet gevoeld, hoe duidelijk zij
zich ook door den rythmus uitsprak, terwijl men er zich verkneuterde in mozaïekwerk,
dat ons, trots zijn uiterlijken rijkdom, maar voos en doodsch kon lijken.
Het is veel makkelijker een delikaat vers op de tong te proeven dan den
jong-Goethischen hartstocht van een Albrecht Rodenbach meê te leven:
Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht,
ter Waarheid streeft mijn rustelooze ziel.....

Helaas ja, van Waarheid is daar sprake, en met een hoofdletter nogal, en rhetorika
is het dus, banale rhetorika! Er is daar zelfs geen enkel vers dat ik afzonderlijk vóór
uw oogen kan laten schitteren, en menig beeld, ik moet het wel bekennen, was vóór
Rodenbach al gangbaar. Maar het gedicht is van 't begin tot het einde doorwaaid
van een krachtigen adem, die het samenhoudt, die 't geheel dráágt.
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Ik bedoel zeker niet, dat het altijd op “doorwaaienden adem” aankomt: elders - De
Zwane - geeft Rodenbach ons een heel andere soort van aandoening: helder-stil,
groot en zuiver, badend in zielelicht. Maar wat hoofdzaak is: in het goede gedicht,
hoe lijze ook bewegend, voelt men nog, bijna lichamelijk, de trillende of
rustig-stralende warmte van 't gevoel dat het schiep. En dat is nu het eerste woord
van ónze Ars poetica.
De meeste goede Hollandsche gedichten zijn de trouwe weerspiegeling van een
gevoel; de emotie en het beeld zijn evenwijdig. In de goede gedichten van Albrecht
Rodenbach, die nevens Gezelle een ónzer meesters is, zijn emotie en beeld één;
de rythmus, die onder geluiden en beelden leeft, is geen teeken der zielebeweging,
(1)
hij is die zielebeweging zelve.’
Dat heeft op Kloos gewerkt als een roode lap op een stier. Professor A. Vermeylen
en alle Vlamingen, die 't meenen als hij, moeten het zich nu maar laten welgevallen
wat Kloos naar aanleiding hiervan heeft op te merken: ‘zooveel beweringen als hier
staan, zooveel onjuistheden óók. De heer van Puyvelde [Vermeylen c.s. dus] heeft
blijkbaar nooit iets gelezen van het kritisch werk der tegenwoordige generatie, en
gaat af op losse praatjes van slecht-ingelichte menschen, of op de zotte spokerijen
van 't anti-Hollandsche vooroordeel, waar zijn Vlaamsche hersenen propvol meê
staan’ (blz. 627-628).
Even gelachen. Nu in ernst.
Wat hebben de Vlamingen aan de Nieuwe-Gidsers en hun aanhang te verwijten?
Dat deze een al te scherpe scheidingslijn trekken tusschen het leven en de kunst;
dat ze niet schijnen op te merken - of niet kunnen? - hoe, bij een Rodenbach de
kunst, verre van te staan buiten zijn dagelijksch leven, rechtstreeks groeit uit zijn
diepste wezen, vooral uit zijn wezen als gemeenschapsmensch, en dus haar wortels
schiet in den veien grond van het vlaamsch volkswezen.
Een Rodenbach en vele vlaamsche schrijvers met hem

(1)

e

Aug. Vermeylen, Verzamelde Opstellen, 2 bundel, 1904, blz. 157-158.
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leven onder den invloed van de meest wezenlijke werkelijkheid, die ze buiten zich
voelen: hun volk-in-nood, het volk waaruit zij - volksjongens - sproten. Roerende
aanblik voor wie niet ongevoelig is voor naastenliefde. Want 't geldt hier geenszins
bestuurlijke aangelegenheden, maar heel het volksbestaan. Te zijn of niet te zijn....
Nog is de beslissing niet gevallen. Nog is 't niet onmogelijk dat het vlaamsche volk
- dan toch een ruim deel van den nederlandschen stam - doodgekneusd wordt door
de fransche beschaving, die lodderoogt en lokt door verfijning en overvloedige
weelde, en die des te gemakkelijker en te zekerder te bereiken is, daar de nationale
gemeenschap met een franschen stam de baan effen gemaakt heeft. Reeds is 't
bewustzijn van eigen geaardheid en eigen waarde bij de massa weg en bukt het
volk, dom en gedwee, onder den last van de tweetaligheid: de lageren, die de twee
talen niet kennen, loopen gekromd onder 't besef van hun mindere waarde, terwijl,
door 't vrijwillig verwerpen van de gemeenschappelijke taal, het beste deel van het
volk zich gaat afscheiden. Onmetelijk is de schade die de vlaamsche natie daardoor
heeft te lijden op economisch en verstandelijk gebied: geen hoogere beschaafdheid
in de volkstaal, kloeke geesten die niet tijdig tot vollen wasdom komen,
kunstenaars-temperamenten die onuitgesproken blijven, gebrek van voldoenden
geest van pak-aan, lage burgerlijke zelfvoldaanheid, verwaandheid van lieden die
hun aard verloochenen willen en slechts armzalige halfslachtigen blijven....
Hoe zouden de woordkunstenaars, voor wie de taal meer is dan louter materiaal
van hun kunst, zich niet, in meewarigheid, één voelen met dat bloedeigen volk?
Waar anderen, niet kunstenaars, dat bewustzijn eerst krijgen, door vlijtig nadenken
over onze levenstoestanden en de sluimerende volkskrachten, vatten zij 't intuïtief
door 't aanschouwen van hun eigen levensgroei: zij weten hoe hun wijduitzettende
oorspronkelijkheid met kracht de belemmering van vreemde beschaving en oneigen
onderwijs moet doorbreken. Zoo worden zij de bewuste dragers van een leed dat
een heel volk draagt, zonder het te weten, leed omdat zijn volle wezen niet vrij kan
gedijen. Tevens
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voelen zij zich, te zamen met anderen, het hart van 't vlaamsche volk, hart waaruit
door heel het logge lichaam de levenskracht aan 't stuwen gaat, die er weer een
gezond, veerkrachtig cultuurvolk van maken zal.
Wijl we dus zien dat in Vlaanderen de meeste woordkunstenaars, aristocraat
geworden naar den geest, democraat gebleven zijn naar het hart, merken we dat
in Noord-Nederland een Kloos, een van Deyssel, die zich als leiders aanstellen, de
kunstenaars, voortdurend op het hart drukken dat zij zich, met hun hoogere
beschaving en verfijnden levensvorm, vrijwillig buiten de gemeenschap moeten
sluiten en zich aan den invloed onttrekken van de groote stroomingen van 't
levensbeweeg der maatschappij rondom hen. Wordt niet alwie het solidariteitsgevoel
wil uiten, door Kloos onmeedoogend in den ban van de kunst geslagen?
Zulke wanverhouding van den kunstenaar tot het volk, waaruit hij spruit, draagt
de oorzaak van zijn verderf in zich. Zijn kunst verdort en verschrompelt in een
zelfzuchtig individualisme of in een peuterige boedelbeschrijving. Daardoor is 't
denkelijk te verklaren dat wij in veel modern hollandsch werk niet dien zwaren toon
van echte menschelijkheid gewaarworden, die zindert door 't grootste gedeelte van
de vlaamsche letterkunde, en dien wij Vlamingen sterk voelen in Rodenbach's
gedichten, vooral in zijn - hoe zal ik ze noemen? - beschouwende gedichten en zijn
vaderlandsche poëzie.
Een ander verwijt dat we vele Noord-Nederlanders toesturen is dat zij te weinig
voelen voor het oer-krachtige in Rodenbach. Voornamelijk om de gedichten, waarin
die gloed en ruimheid steekt, pakt Kloos den armen Rodenbach ruw bij de kleeren.
Wat bekommert hij zich om wat aanleiding gaf tot de aandoening, om den aard
van de aandoening zelf?
Hem zal een schoone, doorvoelde beschrijving van een mensch net van zooveel
waarde zijn als een even schoone doorvoelde beschrijving van een eend. Gesteld
een dichter die op een korte spanne tijds ontroerd wordt eerst door het zien van
een springenden kikvorsch, wat later door het aanschouwen van den sterrenhemel.
De aandoening moet dan heel verschillend wezen, zoudt ge meenen: in het
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laatste geval sterker, dieper, ruimer, verhevener, en dus zal het gedicht, dat er uit
ontstaat - aangenomen dat het gedicht de ontroering in de beide gevallen even
adequaat weergeeft - van hooger kunstwaarde zijn dan het gedicht op den vorsch.
Al wel, zegt Kloos, doch ik, criticus, heb slechts te beoordeelen in hoeverre
Rodenbach slaagde als ‘zingend in-woord-brenger van zijn innerlijk wezen’ (N.G.
blz. 618) en dan zie ik er slechts naar, zegt hij elders, of goed weergegeven wordt
‘door beeld en rhythmus de juiste impressie van wat de dichter in zich zelf heeft
gevoeld en gehoord en gezien’. (Veertien Literatuur-Geschiedenis, I, 132).
Naar die beginselen beoordeeld voor de vierschaar ‘der letterkundige kritiek’,
wordt de arme Rodenbach door Kloos - die op blz. 619 schrijft ‘Rodenbach... nu
eens zich een dichter toonend van ongemeen aanleg en kranige knapheid’ - op blz.
631-633, de onsterfelijkheid ingezonden met, voor alle vrijgeleide, een twaalftal
goede verzen. Rodenbach's vriend, Pol de Mont, zal lachen in zijn vuist: werd hij
niet net op dezelfde wijze door Kloos in de vergetelheid gestooten?
Gelukkig wordt voor vele kunstrechters het ‘onderwerp’ opnieuw van belang. Er
is zeker een groot graad-verschil tusschen de aandoening gewekt door een
kortstondige stemming, al is die nog zoo subtiel weergegeven, en de zielesiddering
door een machtigen schok in het gemoed te weeg gebracht onder den drang van
een krachtige passie, door de aanraking van het oneindigheidsgevoel, bij het pramen
van de gewichtigste levensvragen over zich zelf en een heele volk. Het kunstgenot
zal trouwens intenser zijn naarmate de edelste vermogens van den mensch: het
verstand, zoowel als de verbeelding en het gevoel, evenkrachtig kunnen meegenieten
van een passende en krachtige werking.
***
‘Rommel van meestal weinig-genoeglijke, want abstract-verzekerende,
oratorisch-doende-rijmproeven’ zegt Kloos verder (blz. 625).
Zijn zulke kamer-menschen niet meer vatbaar voor dien aard van gevoelens, voor
dien graad van passie?
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Mogen zij zich 't recht aanmatigen om uit hun eigen minder-geschiktheid tot het
genieten van zulke poëzie, een bewijs te halen voor het onkunstrijke van een stijl,
die hen koud laat omdat hij ongesmukt is en te krachtig voor hen?
Zeker: in Rodenbach's gedichten is wel eens meer gedruisch dan kracht. Maar
we hebben 't hier over den algemeenen aard van zijn poëzie, over het driftige, het
gejaagde, het stormachtige in zijn eenvoudige zegging.
En 't goed recht daarvan - in de poëzie mogen we niet laten betwisten, zelfs niet
door een Kloos.
Die ontroeringskracht van goeden stijl ligt niet enkel bevat in de fijne klank-en
beeld-expressie, die treffen kan en begoochelen. Maar ook in dat iets dat u, in de
geweldige gedichten van Rodenbach b.v., zoo sterk vastgrijpt, iets dat u meerukt
en u al wat klein is als minderwaardig doet overslaan, - in iets dat niet te ontleden
valt als de versierkunst -: in de intensiteit van het levensbeweeg dat in die verzen
tot uiting komt.
We voelen hier onmiddellijk in ons overgaan den zwaren hartslag van het leven
dat die gedichten deed ontstaan. Die stijl leeft als de personen die Rodenbach
schept, waarvan hij de gevoelens en daden herleeft, in hun eigen roering en met
hun eigen karakter. Leven voelen wij in Koning Freier, Weelde, Abyssus,
Geschiedenisse: de huivering voor het noodlot, de onvoldaanheid van het menschelijk
wezen, de jacht naar ver-volmaking temidden 't kampen van de tegenstrijdige
machten van 't goede en 't kwade in ons. Leven voelen we in die vaderlandsche
gedichten: daar bruist die gemeenschappelijke levenskracht in, die een volk opjaagt
naar het herwinnen van zijn zelfstandigheid. Leven is de ziel van de kunst. Leven
is voor de kunst het vereischte boven alle voorbijgaande modes en theorieën, en
dat even krachtig treft den gezond gebleven beschaafde en den eenvoudigen
volksman.
Nu kan het leven ook zóó passierijk, zóó onstuimig wezen dat de dichter in het
ruwe heen zingt, - en dat de kamernaturen in den gloed van de bezieling alleen
gezwollenheid en opgewondenheid zien...
Het pleit ook niet voor hen - en ze mochten hun oordeel voor zich houden - als
zij, vóór ze b.v. onze vlaamschgezinde poëzie aan 't lezen gaan, zich niet willen
inleven
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in onze uitzonderlijke levenstoestanden. Dat doen ze wel als ze de lyriek willen
e

begrijpen van Jong-Duitschland uit het begin van de 19 eeuw, en zelfs als ze in
stofferige boeken - van de achttiende eeuw gedichten gaan ontdekken.
Wat willen we hierover langer spreken? Laten we liever de repliek geven door
een Noord-Nederlander van naam en verdienste. Hetgeen volgt is wel niet als repliek
beoogd, maar heeft genoegzaam gewicht om tegen de beweringen van Kloos op
te wegen.
't Is een getuigenis van Carel Scharten, waarvan, tegelijkertijd als het oordeel van
Kloos, in De Gids een kroniek verscheen over de Letterkundige Beteekenis van
Albrecht Rodenbach.
‘Bij dezen dichter, die toch allereerst een dichter ging worden van de Daad, van
de Beweging, - vinden wij ze evengoed, de algemeen-dichterlijke momenten van
zelfdoorzoeking, van stille aanschouwing, van muziek-maken enkel om de bekoring
van den schoonen klank; vinden wij ze, alhier, aldaar: plots een oogenblik van
ontstellende philosophische diepte, - nu een luchtig spel van zijigglijdend
gerhythmeer, - dan fijne aandachtige plastiek van wazige kleur en teêr-getrokken
lijnen.... te midden het daverend voortgestap, en het onstuimig aanstormen en
worstelen en met diepe kracht weer getemd worden, van de voornamelijk zich bij
hem voordoende gedichtensoorten.’
Dit is nu geen dithyrambe van een jongen Vlaming. Heerlijker nog: Scharten neemt
zelfs Rodenbach in bescherming, wanneer Vlamingen ook maar laten vermoeden
dat zijn stijl niet steeds ‘verfijnd’ genoeg is om onze letterkundige meer-ontwikkelde
tijdgenooten het genot van den vorm te verschaffen. Ook Kloos heeft zich vroolijk
gemaakt omdat ik schreef dat de stijlglans van Rodenbach's poëzie wel wat verdoofd
lijkt na een kwarteeuwsche bestendige ontwikkeling van onze letterkunst, en omdat
ik tóch de plasticiteit van Rodenbach's gedichten loofde. Met opzet begreep hij niet
dat door stijlglans bedoeld werd: het geslepene, het ambachtelijke. Dat heeft
Rodenbach zelden. Maar niettemin - en dit liet ik meermalen uitkomen - wordt elke
Vlaming, in de eenvoudige zegging, de
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oprechte en pakkende verwoording gewaar van de zielsontroering.
In 't woord-vooraf tot de uitgave van de Gedichten hebben wij - na de lezing van
Uyldert's felle kritiek - gemeend eraan te moeten herinneren dat men bij Rodenbach
niet moet zoeken wat men vindt in de vormschoone gedichten van de modernen:
‘Ei, we bekennen 't gaarne, schreven wij, ons moderne taalgevoel wordt niet geaaid
bij de lezing van Rodenbach's gedichten... Zelden kan het rhythme de fijnste vezels
van ons physiologisch wezen doen meezinderen.’ Maar daarop volgt: ‘Meestal golft
het rhythme breedop. Onze borst komt in beweging bij het stijgen en neerdeinen
van een heele verzenreeks, van een heelen zin. En onder de eenvoudige zegging,
worden we de oprechte verwoording van 's dichters zielsontroering gewaar.’
Scharten is niet te spreken over dat ‘niet geaaid worden van ons taalgevoel.’ Uit
wat hij zegt, blijkt dat hij niet doorgelezen heeft tot de volgende regelen: we komen
best t' akkoord over de waarde van Rodenbach's stijl. En daarom vergeef ik hem
gaarne zijn vluchtig lezen en de beschuldiging waartoe ze aanleiding gaf. Let op
nu, wat hij schrijft: ‘Laat mij u dan mogen zeggen, dat ik, die mij dagelijks ophoud
met het beluisteren van rhythme- en woordschakeeringen, vóór alles getroffen word
door het suggestieve van dezen breeden dichtstijl, en niet geaaid wordt, neen, maar
geslagen en meegevoerd door rhythmen, die eindelijk weer eens dringen en kloppen
met het sneller jagend bloed van een vurig begeesterden dichter’ (bl. 514) en verder:
‘Gij begeert toch zeker geen subtiele wendingen en brooze accoorden, in een lied
dat als een zwaard wil zwaaien ten aanval, en als een razendmakend commando
kracht wil wekken tot een wild verwinnen van al wederstand! Zóó wil het, en zóó
doet het.’ (bl. 516).
*

**

Konden we een meer afdoende weerlegging wenschen van Kloos' kleineerende
beweringen dan deze, onbewust, geleverd door een Scharten? Wat een genoegen
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zelfs voor ons, uit deze woorden te kunnen opmaken dat wij zelf ons vergisten toen
we betwijfelden of Noord-Nederland, verwend door de preciositeit in de dichtkunst,
het essentieelste in onzen dichter Rodenbach zou begrijpen. Scharten staaft zijn
oordeel op bewonderende - en bewonderenswaardige - ontledingen van het
onstuimige ‘Sneyssens’, van het hartstochtelijk commando ‘Nieuwjaarsgroet’, van
de eenvoudige studentenliederen ‘Minnedrank’, ‘In Vlaanderen’ en zelfs ‘Doedele
Bommele’ - stukken die ook door sommige Vlamingen al te luidruchtig, al te
bombastig genoemd worden.
Geen Nederlander heeft zoo'n helder inzicht gehad in het wezen en de kunst van
Rodenbach als Scharten. Doch zijn lust om invloeden te ontdekken leidt hem wel
eens van de baan. Tot bepaald verkeerde uitslagen is hij op die wijze gekomen: ‘En
evenals in verscheidene gedichten van Gezelle, uit later zoowel als uit vroeger tijd,
is dan ook Bilderdijks invloed, maar nog heel wat doordringender, in Rodenbach's
kunst voelbaar.’
Gezelle onder den invloed van Bilderdijk: dit laat ik Scharten voor zijn rekening.
Wat Rodenbach betreft, Hugo Verriest weet te zeggen dat Rodenbach geen twintig
verzen van Bilderdijk gelezen heeft...
Toch zal Rodenbach wel op en top een leerling van Gezelle zijn? Scharten doet
zijn best om het te bewijzen. Hij merkt het vooreerst aan het slechts schaarschelijk
zich voordoen bij hem van een ‘dichterlijke taal’: in zoo verre kan Scharten gelijk
hebben. Maar daarmee houdt het ook op. Laat Scharten nu komen zeggen dat hij
't ook waarneemt aan die eigenaardige rap-vlietende, de woorden menigmaal in
lettergrepen verkabbelende strophetjes van Gezelle in de zeven-jambische verzen
van Rodenbach; - we zullen hem alleen verzoeken nog even Breydel en de Coninck
of Geschiedenisse te herlezen en te luisteren naar den kracht-dreun van die verzen:
hoe die vol en hecht is.
Verkabbel dat maar in twee- of drie-jambische versjes. Ja wel: ge kunt het,
natuurlijk. Maar 't ‘Schwungvolle’, de oerkracht is er uit. En nergens, ook in Avond
niet, bekomt gij door die ‘verkabbeling’ dat kort-pezige, licht-veerkrachtige rhythme
van Gezelle.
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Zoomin als in de versificatie, in wending of toon moet Scharten den invloed van
Gezelle gaan zoeken in het feit dat Rodenbach ‘zijn eigene natuur- en
menschen-liefde te dieper weerspiegeld vond in dat vol en zacht geluid en die
gevoelige rhytmen, die aan deze sfeer van zijn wezen als een ideaal om te bestreven
moeten zijn voorgekomen’. Al was dit nog zóó: moet daardoor noodzakelijk ‘invloed’
ondergaan worden?
Neen, neen. Oorspronkelijk waren beiden, en eigenaardig. Tusschen die twee
wezens ligt zulk grondig verschil, dat geen Vlaming aan invloed dacht. Hoe zouden
wij dan dien invloed miskennen en het beproeven Gezelle achter Rodenbach weg
te duwen om onzen held maar te schooner te doen uitkomen?
Het lag niet in onze bedoeling, zooals Scharten het beweert, Gezelle achteruit te
stellen, toen ik schreef dat, in Rodenbach's tijd, Gezelle even gesproken had en
toen doodgezwegen werd behalve door de jonge studenten, die hem Heer ende
Meester bleven noemen, dat het rook naar traditionalisme en overgeleverde
navolging, en dat toen plots dit Windekind opsprong.
Wie den toestand van de vlaamsche letterkunde ten tijde van Rodenbach kent,
zal licht begrijpen dat hiermee alleen 't volgende bedoeld wordt: dat de figuur van
Rodenbach als iets buitengewoons in 't midden van een laffe periode oprees. Gezelle
werd doodgezwegen als dichter, nadat men hem zijn professoraat ontnomen had,
doodgezwegen door zijn oversten, - en niet minder doodgezwegen door de
gezagvoerende kritiek, omdat hij priester was of omdat hij ‘gewesttaal’ schreef. In
de vlaamsche letterkunde en in het onderwijs waarde doodschheid. Toen verscheen
op het onverwachts een jonge, overweldigende kracht. Rodenbach veroverde de
geesten en de harten, hem viel te beurt wat weinige grooten te beurt valt: een
vroegtijdige algemeene waardeering bij zijn tijdgenooten.
We denken er geenszins aan ons te ergeren over den toon dien Scharten aanslaat,
als we daarna merken hoe hij, met gezonden zin en klaarziendheid, wijst op de
echte beteekenis van Rodenbach als dichter.
Zeker. Scharten slaat raak. De meeste van onze vlaam-
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sche dichters loopen zich blind te staren op de herfst-pracht van de tachtiger-kunst.
Er zijn werkelijk jongere Vlamingen die verdolen in goud-nevelige vereenzaming.
Doch dat is het ware van hun natuur niet. Ze weten het en bekennen het wel eens.
In hen leeft krachtig het gemeenschapsgevoel. Laten ze maar eens zich zelf worden,
laat hun gezond-vlaamsche natuur weer boven komen. En let dan hoe 't keeren zal.
Nu reeds voelen ze dat Rodenbach het diepste van hun wezen uitsprak. En ze
weten dat het waar is wat Scharten schrijft:
‘Het zal een leerling van Rodenbach moeten zijn, de jonge vlaamsche zanger,
die, van de essentie van zijn wezen doortrokken, de straks aangeduide leegte komt
vervullen en een nieuwe poëzie aan Vlaanderen brengt.
Zal de vlaamsche poëzie een toekomst hebben, zij ga ter schole niet bij hen, die
zelf de uitnemende scholieren zijn van een kunst welke reeds, in Holland een
schoone aanvang, al spoedig, voor een aanzienlijk deel, een einde bleek van
Europeesche overbeschaving; maar zij ga ter schole bij de twee, die elkander zoo
wonderbaar aanvullen, bij Gezelle en Rodenbach: Rodenbach, den hóóg en wijd
willenden jongen Held, in schoonen eenvoud aan zijn volk zich gevend, - Gezelle,
den niet zóó hoog en niet zóó breed gëaarden, maar even eenvoudigen en even
gezondalgemeen-menschelijken, en daarenboven zooveel rijkeren en rijperen,
ouden Meester’. (De Gids, Dec. 1909 blz. 521).
Door een Noord-Nederlander behoefde op die wijze eens verkondigd te worden
wat reeds zoolang door de woordvoerders van onze vlaamsche letterkunde Prosper
van Langendonck en August Vermeylen gezeid werd.
Dat mag verheugend heeten voor ons. Eveneens zijn waarde-bepaling van
Rodenbach verdient te worden aangehaald:
‘Ik hoop te hebben duidelijk gemaakt dat, waar Rodenbach's gestalte er eene is
van historische waarde, ook dat werk zelf, letterkundig gesproken, een zeer
belangrijke beteekenis heeft; beteekenis om zich zelf, als schoone dichtkunst, en
een nog diepere beteekenis als hoeksteen van de Dichtkunst, die na de
tegenwoordige bloeien zal’. (De Gids, Dec. 1909, blz. 521).
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Dit is ons een rijke vergoeding voor de kleineerende oordeelvellingen van
Uyldert-Verwey, Kloos en van den Vlaming A. de Ridder, die van Rodenbach slechts
een schoone, maar onvervulde belofte maken.
Het artikel van Scharten, verschijnend naast dat van Kloos, brengt ons de blijde
hoop dat eindelijk Noord-Nederland Rodenbach ook als dichter zal gaan huldigen.
Zoodra de Hollanders minder belang hechten aan de gekunsteldheid in de kunst
en wat meer voelen voor onzen vlaamschen herwordingsstrijd, zullen ze 't ook als
een stevigheid moeten gewaar worden dat deze begenadigde een echte en hechte
vlaamsche dichter is, dien ze te lang onrecht aandeden. Zij zullen 't hooren aan den
oprechten toon van zijn woord dat, in al zijn eenvoud, bloedeigen samengegroeid
is met zijn diepe aandoening, en dan genieten in zijn werk - ook in zijn jeugdwerk wat Scharten erin looft: de heerlijke bronechtheid, de sappige levenskracht, de
goud-wazigheid en den gloed van nieuw leven. Zij zullen 't merken in de onverdeelde
overgave van zijn heele wezen aan al de geledingen van zijn volk-in-nood, overgave
die de beste bevruchting was van zijn kunst. Zij zullen 't aanvoelen aan het ruime
schouwen in onvermoede ‘vernten’, aan de diepte van zijn levensinzicht, verbazend
bij een jongen man.
Dan zullen ze in Rodenbach meer zien dan een talent dat zich wijduit aan 't
ontplooien ging: ook, en vooral een schoon mensch, met wien het góed is innig te
verkeeren.
*

**

Zeker, het is goed met een dichter als Rodenbach te verkeeren.
Ze zijn, eilaas, al te schaarsch in onze letterkundige wereld, de dichters die in
hun kunstwerk, zoowel als in hun gewone doen als mensch, van zoo'n hoog gehalte
blijken te zijn als deze jongeling.
Als in elkander dichter lag in hem een teere gevoeligheid, die kon opgaan in de
genietingen van een droomleven, rillen onder de kille werkelijkheidslucht, opflakkeren
in geestdriftig edele passie: een teerheid, verpersoonlijkt in de figuur
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Gudrun die leeft van liefde, zelf louter liefde is, en die zich geeft in houwe trouw.
Deze bijna vrouwelijke gevoeligheid en jonghartige geestdrift werden in dezen
‘grijzen jongeling’ getemperd door een wijsgeerigen geest, wien het ‘hemelpeilen
uit de diepte’ een lust was, en tevens door de meesterschapover-zich-zelf van
iemand die zich tot groote dingen voelt geroepen. Van die wonderbare
tegenstrijdigheid was hij zich wel bewust:
Een herte vol warremte en vol gewoel,
een geest, een ijzeren grepe koel...
......... Steeds
beheersche Waarheid in het vroedend voorhoofd
gerust en kalm gedregen, Drift en Daad.

Daarin slaagde hij niet immer. Zoo dikwijls verleiden hem 't gevoel en de fantasie
tot zijsprongen en het barst plots luidruchtig los, waar hij rede en wil wou laten
spreken. Lees even na zijn Ter Venster en Wandeling langs de Vaart. Nog was te
midden zijn veelzijdige vermogens niet gekomen de geordendheid, die de massale
eenheid van zijn wezen moest uitmaken. De dichter kon zijn vermogens niet
evenwichtig in werking houden, volgens noodzakelijke, onveranderlijke rangorde
en de wisselvallige vereischten van het oogenblik. En licht zou 't aan te wijzen zijn
hoe nog minder bezonkenheid was gekomen in zijn hart met driften.
Zelf voelde hij best dat hij nog aan 't groeien was. Uit zijn pas uitgegeven
snipperpapieren, blijkt wel hoe hij, zelfs tijdens zijn schooljaren, gewaar werd dat
hij uitstak boven zijn omgeving vol voorouderlijke eerlijkheid, maar ook voorouderlijke
dorperheid, als degene die anders dacht en anders deed en reeds zijn kleine wereld
beheerschte met zijn persoonlijkheid. Misschien was 't hem ook bekend dat hij
nagestaard werd om zijn sierlijk-lossen ledenplooi, zijn bevalligheid, zijn heuschheid,dat men hem lief had - hem, den grootere - om zijn kieschheid en belangloos
vriendschappelijk-zijn. Wat kon hem dat al schelen! Hij wist wel béter: hier binnen
in hem was iets aan 't worden, dat hij gedoken hield, en waarnaar hij slechts
schroomvallig durfde kijken met verbaasde en bewonderende oogen. Dit was 't dat
hem tot een
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buitengewone figuur in onze moderne letterkunde maakt. Een ziener was hij. Hij
boog zich schuchter over de peillooze diepte van zijn ziel en vóór haar vervaarlijke
abyssusdiepte ijsde hij, peinzend bleef hij staan vóór 't groote mysterie van 't leven,
vóór 't heelal met zijn onveranderlijken grond en zijn immer wisselende uitzichten:
't oneindige, daarin vermoed, deed hem huiveren.
Vandaar de onrust en gejaagdheid in zijn jongelingsziel, - de angst, die tal van
zijn gedichten doorrilt.
Twijfelend zoekt zijn rede een eeuwige orde en wet, die de velerhande werkende
krachten leidt en bestuurt. En uit zijn nota's en zijn ontwerpen voor de Humana
Comedia, uit zijn Abyssus en zijn Geschiedenisse blijkt dat hij die wet en orde wel
vermoedde.
... Al mocht tot op den laatsten dag de Weerstand zegezingen,
dan toch moet, alles noemend hij zijn naam, de Waarheid schingen
en, 't Oorbeeld openbarend in den glans der Zekerheid,
verzaden wie gezucht heeft en gestreefd - in de Eeuwigheid.

Zoo spreekt hij meer.
Als bij intuïtie vatte hij dat eens alle twijfel opklaren, alle verlangen voldoening
vinden zouden. Eens moesten de lagere en hoogere vermogens tot hun zuiverste
en volmaakste werkdadigheid geraken. Dan zouden we - zonder redenering, zonder
ontleding - beschouwend verstaan de dingen in hun eigenschappen en
hoedanigheden, in hun oorzaken en gevolgen. Dan komen we tot de heldere
aanschouwing van het algemeene in zijn oorsprong, in God.
Dat lag in hem vast als een onwrikbare zekerheid. Doch 't bracht geen bevrediging:
die is het deel van engen en bekrompenen. Nog stond deze verziende aan het
strand van den oceaan: over de roerende baren heen tuurde en tuurde hij - en in
de dagen van kalmte, schouwde hij in bedwelmende oneindigheidsgezichten.
Overtuigd was hij dat ginder verre, ginder achter, de vaste grond van de zekere
volle waarheid lag. Doch hoe er heen?
Geen sarrende twijfel dus meer over 't belangrijke vraagstuk. Evenmin gelatenheid
en gerustheid van gemoed. Wel een diepe onlust om de onvoldaanheid van de
menschelijke
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begeerlijkheid,- een innig wee om de schrijnend-gevoelde beperktheid van het
menschelijk wezen.
‘Want mijn verstand heeft licht noodig, licht en zekerheid, want letter verstaat het,
omdat het alles te oneindig vindt: nauweliks heeft men iets gevonden en men meent
het te vatten en te vamen, of men ziet hoe schrikkelik verre het strekt al alle kanten’.
Elders nog: ‘Onder alle gedacht ligt het oneindige en bepeist wat gij wilt, zoodra
het peilend gedacht door het bovenste gerocht is, daar vindt het den afgrond, den
afgrond die wanhopen doet en verstaat dan hoe dat stoute denkers zot wierden’.
Hoe algemeen menschelijk, die jongelingsziel. Voelen wij niet allen - gij, ik en
millioenen anderen - in ons opstreven de drang naar Waarheid, naar kennen en
begrijpen van 't kleine en 't groote, in wat het is en in zijn betrekkingen met het
overige bestaande? Tracht niet ieder van ons naar het innerlijk genot dat opwelt uit
't bezit van de wetenschap? Is dit niet de essentieele neiging van de verstandelijke
natuur? Zijn streven naar waarheid hing niet als een luchtkring rondom Rodenbach's
ziel, het doordrong ze geheel als vuur het gloeiend ijzer, zijn wezen en zijn werk
kregen er hun wijding door.
Waarheid, echtheid, eigenaardigheid wilde hij ook in de kunst en in de
levenstoestanden van zijn volk. Hooger wees ik er op hoe de vlaamsche kunstenaars
meeleven met hun volk. Rodenbach was daarvan de type: géén in Vlaanderen,
buiten de verstokte doctrinairen, die ‘hun’ Vuylsteke moeten hooger schatten, géén
die 't niet luidop bevestigt. Hij wordt gehuldigd als de man die den nieuwen
levensvorm van de keur-vlamingen verdiept, verstevigd, vervolmaakt heeft, als de
zanger die heeft uitgesproken wat roerde in de onbewuste ziels-diepten van velen
hier en die kant en klaar heeft vastgezet de vluchtige gedachten,welke anderen niet
bij machte waren in een vasten vorm te dwingen. Hij zelf vocht nog tegen het
romantisme dat zijn opvatting en uiting belemmerde: doch dat romantisme kwam
hem van het algemeen vlaamsch levensgevoel van dien tijd, waarvan hij de meest
rechtstreeksche uitspreker was.
Met jongmoedige geestdrift werkt hij op de jeugd in.
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O smaalt niet op die geestdrift. Zulke geestdrift die roepen kan: ‘Mijn Leven voor
Vlaanderen! En Vlaanderen voor God!’ is de kracht die groote daden doet.
De volkscultuur wil hij bevorderen. Doch daartoe hoefde hij eerst mee te helpen
aan het noodzakelijk opwekken van de volks-veerkracht. En dat doet hij door bij de
anderen zijn heimwee te verwekken naar de oude tijden zwaar van vlaamsche
volkskracht. Hij zag het groote vaderland. Ook den oorsprong en de wording en 't
heele verloop van de geschiedenis van zijn volk: de gezamenlijke
menschengeslachten die hier woonden en één eenheid uitmaken met het vlaamsche
volk van vandaag.
Ei, wat zijn wij hier verre van het Vlaanderen met lieve bloempjes, schoone boomen
en vrome menschen. Wat deint bij Rodenbach alles wijduit...
‘Daar lagen diepten in hem, als stilgevallen zeeën’ zegt H. Verriest. En die kende
hem best. Kolken roepen naar elkaar op (Abyssus...), over de heuvelen en bergen
van de volkeren-geschiedenis ziet hij den mensch van zijn oorsprong tot in de
volvoering der tijden zijn lijdensgang gaan naar het verloren ideaal (Geschiedenisse.)
Ruimheid in deze jongelingsziel. Elke innerlijke voorstelling is bij hem als bij
iedereen van dezelfde natuur als de natuur die ze ontvangt en aan de uitgestrektheid
en kracht van de verzinnelijkte voorstellingen kunnen we het talent meten. Een
gelegenheidsgedicht op de bruiloft van twee bekenden wordt een gedicht over de
betrekkingen van het menschdom onderling. Het tooneeltje van twee landlieden,
door hem gezien en weergegeven, deint uit tot een grootsch tafereel, als een
landschap bij rijzende zon. Bijbelsch groot.
Bij hem komt het eenvoudigste, het meest alledaagsche te staan in de atmospheer
van grootschheid die om zijn ziel hangt. Het kleine moest een gruwel wezen voor
deze krachtige dichtersnatuur. Gij kunt u geen Rodenbach voorstellen die een
puideken of een meesje zou bedichten. 't Beschouwen van den arend, die vrij
omhoogvleugelt, van reuzenmannen met machtige maar doordachte daden in
vervaarlijke toestanden, van menschenmassa's, van volksgewoel en strijd, van een
wilden walkürenrid door de lucht, van de diepe roerselen der menschelijke ziel, van
de eeuwige
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beweging en orde in 't heelal - dat wekt geweldiger ontroering en feller
gemoedsbeweging, waaruit een breedrhythmisch gedicht worden kan.
Bulderend speelt de zee met 't oude vaartuig.
Kalm, manhaftig, kampt de grijze zeeman met den storm.
De mensch, meester over de onstuimige natuur door
koelbloedigheid.
Hier nu de mensch in zijn volle kracht.
De vlucht splijt rond een molen,
die reusig spook in 't wordend donker rijst,
golft ijlend links en rechts voorbij. De ruiters stormen. Dol,
blind, ijselik botsen zij op vijftig speren.
Tien peerden storten. Steigerend woelt de schare. Razend krielt
een worsteling rondom den molenwal.
Uitzinnig sert die wedeistand de zegedronken ruiters.
Door 't blixemen van zijn gonsend zweerd omgeven,
almachtig staaft de vaanderik van Gent den wederstand,
en kerf en kerft, en peerd en peerdegast,
stort neer. De lijken stapelen in het rond hoop over hoop.
Maar overmacht verplettert heldenmoed.
En op een bloedigen lijkenwal daar staat in 't vale tweelicht
de vaanderik aleen en blixemt voorts'
pal.

Door de geweldig opgejaagde zinnen slaat sterk rhythmeerend de onstuimigheid
van zijn diepe zielsontroering, die onze gemoederen driftig aandoet en meerukt.
Wie niet louter nuchterheid is, wordt overweldigd door het leven dat oprijst uit
Rodenbach's gedichten. Zijn gemoed wordt dikwijls op 't sterkst gespannen. Voor
elke gewaarwording voor elke drift gaat de sterktegraad tusschen een hoogte- en
een laagtepunt. Het geluid van een viool zwelt voller, naarmate de snaren met
breeder golfwijdte trillen. Op een zeker stadium kunnen de luchtgolven niet meer
versterkt worden, kan de vioolsnaar geen zwaarder geluid meer geven, ze gaf haar
volle kracht. Bij Rodenbach bereikt zoo de epische kracht en de spanning van de
ontroering dikwijls een sterktegraad, die niet meer te verhoogen blijkt.
Hij is een van die alvermogenden, die iets aanvangen, zooals 't nooit voor hen
gedaan werd - en hun werking
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met zulk een onstuimigheid doorzetten, dat het wel lijkt of al het gedroomde tot
wezenlijkheid moet worden, door hen.
***
Bij 't neerschrijven van dit laatste heb ik geenszins de verwaandheid Rodenbach's
beteekenis als nederlandsch dichter onherroepelijk vast te zetten. Vooral deed ik
het om het inzicht van sommigen in dit eigenaardig talent wat te verhelderen. 't
Overige werd geschreven om rond te brieven het al te lichtzinnige in de wijze van
kritiekschrijven van Kloos.
Daarmee is de waarheid alweer gediend. Als Kloos 't nu niet beneden zijn
waardigheid acht dit stuk van een onbenullig persoontje, dat pas zijn intree in de
letterkunde doet, te lezen, dan mag ik me verwachten aan een charge à fond. Ik
hoop dan maar dat de verstandige lezers, die kennis nemen van Kloos' kronieken
niet zoozeer om de objectieve waarde dan wel om met welgevallen te kijken naar
die mooie brokken proza door Kloos telkens op de toogbank van den letterkundigen
winkel geworpen, - ik hoop dat de verstandige lezers zijn kroniek dan nog een
tweede maal met koel oordeel overlezen. Dan blijf ik verzekerd dat de reputatie van
den overmoedige, die dit verweer schrijven durfde, niet al te gehavend uit den slag
komt.
LEO VAN PUYVELDE.
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Ascensio
Onder het hoogen van ons Heer.
HEMELVADER, zie, mijn handen
beven, daar ik uwen Zoon
op dien kranken vingeren-troon
aan de vrome schare toon!
Binden mij nog aardsche banden?
Ei! Mijn ziele stijgt omhoog,
zoo mijn Jesus hemel-toog
vóór 't verbaasd apostelen-oog!...
Zee van weelde zonder stranden,
Hemel, open u voor mij!...
Wereld, laat me los en vrij:
'k ben voor de aarde veel te blij!
JAN HAMMENECKER, PR.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

612

Over letterkunde
In éen adem den Hollander van Schendel te noemen en onzen Arras zal voor velen
geen ideaal van samentreffen wezen. Of men moet er een guitig verbeeldingslolletje
van maken, den grootgegroeiden Hollandschen meester te zetten nevens 't nog
petieterig Vlaamsch aankomertje. En al is 't in ernst niet fraai, Arras het ongelijk aan
te doen hem zoo maar brusk te planten nevens zoo 'n prachtkerel toch kan 't niet
anders: want wie van Schendel gelezen heeft, en Arras daarna, denkt aan van
Schendel terug. Niet wijl Arras een epigoontje van van Schendel zou wezen. Ik durf
zelfs niet zeggen dat de Liersche student ooit een letter van van Schendel te lezen
kreeg. Maar, onbewust allicht, komt Arras in 't zelfde literair vaarwater als van
Schendel: en van den nieuwen geest in de letterkunde die den schrijver der
‘Zwervers’ omzweefde en hem schatten naliet, heeft ook Arras een bezoekje
gekregen.
Arras brengt ons in Vlaanderen iets nieuws en iets heel goeds.
(1).
Onder den titel ‘Gekke Sprookjes’ gaarde hij zeer verscheiden dingen saam:
Begijnhofsprookjes, die alle vijf goed bij mekaar hooren, en drie Liersche sprookjes,
die 't niet zoo goed samen stellen, en ook eigenlijk veel minder zijn.
't Gekke van 't boekje is eigenlijk dit: Aan die Begijnhofsprookjes is niets geen
gekheid aan.
Dat zijn juweeltjes van stemming, gothische stemming, middeleeuwschheid van
mystiek, in een roes van kwezeltjeszaligheid, juist de enkele roes die niet gek maakt
omdat hij in al zijn overvloed schuchter is en gedempt: een roes die de ziel vult,
maar nooit die volle ziel naar buiten keert.
De echte psychologie van 't Begijnhof heeft Arras beetgekregen, en dat is, me
dunkt, het verbazende van zijn jong-ongeoefend talent. Die psychologie, zoo primitief
als ge wilt, ja; en de geblazeerden zullen er zeker niets van snappen, maar, o zoo
innig, o zoo goed beschut voor de wereld. Binnen dikke muren leeft ze stil zich uit,
een dagje met een keer, en alle dagen even schoon en even vroom, en even stil.
Daar zit ze; en 't begijntje dat ze bezielde mag nog zoo schuldig zijn - 'k zie ze
daar zitten, en 'k hoor ze als 't geroekoe

(1).

Duimpjesuitgave, De Lille, Maldeghem.
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van een duifje, dat niet verroert en dat niets heeft te vreezen van dien wereldschen
havik, die overal elders vliegt en grijpt. 'k Zie ze daar zitten - en 'k blijf kijken
aandachtig naar de minste speling van haar devote trekken, 'k blijf turen door 't
verweerde glas van de kleine ruitjes: 'k zie altijd dezelfde primitieve psychologie.
En toch is dat boeiend schoon.
Van zijn eerste bladzijde af troont Arras u de omgeving binnen waar zijn stemming
u hebben moet. Heel zachtjes, men wordt het aanvankelijk niet gewaar,... en dat
zou zoo moeten blijven. Maar - dit vind ik jammer, hij verraadt zelf zijn trukje door
er misbruik van te maken. Hij geeft u miniatuurwerk, maar hij wijst er gedurig zelf
op dat hij miniatuurwerk geeft. En dat mocht niet. Memlinc schildert weergaasch fijn
- maar hij was er zeker niet op bedacht de genieters van zijn werk een kijkglas in
handen te stoppen, om bij 't uitpluizen nog meer te bewonderen. En dit ongelijk
heeft Arras: hij duwt u gedurig een kijkglas in hand. Met elk verkleinwoordje geeft
hij u dat duwtje.
En tel eens na hoeveel verkleinwoordjes voorkomen per bladzijde; 't is een
wriemeling; men krijgt het ten slotte op zijn zenuwen.
Hoe die snoezige dingetjes het zoo verbruien kunnen! Want op den duur vraagt
men zich af waarom Arras ook geen miniatuur-puntjes en -kommatjes heeft gezocht.
Zoo moeten we 't b.v. aanzien dat die flinke forsche kerel van een Peter (blz. 74)
rondloopt met een misbaksel van een buikje!
Maar die beheptheid aan de buitenzijde doet niets af van de innerlijke waarde
dezer sprookjes. Arras bezit een gave van vertellen, zoo gedrongen-boeiend, zoo
natuurlijk-echt, zoo telkens wippend met een minimum-inspanning naar een
maximum-effekt dat er geen misvatting mogelijk is: we zijn een geboren verteller
rijker geworden. Arras vertelt zoo goed als de Duitscher Hauff.
En wat een passende school heeft zijn kunst doorgemaakt in die reine gothische
sfeer: hoe zuiver frisch, hoe uit zichzelve strevend naar omhoog heeft hij zijn
verbeelding opgeleid midden in onzen tijd van gezochtheid, van afgeleefde voosheid
of overmoedige overdaad.
Gezien het boekje door den Duimpjes-uitgever zoo goedkoop werd gesteld, heeft
niemand onder de Warandelezers het recht op een verslag van den inhoud, maar
wel den plicht het boekje te koopen.
Enkel voor mijn plezier mag ik hier kortbondig samenvatten de lotgevallen in de
beste dier sprookjes verteld: In 't ‘Oude Tooverboek en het schuldige Begijntje’ zien
we
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Beatrijs bezig, stil-geheimzinnig en zondig-nieuwsgierig, in ‘De wondere secrete
van den grooten ende den cleynen Albertum, met de almaghtige teeckene van de
Caballa’, bij 't hoofdstuk ‘Aenduydinghe hoe men sal besweiren gelyck wie, soo
doodt soo levendt in sichtbaeren ghedaente te verschijnen, ende is de craght van
dese remedie door veele experimenten beproeft ende aldersterxt bevonden’. - En
't begijntje las verder: ‘Om ten aenscouwen te cryghen in levenden lijve eenieghelyc
dien ghij begheirt, soo suldij nemen den costelycken steen ghenaemd saphyrus,
dwelcken sult u binden aen u linckerarm met eenen rooden linte. Daernaer in de
vlamme van een gewijde keirsse brant X. greintjens wieroockx, ende sult geknielt
seggen onderwijl: ‘Door de maghte van Asson-Benid-Delta, in den almogenden
naeme van On, ick besweire u (hier zeght men den naeme van wien men begheirt
te zien) in deze plaetse te verschijnen sichtbaer’. En Beatrijs wilde zoo doodgraag
Ons Lieve Vrouwken eens zien. In 't holle van den nacht, zot van alteratie, liep ze
naar de kerk om den kostelijken steen. Klappertandend en bibberend vervulde ze
de pleegvormen, en waarachtig, daar verscheen de liefste vrouw die een sterfelijk
oog aanschouwen kan. Beatrijs viel in bezwijming tot ze gewekt werd door een
duivel: ‘Gij hebt mij aanroepen, ik ben gekomen. Mijn naam is On... En ik mag u
pijnigen twee uren lang tot middernacht. Eer zal ik niet vertrekken...
Asson-Benid-Delta!’ en terstond kwamen door de zoldering drie andere gedrochten
gevallen zoo walgelijk als hun heer... Ze vormden den vuurkring der Kaballa, On's
struische armen tilden het spartelend begijntje op, en ‘zwierezwaaiend’ werd Beatrijs
door de kamer van den eenen duivel naar den anderen gekaatst..... Beatrijs had
voortaan geen Faust-bevliegingen meer.
Goed verteld ook is ‘Kasper en de zeven Begijntjes’, de straf van een gierigaard
gewikkeld in de grafverschrikkingen van een doodendans.
Het derde sprookje is Arras' meesterstukje: ‘Van 't Pastoorken dat Sinte Begga
wou schilderen’. Hier wil ik door navertellen niet ontwijden. Aan zoo iets mag men
niet roeren of de indruk van den groven vinger der werkelijkheid komt vlekken in 't
fijne goudpoeder door de tengerste mystiek hier neergestrooid. De Warande-lezers
hebben overigens vóor twee jaar dit juweeltje in hun tijdschrift gevonden. Dat is
alles zoo zoet getoetst, zoo naief-devoot en toch zoo diep-ascetisch, zoo
zieldoorzinderend gevoeld en gezegd, dat in deze bladzijden de aesthetische en
de ethische schoonheid samensmelten tot een thans uiterst zeldzame harmonie.
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Veel zwakker is 't volgende: ‘Van 't Begijntje dat Godswraak moest luiden’; maar in
't laatste begijnhofsprookje, het ietwat Poësch-getinte ‘Van den simpelen Bedelaar’
is de verteller weer goed op dreef.
De Liersche volkssprookjes daarachter zijn niet veel meer dan met min of meer
zorg literarisch-ingekleede wetenschappelijke folklore-stukjes, met wat kleur van
woorden er bovenop, maar zeer mager daaronder. En zij die ‘le Luthier de Crémone’
kennen zullen in de ‘Witte Vrouwtjes van Lier’ een bleek naloopertje vinden.
Nog moet ik een oogenblik steunen op die oude, goede wijze van vertellen, van
Arras; op dien trant, klaar en gaar, kort en keurig, altijd frisch, zonder pretentie
zeggend wat hij zeggen moet, en toch altijd boeiend suggestief. Naar zijn beste
pogen wil hij 't hedendaagsche pennebedrijf, zoo zeurig-sikkeneurig, wat ophelpen.
Mochten velen 't zoo doen. Dan krijgen we weer, na de zeer noodige taalschoonmaak
der laatste dertig jaren, proza dat zijn oorspronkelijken naam verdient, oratio prorsa,
de directe taal, zonder al dien overlastenden omhaal en pronk die vele van de
romans en vertellingen uit dezen tijd bijna onleesbaar maakt.
*

**

't Jaar 1909 bracht ons drie merkwaardige bundels godsdienstige poëzie: van priester
Caesar Gezelle: ‘Leliën van Dalen’, van priester Aloïs Walgrave: ‘Zingende Snaren’,
van leek Ed. Brom: ‘Verzen’.
Zulke bundels zijn van aard om ons weer in volle strijdvaardigheid te voeren vlak
tegenover de moderne leus: l'art pour l'art.
Wees niet ongerust: we zullen er ditmaal enkel aan roeren zooveel als 't in 't
voorbijgaan moet.
Er is een versje van Geibel dat ‘l'art pour l'art’ uitstekend parafraseert:
Zweck? Das Kunstwerk hat nur einen,
Still im eignen Glanz zu ruhn:
Aber durch ihr blosz erscheinen
Mag die Schönheit Wunder thun.

En die verklaring van Geibel heeft daarbij nog deze verdienste, dat ze alle
kemphanen, voor of tegen, dadelijk een terrein van verzoening voorlegt. Elke
aesthetiek kan vrede hebben met het Duitsche vers. Enkel komt het er op aan wat
nader toe
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te lichten wat men onder ‘Schönheit’ verstaat. Geeft men toe dat de kunstenaar, die
‘Schönheit erscheinen’ laat, er voor zorgen moet dat hij in zijn ambt, zich zoomin
als wie ook mag onttrekken aan den plicht van alle menschen, die is zichzelf te
volmaken en Gods eer te verkondigen, hoe onrechtstreeks en middelbaar ook - wel,
dan kunnen de meest angstvalligen onder ons Geibel gelukwenschen met zijn
poëtische definieerkunst. Maar dan mag men ons weer niet telkens voor de voeten
werpen dat godsdienstige kunst noodzakelijk tendenz-kunst moet wezen. En als wij
hartelijk belijden dat de kunst moet staan in den dienst van't volle menschenleven,
waarom geeft men ons dan ook niet toe dat de kunst vooreerst en vooral wel de
hoogst menschelijke wetten moet naleven?
Zie, dit is vreemd: De kunstkritiek up to date richt haar inquisitie tegen de
godsdienstige-kunst als tegen een aesthetische ketterij. ‘O dat vervloekte, ergerlijke
christendom’ verder wil ik den aestheet Kloos hier niet aanhalen, en hem vooral niet
leggen tegenover den dichter Kloos in zijn laatste schoone opflikkering, die een
(1)
godsdienstige was , want dan kreeg ik waarachtig de kans ál te schoon. Maar zoo
gaat het: Wiseman kon geen roman schrijven, omdat hij kardinaal was; en evenmin
was Newman dichter, vermits hij zich bekeerde; en Gezelle, die priester was en een
heilige priester bleef, en wiens dichterschap eenieders oogen uitstak, moest
noodzakelijk boven het christendom zijn uitgegroeid. Goed, maar diezelfde vloekers
op godsdienstige tendenz, komen in extase voor de kunst van den Bijbel: voor de
Psalmen, voor 't boek Job, voor de Apocalypsis; 't zij uit eigen beweging, 't zij op
commando, ze komen in extase; want moest het niet gebeuren, dan zijn ze naar't
getuigenis van hun eigen grooten - geen ware kunstenaars. Is dat niet vreemd, zoo
'n Parnassuslogiek? Of moest men voor den Bijbel niet meer zoo benauwd wezen
wellicht, omdat hij zoover in 't verleden ligt, en de greep van zijn clericalisme niet
meer reiken kan aan de ongerepte natuurlijkheid der moderne artistenzieltjes?
Kom, ter zake. Ik beweer dat, zelfs naar de zuiverst atheïstische beginselen der
aesthetiek, die 's werelds beste vrienden thans prediken, deze drie onderhavige
bundels godsdienstige poëzie a priori volstrekt niet gesloten zijn buiten de kunst:
Der modernen profeet Friedrich Nietzsche haalt immers toch ook als hoogste
kunstwet aan: ‘Rein denken, rein spreken, rein handelen.’ Of die driedubbel
gewenschte reinheid in deze bundels niet steken zou?

(1)

Zie zijn Christus-sonnetten in de Nieuwe Gids, 1908.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

617
Hoe men 't ook wende, altijd zal men tot de slotsom komen dat de beste kunst immer
is geweest en zal zijn de hoogst menschelijke poging om in het tijdelijke het eeuwige
te vatten. En we kunnen gerust wezen; als we onder den gezichtshoek van deze
wet de onderhavige katholieke poëzie nalezen, zullen we niet voortgaan op een
minderwaardig criterium; en mogen we tevens verzekerd zijn dat we tegenover onze
dichters niet zwaktoegeeflijk zullen wezen.
*

**

Dichter Walgrave is een type van een godsdienstig dichter die, hoe ijvervol ook,
zonder zijn godsdienst dichter zou wezen. Geen onzer jongeren is zoo natuurlijk
een dichter als hij. Dat was duidelijk te zien aan Stille Stonden, dat blijkt nog klaarder
(1)
uit Zingende Snaren.
De rhythme is Walgrave aangeboren: zijn stap, zijn gebaar, zijn hoofdzwenking,
alles is rhythme bij hem. Organisch leeft de rhythme in zijn lijf. Zijn heele wezen
veert op in kadans. Zijn vers is de adem van zijn leven. In dit opzicht is hij sedert
Guido Gezelle het grootste gelukskind van Vlaanderen. Daarom juist heeft het hem
geen moeite gekost weer een Rijmsnoer, na 't groote, samen te stellen, en op 't
voorbeeld van zijn meester een bloemenkrans van poëzie te winden om 't kerkelijk
jaar. De hoogste lof voor dit nieuwe boek zal wel wezen dat men, na Gezelle's
meesterstuk, zich niet kan weerhouden ook toe te juichen het lied van deze zingende
snaren, dat waarachtig niet zoo spoedig in 't ijle verklinken zal. Hij die dingen zingt
als ‘o Oriens!’, ‘Kerstavondlied’, ‘Onnoozele Kinderen’, ‘Dilexi Decorem’ enz. wordt
niet overstemd door den echo van Gezelle. Wij halen het laatste niet aan; 't verscheen
immers in Dietsche Warande.
Of Walgrave's benijdenswaardige dichtgave ook haar keer zijde niet heeft? Wij
meenen van ja. En we durven 't zooveel te beter zeggen daar we weten dat het toch
enkel van zijn wil zal afhangen om zich daarvan te ontmaken.
Zijn gebrek schuilt juist in zijn gemak. Opvallend is het hoe met dezelfde melodie
hij toch veel minder diep gaat dan Gezelle. Walgrave zingt minder voorbereid, minder
ingetogen dan zijn meester. Eer zijn inspiratie is geworden tot een goed bezonken
en innig doorvoelde innerlijke voorstelling, zingt hij al. Zijn verhoogde stemming
wordt onmiddellijk muzikaal, en dan

(1)

Jules De Meester, Rousselare, 1909.
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meent hij al klaar te zijn. Zoo komt het dat Walgrave in zijn vers aleens meer doet
aan muziek dan aan volle poëzie. Hij legt den klank van zijn woorden op, zijn
gevoelens weer te geven; en soms is dat prachtig:
‘Diep en durend bijt zijn bete,
Duwt zijn nauwe neep;
Onverbidlijk is het klauwen
Van zijn grammen greep.’ (bl. 64.)

Maar schouwt men vinniger door dan wordt men onder dat klankengetoover weleens
ijlheid en leegte gewaar. Walgrave vergeet soms dat de poëzie door haar tonen ons
gevoel moet aandoen niet zoo onmiddellijk als de muziek, maar langs den weg der
begrippen om. En al te dikwijls zijn de begrippen in Walgrave's poëzie weinig meer
dan gemeenplaatsen. Zijn rijken aanleg heeft hij tot nog toe weinig besteed aan 't
vinden en verfijnen van ideeën. Dat kon Gezelle, en dat deed deze melodieman
met het geduld van een wijsgeer, elken dag.
Dat is lang niet een verwerping van Walgrave's minder werk. Waarschijnlijk is ook
hij van meening - overigens de echte - dat een kunstenaar als eerste verplichting
heeft het opwekken van een gemoedsbeweging, een stemming, een gevoelseffekt.
Maar naar gelang de kunsten onderling, verschillen ook de wegen die men kiezen
moet; en de weg van den poëet is lang niet dezelfde als die van den muzikus. Hier
staat onze zoo schoon-godsdienstige dichter nader dan men wenschen zou bij de
nieuwe school. Dat het muzikale van 't woord in de lyrische poëzie beter dan elders
tot zijn recht moet komen. en dat Walgrave dat zoo meesterlijk doet - is nog niet
een verontschuldiging voor het verwaarloozen van de ideeënbewerking die als een
fatum weegt op de moderne kunsttheorie.
De warm-kleurige verbeelding waarmee onze dichter zoo rijk is bedeeld maakt
eveneens nu en dan een sprongetje buiten de meet. Daarmee bedoel ik niet dingeijes
als: ‘de koeien die van vette weelde loeien’: Dat koddigheidje heeft hem de verleiding
van 't rijm gelapt. Maar de ‘pols van Moeder Aarde’ (bl. 82) dien zie 'k niet goed als
derzelver ‘buik’ in Gezelle, en ‘een waterval van glorie’ gaat zeker niet. Een
gevoelsdichter zoo vol als Walgrave weet voorzeker dat er een kortere weg is tot
het hart der hoorders dan zulke beeldspraak.
Maar genoeg. Of liever een reden bij de vele andere waarom dit boek voor onze
letterkunde een zoo schoon geschenk is zou 'k vergeten: Door zijn vormgevlei zal
de dichter voorzeker bij vele nieuweren welkom zijn. Mochten zij nu ook van hem
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leeren dat een stemming als de zijne de hunne wel waard is; mochten ze tot inkeer
komen, en beseffen dat die stemming de hoogste is, die zinnelijk-geestelijk
opgewektheid, stroomende uit de edelste bron, uit deze die nooit verdort, uit deze
die vloeien blijft ook als het leven der zinnen van 't welke de moderne kunst alles
heeft gevraagd, allang is uitgevierd... Dat is de de edelste wensch, door Walgrave
zelf gekoesterd.
*

**
(1)

Ook bij Caesar Gezelle gingen in vernieuwden zanglust de ‘zingende snaren’ aan
't zinderen:
‘In teere ontvankelijkheid herspant
Mijn ziel weer al haar snaren
en trillen zal, met al het schoon
dat komt er door gevaren’ (bl. 62).

En dat schoon is veel en velerhande.
Caesar Gezelle is niet een zoo milde dichtersnatuur als Walgrave. Hij is niet zoo
rijkelijk rhythmisch begaafd. Hij zingt minder zijn gedichten uit. En moest de poëzie
worden bepaald naar hetgeen zij was in haar eerste verschijning, dicht- en toonkunst
bijeen, dan stond Gezelle lager dan Walgrave. Maar naarmate de wereld ouder
werd en veelslachtiger, naarmate aan de poëzie langs om meer werd opgedragen
niet enkel stemmingsuiting te wezen, maar ook plastisch en dynamisch te werken,
naar die mate zakte 't overheerschend aandeel der muziek. Bij zoover dat de
gedachten-reuzen in de dichtkunst, deze wier poëzie den rijksten geestelijken inhoud
biedt doorgaans het muzikale element - n'en déplaise aan onze tachtigers - wel
eenigszins hebben versmaad of versmacht. Natuurlijk niet de diepst-innerlijke
harmonie; maar wel de meer uiterlijke kadenceering En dat is zelfs de muziek ten
goede gekomen: aan haar kant heeft ze de rhythmen ontwikkeld tot symphonie en
zichzelf tot een instrumenentaalkunst die in haar hoogste ontwikkeling de hulp van
het woord op haar beurt verwerpt. Want een der grootste kunstketterijen door Wagner
verkocht was wel deze: ‘Was nicht wert ist gesungen zu werden ist auch der Dichtung
nicht wert.’ Zet eens Dante op muziek.
Dit alles om te zeggen dat Caesar Gezelle, de armere aan rhythmen, de rijkere
is aan gedachten. Zijn zieleleven schijnt me dieper te wortelen en zich te voeden in
ruimer lucht met sterkeren kost. Caesar Gezelle doorschouwt veel dingen, en

(1)

Leliën van Dalen, J. Vermaut, Kortrijk, 1909.
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denkt lang na eer hij zingt. Hij is minder naief dichter, maar meer gewetensvol.
En daarom is 't weer jammer dat hij, om te zeggen al wat hij weet en voelt, niet
zoo goed ter taal is als Walgrave; en ook niet zoo rijk aan beelden. Hoe dikwijls b.v.
spreekt hij van ‘winterbloemen op de ruiten’.
Daar komt nog bij dat er op den smaak van Caesar Gezelle wel iets valt aan te
merken. Een dichter als hij mocht de dingetjes die hem uit oude lees-herinneringen
weer opdoemen niet met zooveel zorg aan 't herpoetsen gaan; ze zijn het niet waard.
Van dat soort vind ik in dit bundeltje de meeste verzen van: ‘Een Bedelkind’; ze zijn
romantisch-rhetorikaal. Evenzeer in 't ‘Menschenetend Steegedrocht’ is veel onfraais.
Elders nog komt Gezelle me voor daar te staan als iemand die veel zou willen
zeggen, 't niet zoo te zeggen weet als hij 't hij 't verkiest, en daarom liever meer dan
gewone gebaren maakt, en minder goed spreekt. Hoeft het gezegd? die gebaren
zijn dan gebaren van moedeloosheid.
Toch is de algemeene stemming van Gezelle's ziel minder pessimistisch hier dan
in zijn anders zoo wonderschoon proza. Naar 't voorbeeld van Procter geeft hij zelfs
een verklaring, of althans een verdediging, van zijn zielstoestand:
‘Welk nu, vraagt ge, is 't ware leven,
welk 't gedroomsel? Vreugd, verdriet?
Och! 't is weinig aan gelegen
en - 'k en wete 't zelve niet.’

En, hoewel - zeer karakteristisch - zijn schoon ‘Winter’-gedicht meer dan dubbel
zoolang is dan zijn ‘Zomer’, priemt uit den treurigen ‘Bladerval’ toch de hoop weer
naar boven:
‘Doode blaren, gij blijft liggen
eeuwig gij, maar ik herleve eens!’

Wat maakt het mij verder dat Caesar Gezelle zich tegenover zijn mindere verzen
te gastvrij gedraagt, en in 't fijn-uitgegeven bundeltje stukken opneemt die de zorg
niet waard zijn, waarmee ze Vermaut in zijn modelletje van uitgaaf heeft gekoesterd:
wat maakt het mij, eventjes pijn te gevoelen bij 't stooten op onbeduidendheden als
‘Morgen’, of op onhandige nazegging. als van Luyken b.v. in ‘Opstaans’:
Vergelijk met Luyken's ‘Morgenstond’:
‘Een stroom van wordend licht
aan ieder venster wacht,
om als 't wil openslaan
er ijlings bin' te breken’
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Het kleine boekje bevat bewijzen genoeg hoe rijk geschakeerd de ietwat lastig zich
uitende kunst van Caesar Gezelle toch is.
Daar hebt ge b.v. ‘Nacht’, openbloeiend als een wonderbloem uit den stengel van
Vergilius' halfvers: Tacitae per amica silentia lunae. Daar hebt ge 't karakteristisch
gekandenceerde ‘Snoeiers’, 't innige ‘Beata Nox’, 't ‘Mysterium Solitudinis’, dat u
omdoeselt als een vacht van schoonheid, 't rag-ranke ‘Hoe broos’, en 't stalen
Vlaamsche ‘Van 't echte bloed die Vlaming is’; het plastische ‘De Winden steken
op; het sterke ‘Genesareth’; het doorvoelde ‘G. G's Doodmaske’; het innige ‘Dien
Avond’.
Blijf staan bij de middeleeuwsche schoonheid van
‘en toen elk van de drie hadden 't kindjen aanschouwd,
zoo vertrokken ze weder te peerde.’ (38)

en bij de moderne pracht van:
‘Jaar op jaar zien wij dalen, ons voeten voorbij,
langs den duisteren trap naar beneên,
en 't gebons stijgt tot ons van hun dreunenden tred
in het spoor van veel guldene jaren gezet,
van vele eeuwen zoolange al verleên.’

En verheug u met mij omdat weer een Gezelle is aan 't woord geweest, en omdat
de Vlaamsche kunst uit dit boekje weer verzen kan rapen, wier schoonheid is van
heden en van altijd.
***
Wij klimmen, althans in dezen zin: van het democratische vers van Walgrave, naar
het aristocratische van Gezelle, en van dit naar 't nog aristocratischer - want
(1)
Hollandsch aristocratisch, en dat is het ultra - van Eduard Brom.
Een zonderlinge verschijning in onze dichterswereld, die Brom. Een eigen figuur
te meer, in dat geslacht waar de eigen figuren zeer talrijk zijn. Een handelaar, die
zijn zaken verzorgt, en goed hoor! in denzelfden zin en met dezelfde stoffelijke
uitkomsten als Potgieter, en die daarbij dichter is, niet in den zelfden zin als Potgieter,
want veel minder zwaar, veel meer verfijnd - en ook niet met dezelfde geestelijke
uitkomsten - want minder apostel voor aardsche intellectueele grootheid, meer stille
bewonderaar en genieter van hemelsche schoonheid...

(1)

‘Verzen’, Van Langenhuysen, Amsterdam, 1909.
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Zou 't niet hoog tijd wezen eens, uit het stelselmatig ignoreeren van dezen die zich
opwerpen als de Hollansche kritiekmeesters, naar voor te rukken de echt-katholieke
dichters, die door hun geloofsgenooten achteloos worden voorbijgegaan juist wijl
er om hun naam, bij afspraak der anti-godsdienstige bentgenooten, nooit eens
geroffeld wordt, en omdat zij zelf iets beters voelen te bezitten en iets oneindig
mooiers met hun tijd weten aan te vangen dan te jachten naar reclame? Is 't niet
hoog tijd het katholieke volk eens te herinneren aan de levende schoonheid die
rondwandelt onder hen in dichters als Binnewiertz, De Klerk, Albertine
Steenhoff-Smulders, Maria Viola, Annie Salomons, Fel. Rutten en dezen Brom?
Zoo 'n ommegang ware voorwaar een les, rijk aan bewijzen...
Een eerste gelegenheid biedt zich hier aan met den nieuwen bundel van Brom.
En 't is een goede gelegenheid.
Waarom is 't niet een beste? Wel eenvoudig omdat, naar we meenen, Brom hier
in dezen laatsten bundel niet altijd op zijn best is; omdat we 't recht hebben met
onze gelukwenschen karig te zijn, als we staan tegenover den dichter van ‘Felice’
en van ‘Opgang’, die ons heeft gewend gemaakt aan zoo schoone dingen, dat we
van hem niets minderwaardigs meer mogen aanvaarden. En in dezen bundel moeten
we dat. 't Is niet fijn van den zeer fijnen dichter Brom.
Laat ons vooraf de begrippen van ronde Vlaamschheid neerleggen, die zoo schoon
verbroederen met die der aesthetiek, al zijn deze nog zoo piekerig-modern, in de
beide boven-besproken bundels. 't Verschil valt in 't oog: 't verschil tusschen de
opvoeding in de school van Gezelle met die in de moderne Hollandsche school.
Hoeveel meer nachtegalenaard ligt er in de onze. In naam van de Hollandsche
zede, moeten we dezelve aesthetisch veel vormelijker, veel stijver en deftiger
verdragen. Tegenover den rijkgevooisden Walgrave vooral houdt Brom zich sober;
en deze dichters blijken zoo ver van malkander te staan als een geboren trobador
van een geboren beeldhouwer. Walgrave wiekt rond, fladderend op de vleugels van
zijn lichte taal, voor Brom dringt zich een ander beeld op: 't beeld uit zijn
maatschappelijk vak. Zijn dichterschap is een goudader, en deze goudsmid delft
en hamert en drijft.
Dat is druk werk, werk in 't zweet zijns aanschijns, dat Walgrave niet kent; werk
dat zoeken en zuchten verraadt en dwingen en wringen. En dat langs om minder
gemakkelijk van de hand schijnt te gaan, want daar is voor dezen dichter-smeder
met de jaren bijgekomen iets als een lijvigheid die de bezigheden belemmert.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

623
En dit is weer voor een Vlaming verheugend: hoe dadelijk duidelijk wordt men gewaar
dat in Vlaanderen, veel minder dan in Holland, de kunst zich heeft losgemaakt van
het volk; en dat voelt men zelfs hier, waar 't een katholiek dichter geldt, een dichter
die uit zijn aard minder ver staat van zijn volk. Men versta mij wel: 'k bedoel hier niet
de onmiddellijke vatbaarheid van de kunst door het volk; veeleer haar natuurlijkheid,
berustend in den aard van het volk.
Het verst staat Brom er van af, waar hij verzen schrijft die met opzet niet voor het
volk zijn gemaakt. Waar hij ze maakt voor zijn vrouw: ‘Liefde’. Die poëzie is te intiem
dan dat ze onder 't publiek zou mogen gebracht. 't Is niet wel van Brom, en dat kan
zijn vrouw geen genoegen doen; zooveel te minder daar de kunst ze lang niet alle
als haar eigendom heeft opgeëischt. Want hoeveel er ook in steke, de stemming
dier verzen is te veel bestudeerd, niet rechtstreeks opwellend genoeg. En toch moet
ik zeggen dat ik Brom beter lust zoo, dan in vele zijner jeugdiger verzen; want zoo
is hij veel sterker persoonlijk dan in zijn zwieriger tijd, toen hij echter zoo oppervlakkig
was dat hij met heele verzen opnam uit Perk.
Toch ligt in deze Liefde nogal moderne rhetorika; geredeneer op rijm; poëzie die
soms prozaïsch is, omdat er in gedachte en ontroering geen genoegzame verrijking
ligt om ze op hooger reliëf te stemmen.
Als men die zwakkere verzen legt nevens Felice is men geneigd te gelooven dat
ook Brom's beste dichterstijd uit is. Dat zou geen schande wezen. Hij heeft immers
den troost verzen te hebben geschreven van de beste die de tachtigers hebben
voortgebracht. Herinner u zijn naief-grootschen kerkzang:
O Godlijk Kindje
In kribbe klein....

Dat was natuur, dat was gave-ingeving. Hier is 't gespannen inspanning soms tot
uitputting toe.
Brom had het anders heel goed voor:
Mijn dichterziel, in 't nieuwe levensgloeien,
In schat van zangen-bloesems zal ontbloeien
Waarmee 'k u eindloos als mijn bruid zal kransen.

Maar zijn voorspelling is niet altijd uitgekomen. Er is hier veel dat hij voor zijn bruid
in een broeiwarme serre kunstmatig heeft gekweekt.
Ligt de reden gedeeltelijk opgelost in den regel dat het
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huiselijke best niet op de straat komt? 't Is er te innig voor en te teer. En ik vind het
voor de schoonste dichters iets jammers, als ze met hun liefde van man tot vrouw
gaan wonen in een glazen huis.
Zoo staan er ook elders nog dingen die gewrongen gezocht zijn, en klaarblijkelijk
met veel pijn gebaard. Leg b.v. even de Eerste Kommunie-verzen van Brom, blz.
44 en 45, nevens het heerlijk-mooie: ‘Aan een Kind’ van Binnewiertz in 't
Februari-nummer van De Katholiek, 1909. Dadelijk zult ge zien het verschil tusschen
vlotte en stroeve inspiratie. Zijn gewilde fijnheid komt hij evenmin te boven in 't
anders wel flinke vers aan Hugo Verriest en in de huldeverzen aan Schaepman.
Toch kan 't niet anders of in zooveel gedichten als over ‘Liefde’ van een echt
dichter, moeten weer schoonheden flonkeren. 'k Teekende op: Sonnet IX en XIII, 't
sneeuw-schoone vers: ‘Mij trekt aan 't venster’, en 't wel wat kunstmatige, maar toch
treffend-gevondene ‘Van een Kindeke’.
Maar veel andere dingen nog maken dezen bundel tot een veel blijder Geboort
dan om 't even welk boek dat zoo wezenlijk heet. Dingen die bewijzen dat dichter
Brom, wel verre van gezakt, gegroeid is in kracht.
Kom dus mee, want het uur is daar. Wij kunnen met gerust geweten bewonderen.
- Begin, om in de echte stemming te komen waarin Brom u te pakken heeft, met
het stoer-kloeke vers aan Alberdingk: fijn en toch sterk, ditmaal als beste
goudsmeewerk.
Maak bewonderend halt blz. 72 bij de vondst:
De rots van trots tot gruis te pletter slaat...

Zing in verrukking mee die kleine hymne aan Vondel's taal:
O! Vondel, wat uw geest ál schouwde en hoorde.

Ga mee met Brom op de heide: en zet maar dadelijk uw longen uit: Wijd wijkt om
mij de heide... 119-120.
En verrijs uit uw alledaagschheid op de jubeltonen van zijn ‘Paschen’.
Hoe wordt het dezen katholieken dichter rijk beloond: Ook hij immers gaat bij
voorkeur op naar de schoonheid van welker glans de heemlen stralen (Greg. van
Nyssa), en hij luistert naar de lessen der esthetiek die de kerkvaders maakte tot
reuzen in de kunst... Geniet nu de marmer-gebeeldhouwde plastiek van die
ongerepte-schoone stukken: ‘St. Agnes’ en ‘St. Caecilia’.
En als een moderne uitdaging tegen de modernen zelf staat
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in dit moderne dichtboek een gedachten-compositie zoo sterk als wat ooit Potgieter
of Schaepman schreef en toch modern a.u.b. zoo gaaf in den haak als 't knapste
van Kloos. Ik bedoel het ‘Zionisten-Congres’. En ik geef het hier, want het is wel
goed dat al de Warandelezers eens hooren wat de dichters van tachtig, als ze sterk
staan in hun sterk geloof, uit hun kunstprinciepen ophalen aan profeten-bezieling.
(1)

Zionisten-Congres

Ik voel uw weemoed, oud, eerwaardig volk!
Nog leeft er in uw ziel de heugenis
Aan 't heilige verleên... toen God de Heer
Zoo zichtbaar was elk oogenblik Zijn volk
Nabij; toen - heidennacht rondom u grimmend Gij stondt in volle straling van Zijn licht
En waarheid klare en heerlijke genade!
Toen daar de tempel rees, majestueus
Zich heffend met zijn dak van louter goud,
Als aller werelden ontzaglijkst wonder,
Israël's middenpunt en harte-hart:
De tempel, waar, in 't binnenste heiligdom,
Jehova troonde en de Arke schuttend waakte,
Getuige onwraakbaar van het heilverbond
Van God Almachtig met Zijn volk verkoren:
De tempel, van den zuivren rook doorgeurd
Der smetlooze offers en van offerzangen
Doorgalmd, saâm met het rookgewolkte opstijgend!
Toen daar uw koningen hoog koninklijk
Heerschten in weèrglans van Gods majesteit,
Lofprijzend Hem met lofgezang onsterflijk
Van Hooglied en deemoed'ge boeteklachte!
Toen daar uw helden zich ten strijde aangordden
Als Godgewijde strijders en vertraden
Wat dorst Jehova schennen of weêrstreven!
Toen, door Gods aâm gewekt, de profetieën
Opgingen uit profetenziel en mond
Als plecht'ge tolken van Zijn hoogsten raad!
Nog leeft in uwe ziel wondre muziek,
Ruischend uit vér verleên mysterievol,
Als klank van harpe en cimbels, als gemurmel
Van heilge wateren, als teer geritsel
Van palmen kruinen, als de blanke juubling

(1)

Te Basel 1903.
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Van maagdenreien, rhythmisch opwaart-schrijdend.
Als klaaggedeun van psalmen monotoon....
Ik voel uw heimwee, oud, eerwaardig volk,
Nu alles is vergaan, verstrooid, verwoest,
Slechts 't onverwoestbaar heimwee knagend rest
Naar 't land der vaadren, tempel en altaar:
Een heimwee, klagend in dien uitroep klaaglijk:
‘Jerusalem, eer dat ik u vergete!’
Ik voel uw geestdrift, nu een schoone droom
Doorlicht het wijd verlangen dat er rees
Uit uwen weemoed... wonderbare droom,
Waarheen zich armen als in smeeking strekken,
En zielen smachten, oogen stralend staren,
En woorden van vervoering ruischend rijzen...
Ik voel uw geestdrift... bij 't al hooger stijgen,
Schrijnt nog te pijnlijker de weemoed mij
Om úwen droom, die enkel droom kan zijn...
O! oud, eerwaardig volk, een nieuwe droom
Schooner u rijze en susse uw eeuw'gen weemoed:
Uw wondertempel uit zijn smaadlijk puin
Heerlijker opgebouwd, het dak hoog rijzend.
Zijn loutre goud nog loutrer in het goud
Van gouden waarheidszon... op weidsche tinnen
De koningsstandaard van uw nieuwen Koning:
Kostelijkste Loot aan d'eigen ouden stam!
Uw helden strijders voor Zijn Koningsnaam,
Uw profetieën konders van zijn faam!
Uw offers van oneind'ger offerwaarde
Dan de offeranden, eeuw na eeuwe eens rookend,
Blanker dan 't manna, uit den hemel sneeuwend
Voedend uw vaderen in hun woestijn,...
Uw Koning zelf uw opperste Offeraar!
O! oud, eerwaardig volk, dáárheen, dáárheen
Uw smachten, uw vervoering... eindeloos
In Zijn erbarmen is de Heer Jehova!...

Dat is graniet in poëzie. En in al 't beste van dezen bundel wordt men 't zoo goed
gewaar, wat een poëtisch voordeel den Hollanders hun taalkennis geeft. Walgrave
en Caesar Gezelle brengen hun eigen schoonheid over in hun taal; Brom's taal,
vóor hij afkomt met zijn ziel, is op zichzelf al een schoonheid.
Ook deze dichter geeft een stuk Rijmsnoer in zijn Lente-Dichtjes, zijn Mei-zangen
en zijn Juni-zangen. Die laatste voor
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het H. Hart dringen zich op ter vergelijking met het lied van Schaepman. Hier eens
te meer kan men zien wat een afstand er ligt tusschen beide dichtersopvattingen:
de geniale improvisatie, en de bewerking met het van wege al zijn kunstgenooten
benijdbare talent, waarover Brom beschikt. Maar ouder- of nieuwer-geschoolde,
maar Vlaamsch of Hollandsch katholiek dichter, altijd heeft men de edel-genotvolle
gewaarwording: Achter het bijzondere, toevallige dat ze bezingen, ruischt en deint
de oneindigheid van 't echte Leven.
*

**

Hermann Bahr, een der medestichters van de moderne Duitsche school, een der
talentvolste en der geestdriftigste, voorspelde van af 't jaar 1892 dat die school geen
toekomst had. Wij zijn allemaal individualisten, zegde hij, en met het individualisme
is 't in deze wereld gedaan. Wil men weten, waar voor de kunst zoowel als voor al
't andere de toekomst ligt, men volge de godsdienstige en de demokratische idealen.
En waarlijk, zoowel hier als in Duitschland, is men bezig Bahr's voorspelling die voor
den geloovige eigenlijk geen voorspelling maar een axioma heet, in vervulling te
brengen. Terwijl de lijdelijke agnostiekers en de hartstochtelijk-individualistische
loochenaars van voorheen uitgeput ineenzakken, blijven en komen aan versche
krachten uit katholicisme en socialisme: aan den eenen kant Querido. Henriette
Roland-Holst, Van Oordt, Van Suchtelen, Scheltema enz. aan den anderen de
dichters waarover we 't in dit overzicht hadden. En de besten die niet geloven
verzuchten ingetogen naar geloof: Boutens; of keeren weer naar een periode van
mooi geloofsgedweep: de Neo-romantiekers. De godsdienstige polsslag is er, langs
om duidelijker.
Dat ligt in hoofdzaak, naar ik meen, aan dit heugelijk feit: De dichters komen weer
tot het besef van hun zedelijke verantwoordelijkheid. Zij, de schoonheidsminnaars,
moeten zijn voor 't publiek opvoeders ter schoonheid. En voor dien plicht geen beter
school van verantwoordelijkheid dan godsdienstige overtuiging.
Och ja, een heele periode lang, werd het bewustzijn onderdrukt. Maar weer komt
het naar boven: de mensch beschikt over een schoonheid van hoogere orde dan
deze tot wier genieting zijn zuivere natuurdrang hem leidt, hij weze ook nog zoo
geniaal. En de diepten en de hoogten van 't innerlijk leven weerspiegelen zich enkel
volkomen in die kunst die onder Gods gratie gedijt.
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Wat ze ook beweren, alle ware dichters hebben een wereldbeschouwing boven het
materialisme uit. En 't kan toch niet wezen dat het enkel aan de dichters, aanhangers
van den waren godsdienst, verboden zou zijn hun wereldbeschouwing te verwerken
tot kunst, op straffe van laakbare tendenz-kunst te leveren.
De dichter is een ziener, zeker; maar een ware zienersblik komt, ondanks alles
uit op God. En zoo kan 't niet anders of in zijn beste oogenblikken moest hij zingen
van Hem. In eo vivimus, movemur et sumus. Overigens, de dichter heeft nog iets
anders te doen dan zich uit te zingen, in sublieme onbewustheid, naar 't heet. Hij
wordt het immer gewaar: ook hij heeft zooals de andere menschen zijn
maatschappelijke zending: die is, meer schoonheid aan de wereld te schenken,
meer echte schoonheid die de wereld veredelt, verbetert, verheft, boven de laagheid
waarin ze dwarrelt.
En als de dichter dat voorheeft, och, dan is 't van minder belang tot wat school
hij behoort: alle scholen zijn goed, of liever men verheft zich al dadelijk boven de
kunst der scholen, om kunst te geven die van alle tijden is. Quorum si specie
delectati, deos putaverunt: sciant quanto his dominator eorum speciosior est: speciei
enim generator haec omnia constituit.
J. PERSYN.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Juni 1910. - De Mysteriespelen en de plastieke Kunsten (Jac.
Mesnil). - Oude Kisten en Koffers, (vervolg en slot) (A. Heins). - Kunstberichten, uit
Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Haarlem, Leiden, Rotterdam, enz. - Van af jaargang
1909 verschijnt een genummerde prachtuitgave à f 25. - per jaargang. Nadere
inlichtingen verstrekken de uitgevers.
JONG DIETSCHLAND, Paschen 1910. - Uren bewondering voor groote
kunstwerken. 12 Adam in ballingschap. (J. Oorda). Oorda over Vondel. Hier mag
men 't naar waarheid zeggen: ‘Du gleichst dem Geist, den du begreifst’. - Wagner's
Ring der Nebelingen (Jan Sebs), goed gesteld. - Goede verzen o.a. van Simons en
Reypens. - Zaakrijke boekrecensies en inhoud van tijdschriften.

BIEKORF, 6, 1910. - De Forestiers van Vlaanderen (E. van Cappel)
geschiedkundige opzoekingen. - Een gedicht van Arm. van Veerdeghem. - Een nota
bij een nagelaten schrift (A. Coussens) een paar goed gevatte humoristische
bladzijden. Zelfs geitenbonden zijn poëtisch. - Verzen van Van der Straeten.
- 8. 1910. - Firdoesi en Schah-Name: goed verteld over den Perzischen dichter
en zijn meesterstuk.
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VLAAMSCHE ARBEID, 4 en 5 n 1910. - Een Droom van Lente (Alf. Jeurissen),
goed verhaal. - Wijsheid (J. van Nijlen), een sonnet dat men onthouden blijft. Constantinopel (Joz Muls), fijne kunst, hoor! - Verzen van L. van Goethem, Ed.
Brom en Gust. vander Hallen. - Het Landschap in de Vlaamsche Schilderkunst (J.
Hallez), beter dan een oppervlakkig kijkje, vooral op Ruysdael en Wappers. Schemerliedjes (Aug. Van Cauwelaert). - Een Evolutie van Willem Kloos (K. Vanden
Oever, flink, hoe Willem Kloos, die nu, op de puinen van zijn tachtigers-beginselen,
e

de 18 eeuw is aan 't liefkoozen, weldra, wil hij logisch heeten, de pleiade vóór '80
door hem zoo verafschuwd, zal moeten in de armen vliegen. - Verzen van Peeters
en Kops. - Eduard Brom (H. Weiman). weniger wäre mehr: inderdaad ál te
weelderig-beeldig om soliede kritiek te heeten. Aforismen over Rhetoriek (K. Vanden
Oever). - Drama in Holland (Th. Weiman).

VOLKSKUNDE, 3-4, 1910. - Het Kerstfeest (A. De Cock). - De oud-christelijke
Liefdemalen (Dr Jos. Schrijnen). - Spreekwoorden op volksgeloof berustend (A. De
Cock). - Nederlandsche Sprookjes en vertelsels (G. Boekenoogen). - Spreekwoorden
en Zegswijzen over de Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk (A. De Cock).

DE GIDS, April 1910. - Shakespeare (Arth. Van Schendel), voortzetting van die
kleurige wetenschappelijke fantaisie. - Sonnetten (H. Lapidoth-Swarth), altijd
weemoedig, maar altijd
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even doorvoeld-schoon. - Verkeerde Metafysika (B. Ovink), de Roomsche kerk heeft
wel veel verkeerds, naar schrijvers meening, maar zij bezit een groote blijvende
macht: de verdediging van 't mysterie. - Philoplatonyllion (Ch. van Deventer) naar
r

aanleiding van Ovink's Gorgias' verklaringen. - M P. Troelstra als Friesch dichter
(J. Hof). Want Pieter Jelles, die zong van '80 tot '90 - en zangerig zong - is niemand
anders dan Troelstra. Maar de socialist heeft den dichter gedood - Een nieuwe
Imitatievertaling (Fr. Erens), die van Van Dyck, die met Kloos zoo aan 't bakkeleien
is. - De Journalistiek als leervak aan de Universiteit (R. Feenstra): met een
gedetailleerd programma daarbij; een mooi ideaal. - De Vlinder (N. van Suchtelen),
verzen. - Overzicht der Nederlandsche Letteren (C. Scharten), langsom ruimer en
prettiger. - Buitenlandsch Overzicht en Parlementaire kroniek.
- Mei 1910. - Het Multatuli-nummer. Multatuli aan den Koning. - Aanteekening bij
de rekesten aan den koning (C. van Deventer) voor het verschijnen van den
Havelaar. - Havelaarvoorspel (C. van Deventer), aan de hand van J. van
Vollenhoven's ‘Multatuli en congé’. - Het Regeeringsoordeel over de Bantamsche
knevelarijen (C. Hasselman). - Uit Multatuli's Dienstjaren (C. van Deventer). Multatuli's houding tegenover de litteratuur tijdens het ontstaan van den Havelaar
(J. Prinsen). M. minachtte de literatuur, maar hij deed wel zijn best om goed te
schrijven, en dat kon hij ook. - Multatuli als vrijdenker (W. Meyer), nogal naïef. Onuitgegeven brieven van Multatuli aan C. Busken Huet. - Multatuli's Crematie (F.
Wibaut), een verslagje. - Lyrische fragmenten uit het spel van ‘Alianora en Reynalt
van Gelre’ (P. Boutens) een nieuwsoortige openbaring van Boutens' kunst. Heel en
al middeleeuwsch van geest. maar speelscher dan Beatrijs. Wat een hartelijk lied:
‘dat lied van den Rhynscen wijn’. - De vergelijkende Embryologie der zoogdieren
(A. Hubrecht). - Dramatisch Overzicht (Van Hall). - Overzicht der Ned. Letteren (C.
Scharten). Kranige aanduiding van 't moderne wel en wee.

DE NIEUWE GIDS, April 1910. - George Bernard Shaw (G. Kapteyn-Muysken):
de geestige schrijver, die zeker waardeering verdient, krijgt hier een overdreven
hulde van bewondering. - De schoone Slaapster (H. Heijermans): De opvoering
was geen succes. En ook bij de lezing wordt men wel gewaar dat er iets aan schort:
de haastig-werkende Heijermans vertrouwt te veel op zijn verbazende knapheid.
De toestanden, vooral de minst vieze, zijn verre van áf; en naar tal van zinspelingen
heeft men 't raden: ook nu nog, hoewel Heijermans de voorzorg nam ons in een
nota te verklaren dat de Schoone Slaapster het volk is, 't welk door Sero, den
socialistischen Uilenspiegel, en door het geweld van den machthebber, den Regent,
wordt gewekt. - Inleiding tot Dante's Hemel (H. Boeken). - Verzen van H. Boeken
en J. Schürmann. - Literaire Kroniek W. Kloos) W. Kloos: zegt dat hij nooit
polemiseert, maar hij doet het toch weeral tegen Van Eeden en tegen Van Dyck;
en hij is een meester-polemist. - Staatkundige Kronieken en Boekbeoordeelingen.

DE KATHOLIEK, April 1910. - Marie Therese, hertogin van Angoulème (M.S.):
slot van deze merkwaardige historische bijdrage. - François Coppée (L. Lammers):
het beste, en zeker
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het genegenste, dat we over Coppée ooit lazen. - Amstelodamensa in Limburg (A.
Flament): bijdrage tot de geslachtkunde. - Verzen van Felix Rutten. - Over Bijbel en
Bijbelkunde IX. (D. Hoet. - Allerhande recensies.
- Mei 1910. - De Sproke van Beatrijs. Haar oudste en haar jongste Nederlandsche
Vorm (G. Van Poppel): eerst over onze oude sproke. - Toorop's jongste werken (J.
Van der Lans): hulde aan den godsdienstigen kunstenaar. - Letterkundige Kroniek
(H. Van Calker): zeer zaakrijk. - Sociologisch Overzicht (J. Aengenent). - Allerhande
recensies.

ELZEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT, Maart 1910. - Maurits Niekerk
(Karel Van de Woestyne), heel mooi geschreven en gecritiseerd, die schilder. Marialegenden (C. Van de Graft) slot. zoo belangrijk door tekst als door afbeeldingen.
- Herinnering aan een Marschbivak op Zuid-Celebes (J. Sinia). - Jac. Urlus (H. De
Ronde), over de verschillende rollen van den begaafden tooneelspeler. - Gijsbert
e

en Ada (P. Dumaar), 2 vervolg van den roman. - Een Treinreis (H. Van Booven),
weer een nieuw kapittel van het prachtige ‘Tropenwee’.
- April 1910. - Jan Van Eyck (J. Goekoop-De Jongh), een zeer wetenschappelijke
studie, met fijne reproducties. - Tuinsteden (J. Leliman), in de Engelsche en Duitsche
Nijverheidsdistricten. - Morieljes (J. Ruys), die kleine sponsjes-paddenstoelen. - Op
Bali (W. Nieuwenkamp), met keur van platen. - Gysbert en Ada (P. Dumar), vervolg
van den roman. - Koortsgedicht (C. Eeckels). - Sanatorium (A. De Haas).

DE NATUUR, 15 Mei 1910. - Nadere bijzonderheden omtrent de komeet van
r

Halley (D Yntema) - Giftige Zwammen (J. Ruys). - Gas- of electrisch gloeilicht (D.
Stavorinus). - Een belangwekkend museum te Brussel (R. Goddard) n.l. het museum
van natuurlijke historie. - Dierlijke vezelstoffen (P. Van Eck). - Gnomonica (W. Van
Wyck) de zonnewijzer. - Reactiesnelheid en Katalyse (Dr A. Holsboer).

DE LEVENDE NATUUR, 1 Mei 1910. - De Spreeuwenwolk (Jac. P. Thijssen):
zooveel Maartsche Spreeuwen dat ze een echte wolk vormen. - Hoe de
Doornenkroon ontstaat (E. Heimans): een klaversoort vooral rondom de
Middellandsche Zee verspreid. - Een en ander over het maken van penteekeningen
naar de natuur (J. Godefroy). - Löss op de Veluwe (D. Van der Ven): beschrijving
van die soort kleigrond. - Voor het aquarium (S. Heimans). - Een zeer zeldzame
vlinder weergevonden (S. Leefmans): de geruite Psyche.
- 15 Mei 1910. - Vogelfotografie in Nederland (Jac. Thijssen). - Platanen in den
zomer (S.J. Geerts-Romer). - De Oranjetip (Euchloë cardamines) en de
Pinksterbloem (A. Joman), cardamine pratensis.

REVUE DES DEUX MONDES. 15 mars 1910. - La Faiblesse humaine (P.
Margueritte), vervolg van dezen merkwaardigen roman, schilderend de zakking van
een man die door de politiek meende te klimmen. - Le Roman français, III L'Ame
généreuse: La Princesse de Clèves (V. Cherbuliez), volgens den fijnen schrijver
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een der meesterstukken van de Fransche letterkunde. - Lettres de Louis Philippe
et de Talleyrand (H. de Coiseul):
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over den oorlog tusschen België en Holland. - La Jeunesse et la Famille d'Alfred
de Vigny, d'après ses Mémoires inédits (E. Dupuy). - Romanciers anglais
contemporains (Firm. Roz): Mad. Humphry Ward is thans aan de beurt. - Une vie
d'impératrice (E. Daudet): namelijk de Russische keizerin Elisabeth, echtgenoote
esse

van Alexander I. - Poésies (C
enz.

de Noailles). - Revue dramatique, Revue musicale,

r

STIMMEN AUS MARIA-LAACH. 1910, n 4. - Innerliche keit (O. Zimmermann):
levendiger christelijk leven van binnen- - Geschichte der Marianischen
Kongregationen in Deutschland (B. Duhr): slot. - Etischer Subjektivismus auf
darwinistischer Grundlag, (V. Cathrein), naar aanleiding van Ed. Westermark's werk:
‘Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe’: ‘Dieser “etische Subjectivismus” ist
nur eine recht notdürftig verhüllte Leugnung jeder christlichen Ordnung’. - Der Kampf
um die Volksschule in Frankreich (H. Gruber). - Die Fabel von der kometenbulle (J.
Hagen), waarin wordt te niet gedaan de sage als zou in 't jaar 1456, onder den
oorlog tusschen Christenen en Turken, de verschrikte Paus Calixtus publieke
gebeden tegen de komeet hebben voorgeschreven.

Ingekomen boeken ter bespreking:

P. Noordhoff, Groningen:
R. BOS, Nederland. Eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van Nederland,
e

5 druk, 100 blz. Prijs f. 0.25.
e

K. HOFKAMP, De Natuurkunde voor de lagere school. 6 druk, 125 blz. Prijs f.
0.90.
r

D J.A. BRUINS. Aanteekeningen omtrent Taal en Stijl. 54 blz. Prijs f. 0.50.
J. MULDER, Examenvragen en opgaven over natuurkennis. Plantkunde. 147
blz. Prijs f. 0.90.
A.E.H. SWAEN, A. Short History of english Literature. Third Edition. 76 blz. Prijs
f. 0.60.
H. SCHOLTEN, Beginselen van het dubbel Boekhouden volgens de
maandelijksche methode. 108 blz. Prijs f. 0.90.
e

e

W.H. WISSELINK, Vraagstukken ter oefening in de Algebra 1 stukje, 16 druk,
72 blz. Prijs voor de 3 stukjes à f. 0.50, antwoorden à f. 0.25.
M.B. HOOGEVEEN en W.K.D. LUSTIG, Oefeningen behoorende bij Hoogeveen's
e

‘Voorlooper van de Nederlandsche spraakkunst’, 1 deel, 96 blz. Compleet in
2 deeltjes à f. 0.40.
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e

D K. HOLTVAST, Beknopte Nederlandsche spraakkunst, 3 druk, 142 blz. Prijs
1.00.
C. GRONDHOUD, Stukken ter vertaling ten dienste van studeerenden. 124 blz.
Prijs f. 1.25.
r

P. WYDENES en D D. DE LANGE. Rekenboek voor de Hoogere Burgerschool,
e

2 stukje, 172 blz. Prijs fr. 1.00.
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r

e

D C.E. POSER, Das Edle Blut. Erzählung von Ernst von Willdenbruch. 6 und
e

7 Auflage, 110 blz. Prijs f. 0.75.
J.F. TIERIE Jr, Loovertjes, 16 kinderliederen in noten en cijferschrift. 31 blz. f.
0.35.
G. LEENHEER, Zomerpret. Cantate voor kinderkoor met Pianobegeleiding tekst
van -. Muziek van M.H. van 't Kruys. 18 blz. Prijs f. 0.75 bij 30 ex. à f. 0.35.
J.D. BAKKER en F. DEELSTRA. Schoolatlas der geheele aarde, in 65 kaarten en
e

vele bijkaarten, 7 druk. Prijs f. 1.25.

Uitgaven van J.P. Wolters, Groningen:
r

D J.M. GEERTS en A.J. VAN PESCH Jr, Leerboek der natuurlijke Historie.
e

e

Leerboek der Dierkunde, 1 en 2 deel, elk fl. 1.25.
e

e

Leerboek der Plantkunde, 1 en 2 deel, 158 blz. Prijs elk fl. 160.
r

C.G. KAAKEBEEN en JAN LIGTHART, Van alle tijden, onder redactie van - N 1
e

e

Esmoreit, Abelspel uit de XIV eeuw, 2 druk, 58 blz. Prijs f. 0.30.
e

M.J. KOENEN, Uit onze Letteren, 2 druk, 385 blz. Prijs f. 1.40.
e

e

e

e

e

e

C. HONIGH en G.G.J. Vos, Van Eigen Bodem. A. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 stukje, f
0,30 elk.
M.B. HOOGEVEEN, JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA, geïllustreerd door C. Jetses,
e

7 druk, 40 blz. Prijs f 0,25.
G. VAN POPPEL, Grundrisz der deutschen Literatuurgeschichte, 120 blz. Prijs
f. 1.00.
r

IDEM, Eichendorff en Uhland, n 7 der DuitscheKeurboekerij, 60 blz. Prijs 25
cens.

*

**
Dr. C. CATHARINA VAN DE GRAFT, Palmpaasch. Een folkloristische studie van
Palmzondaggebruiken in Nederland. 72 blz.
TOONEELGIDS, Algemeene Tooneelboekerij.

Stijn Streuvels' Renaert De Vos, naar verschillende uitgaven van het
middeleeuwsche epos, herwrocht door -. L.J. Veen, Amsterdam, in 11
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afleveringen. Gewoon papier fr. 6.30; op Van Gelder-papier fr. 10.50; op
Japansch papier fr. 16.75.
Dr. Osw. RUBBRECHT, Trois portraits de la maison de Bourgogne, par Memlinc.
Bruges, Imprimerie L. De Plancke.
LOUIS JACQUET, Conversations Françaises sur les tableaux de H.J. van Lommel,
e

e

1 série, 2 édition. Librairie Néerlandaise, Anvers. 144 blz.
rs

ELISABETH WOLFF-BEKKER en AGATHA DEKEN, Uit Sarah Burger - hart. N 16-17
van de Nederlandsche Schrijvers voor het Middelbaar Onderwijs. L. Van
Hoof-Roelants, Hoogstraten, 132 blz. Prijs fr. 0.50.
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MAX ROOSES, Keur uit de werken van Jan van Rijswijck. De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 250 blz., fr. 1.50.
ADOLF HERCKENRATH, Stille Festijnen. S.L. Van Looy, Amsterdam, 80 blz.
KATH. VL. HOOGESCHOOLUITBREIDING, Ruysbroeck, door P. Cuylits, fr. 0.25.
rs

DE KATH. ZIEKENVERPLEGING, n 1910 van dit nuttig maandschrift.

De Inhoudstafel van het eerste halfjaar van Dietsche Warande en Belfort zal, uit
hoofde van de boventallige bladzijden in dit nummer, in 't volgende worden
meegedeeld.
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Inhoudstafel voor het eerste halfjaar 1910
I
Verhandelingen & verhalen
Baccaert, H. De Onweerbaren

479

Id. De Onweerbaren

575

Belpaire, M.E. Beethoven's Levensavond 5
(vervolg en slot)
Id. ‘Adam in Ballingschap’ te Antwerpen, 76
2 Januari 1910
Id. Beethoven's Gemoed in zijne kunst
r

Brutsaert, D H. Over Kindersterfte in
Vlaanderen

154
363

Bernaerts, Jan, Over het opmaken van 312
een Boekenlijst
Cornelis, Ivo, De Electronenleer

455

De Baere, Cyr. Anna de Savornin
Lohman

370

Persyn, J. Omaar Karel De Laey

184

Id. Omaar Karel De Laey (vervolg en slot) 223
Goevaert. Eendracht der Katholieke Partij 32
in den Kiesstrijd
Van der Straeten, E. Fragment uit een
Afrika-roman

284

van de Woestijne, K. De Paarden van
Diomedes

357

Van Loy, Aloïs, Het Vliegvraagstuk in
1909

131

r

Van Mierlo, J J., S.J. Het leven en de
Werken van Jan van Ruysbroeck

109

Id. Id.

255

Id. Id.

327

Id. Id.

423

Id. Id.

531

van Puyvelde, L. De Nederlandsche
Kritiek en de Vlamingen

587

van Riel, Leo, Fryderyk Chopin

559
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Verzen
Coussens, A. Voor 't lieve Vaderland

453

De Laey, Om. K. † Concordet Sermo
cum Vita

30

Eeckels, C. Missa Solemnis

475

Id. In den Vastentijd

303
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II

Hammenecker, J. pr. Ascensio

611

van de Woestijne, Karel, Drie verhalende 69
Fragmenten
Van Veerdegem, A. De Mensch

153

V.A. Laatste groet

283

Kronieken
Janssens, P., O.P. Apologetisch
Overzicht

385

Id. Apologetisch Overzicht (vervolg en
slot)

488

Persyn, J. Over Letterkunde

78

Id. Over Letterkunde

612

van Riel, Leo, Händels ‘Messias’

91

Id. Over Muziek.

305-517

II
Naamlijst der schrijvers
DIE IN HET EERSTE HALFJAAR

1910 MEDEGEWERKT HEBBEN

H. Baccaert
M.E. Belpaire
Jan Bernaerts
r

D H. Brutsaert
Ivo Cornelis
Arth. Coussens
Cyr. De Baere
Om. K. De Laey †
C. Eeckels
Goevaart
Jan Hammenecker, pr.
P. Janssens, O.P.
J. Persyn
A. Van Cauwelaert
E. Van der Straeten
K. Van de Woestyne
r

J. Van Mierlo, J S.J.
L. Van Puyvelde
L. Van Riel
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L. Van Veerdegem
E. Vliebergh

III
Boekennieuws
LIJST DER BOEKEN IN HET EERSTE HALFJAAR

1910 BESPROKEN

Arras, Gekke Sprookjes. (Over
Letterkunde J. Persyn)

612

P. Bainvel, S.J., La Foi et l'Acte de Foi
(Apol. Kroniek, Pat. Janssens)

393
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III

S. Boorsma und S.Th. Goetze,
Deutsches Lesebuch für die unteren
Klassen

105

E. Brom, Verzen. (Over Letterkunde J.
Persyn)

621

r
D Ger. Brom, De nieuwe Kruistocht (J.L.) 103
r
F.H. Burnett, Little Lord Fauntleroy, n 1 417
van The Gruno Series (J.S.)

R. Buchanan, That Winter Night And
417
r
other Stories, n II van The Gruno Series
(J.S.)
C.P. Bom, pastoor, Emmanuël of God
met ons in het H. Sacrament (A.V.)

103

J. Boubée et Ch. Parras, S.J. Pages
choisies des auteurs belges (A.C.)

415

E.H.A. Commissaris, Nederlandsche
Schrijvers voor het Middelbaar
r
Onderwijs, L. Mulder n 15 (J.P.)

416

Pastoor Cuppens en Lod. de Vocht,
524
Jaarkrans van geestelijke Liederen rond
den Heerd (D.S.)
r
D G.H. Coops, Scheikundige Oefeningen 104
(E.C.)
r

D M.G. De Boer en L.J. De Wilde,
Historische Lectuur, verzameld en
bewerkt door - (Aug. Bruynseels)

319

A. De Cock en Is. Teirlinck, Brabantsch 526
Sagenboek (P.V.)
N.R. De Leeuw, Brazilië, Een land der
Toekomst (E. Vl.)

413

Victor De Meyere, De Roode Schavak
(J.P.)

523

r

D Jan De Vries en W.L. Janssen-Van
Raay, Leerboek der vlakke Meetkunde
(L.D.)

321

Valery D'Hondt, Dokter Isidoor Bauwens, 527
Levens- en boekenbeschrijving (J.B.)
Dictionnaire apologétique de la foi
387
catholique (Apol. Kroniek, Pat. Janssens)

J.B. Estrade, Les Apparitions de Lourdes 530
(J.B.)
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P. Gardeil, La Crédibilité et l'Apologétique 396
(Apol. Kroniek, P. Janssens)
A. Geerebaert, S.J. Horatius' Lierdichten 411
(J.V.M.)
C. Gezelle, Leliën van Dalen. (Over
Letterkunde J. Persyn)

619

James Gibbons, Het Geloof onzer
vaderen, bewerkt door W.A.J. Blaise
(J.L.)

322

Willem Kloos, Een Daad van eenvoudige 318
rechtvaardigheid (J.P.)
M.J. Koenen, Uit onzen Taalschat. II. Het 105
Admissie Examen (J.K.)
Eline Mare, Lieveke (J.P.)

522

Victor Naveau, Uit mijn Vlegeljaren (L.D.) 419
M.A.P.C. Poelhekke, Woordkunst (J.P.) 97
P. Sertillanges, Art et Apologétique (P.
Janssens)

494
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IV

L.Th. Snelders, Historische Voordrachten 525
met Apologetische strekking (J.L.)
Ch. Stanton, L'Eglise et le Progrès du
Monde (P. Janssens)

503

Stijn Streuvels, Stille Avonden (J.P.)

95

Herman Teirlinck, De Wonderbare
e
Wereld. 3 uitg. (L.D.)

322

W. Toose., Handelsonderwijs. Reeks van 527
leerboeken; redactie (P.B.)
J. Van den Vondel, Adam in Ballingschap 525
door - met aanteekeningen door J.
Salmans, S.J. (G.)
Leo van Heemstede, Paul Alberdingk
Thijm (J.P.)

93

J. Vanhoof, Vlaggelied (J.L.)

526

E.H. Van Koetsveld, De Haan en andere 416
verhalen
J. Van Maurik, Stille Menschen (L.D.)

419

Id. Verspreide Novellen (L.D.)

419

M.G. Van Nec, Preparatory English
Prose, an introductory reader tot Easy
English Prose (J.K.)

105

A. Van Ruville, Zurück zur Heiligen
Kirche (P. Janssens)

401

Raf. Verhulst, Een Naam, woorden van 529
-, muziek van Edward Verheyden (L.v.R.)
Paul Verschave, La Hollande politique, 100
un parti catholique (A.B.)
W. Viëtor, Deutsche
Aussprachewörterbuch (J.K.)

418

M.S. Vromans, Keurbladzijden uit
Nederlandsche Schrijvers

419

Al. Walgrave, Zingende Snaren (Letterk. 616
Kroniek)
Omer Wattez, Germaansche Balladen
(V.W.)
r

H. Wydenes en D D. De Lange,
Rekenboek voor de Hoogere
Burgerschool (P.M.)

99
105
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[Deel 2]
Het leven en de werken van Jan van Ruysbroeck
(Vervolg)
Elfde hoofdstuk
Tegenstand
In 1350 waren de kanunniken van Groenendaal nog niet aan het einde van hun
moeilijkheden geraakt. Het gepraat had wel is waar opgehouden en eenige jaren
leefden zij nu met vrede.
Maar de formula hunner geloften had niet iedereen tot rust gebracht. De prior van
(1)
St. Viktor, PETRUS DE SALICIBUS schreef hun in 1366 een langen en zeer strengen
brief, waarin hij deze voor ongeldig en onvolledig verklaarde, daar de gelofte van
zuiverheid er niet uitdrukkelijk in vermeld werd. Echter was deze kleine storm dra
voorbij, daar de kanunniken zonder eenig bezwaar aanstonds hun formula in den
gewenschten zin wijzigden.
Maar grootere moeilijkheden stonden den prior om zijne schriften te wachten.
Wij moeten ons niet voorstellen, meen ik, dat R.'s werken aanstonds na hunne
vervaardiging een algemeene verspreiding hebben gevonden. Voor kloosters in de
eerste plaats bestemd, bleef hun invloed ook lang binnen hun stille muren beperkt
en drong de roem des schrijvers slechts langzaam de wereld in.

(1)

Zie deze formula bij AUGER, De doctr. et mer. J.R., blz. 6. - POMERIUS zet dezen brief in 't jaar
1349; het Necrol. Viridis Vallis in 1365. P. IMPENS in zijn Chron. Bethl. schijnt van twee brieven
te spreken: maar dit is blijkbaar eene verwarring; en POMERIUS' mededeeling is ook niet
nauwkeurig, daar hij alle moeilijkheden, die de kanunniken in de stichting van Groenendaal
hadden ontmoet, te zamen geeft, zonder op de chronologie te letten.
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De eerste tonen van verzet, of liever van beoordeeling zijner leer, vernemen wij uit
den reeds meermaals vermelden prologus van Br. Geeraard NAGELS. Wat de
Karthuizerprior ons hierover meedeelt, verdient in zijn geheel aangehaald te worden,
(1)
zoo ‘werkelijk’ en met zoo grooten eerbied heeft hij des priors beeld geteekend :
De prior verhaalt eerst met welken ijver hij de werken van RUYSBROECK, die tot
zijne kennis waren gekomen, had laten afschrijven:
Altemet dat eenige van deze boeken te mijner hand kwamen, zoo
doormerkte (bestudeerde) ik ze zeer naar de macht van mijn verstand.
En daar ik ze zeer overeenstemmend vond met de leering der hoogste
leeraren, zoo schreef ik ze en vergaderde ze in dit volumen, opdat ik en
anderen daaruit nut voor onze zielen zouden vinden. En al is 't dat er vele
woorden en zinnen in staan die mijn verstand te boven gaan, nochtans
peins ik dat die goed moeten zijn. Want indien de heilige Geest opene
en lichte (gemakkelijke) leering doet schrijven, zoo worden wij daardoor
geleerd zonder dat wij ons moeite geven. Maar in hooger leering
beoefenen wij ons verstand met vlijt; en is ons de leer te hoog, zoo
verootmoedigen wij ons zelven onder God en onder de leeraars die ze
geschreven hebben.
Zooals DAVID te recht opmerkt: ‘Deze woorden zijn alleszins merkwaardig en
stichtend, toonende met welken geest van christelijken ootmoed en van verzaking
eigener wijsheid de schriften van RUYSBROECK in het Karthuizerklooster te Herne
gelezen werden.’
Hoe dikwijls zal men te Herne niet verlangd hebben, om eens van aangezicht tot
aangezicht met den vromen prior over zekere duistere plaatsen te kunnen
onderhandelen. Met welk een schroom verhaalt de Karthuizer verder:
‘Doch zoo verstoutte ik mij en eenige van onze broeders, en wij zonden
tot dezen heer Jan om verklaard te worden door zijns zelfs spreken over
eenige hooge woorden die wij vonden

(1)

Deze ‘prologe’ komt voor in hs. D. en G. Door DAVID zijn eenige brokken ervan meegedeeld
in zijn inleiding tot het Tabernakel; sedert heeft Prof. W. DE VREESE het werk in zijn geheel
uitgegeven in zijne Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van JAN VAN
RUUSBROEC.
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in deze boeken; en in 't bijzonder over veel dat hij zegt in het eerste boek
(het rijk der Gelieven) waar hij spreekt van de gave des Raads, waar wij
aanstoot aan hadden; en verzochten hem dat hij eens tot ons wilde komen.
En hij kwam van over vijf groote mijlen te voet gegaan in zijn
goedertierenheid, al was het hem pijnlijk.
Daar zou veel stichtelijks te schrijven zijn van zijn rijpe en blijde uitzicht,
van zijn goedertieren en ootmoedig spreken, van zijn geestelijk uitwendig
voorkomen, en van zijn religieuze houding in zijn kleeding en in al zijn
doen. En merkwaardig is: als hij met ons-lieden zat in 't convent en wij
hem aanspraken om te hooren eenige geestelijke rede van zijn hoog
verstaan, zoo wilde hij niet spreken als uit zichzelven. Maar hij haalde
eenige exempelen en woorden uit de heilige leeraars aan, waardoor hij
ons stichten wilde in Gods minne en versterken in den dienst der heilige
Kerk.
Welk een ontzag spreekt uit elk dezer woorden!
‘En als wij twee of wij drie hem ter zijde toepraken van deze boeken, en
wij zeiden dat wij ze alle hadden aangeworven en afgeschreven, scheen
hij daarvan in zijn geest zoo ledig staande van ijdele glorie, alsof hij ze
nooit gemaakt had. En toen ik alleen hem aansprak als van die woorden
die in 't eerste boek staan dat hij had gemaakt, namelijk in het Rike der
Lieven, waar wij aanstoot aan hadden, antwoordde hij met gestaden
moede en zeide dat hij niet wist dat dit boek verspreid geraakt was en
dat het hem leed was dat het openbaar gemaakt was. En het had ons in
't geheim geleend om uit te schrijven een priester, die heer Jans Notarius
(1)
geweest was, wien hij nochtans verboden had het mee te deelen.
Toen ik dit hoorde, zoo wilde ik hem dezen eersten boek van het Rike
der Gelieven hebben gegeven, opdat hij er zijn wil mee zou doen; maar
hij wilde niet. Maar hij zeide: hij zou maken een ander boek van de
verklaring hoe hij die woorden meende, en hoe hij zoude willen dat men
ze verstond. En alzoo deed hij: en dat is het laatste boekske van deze
(2)
vijf dat begint: Die prophete Samuel.’

(1)
(2)

Was dit een medekapelaan van St. Goedelen? of een kanunnik van Groenendaal? In
dit laatste geval was het Rike der Ghelieven lange jaren onuitgegeven gebleven.
Geeraard heeft vijf werken van R. overgeschreven: Vanden Rike der Ghelieven; die
Chierheit der gheesteliker brulocht; vanden gheesteliken Tabernacule: dat hij rijk met
glossen uit allerlei schrijvers heeft versierd, welke in vele hss. in den tekst zijn geslopen,
het Hantvingherlijn en Vander hoechster Waerheit dat begint met Die prophete Samuel.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

4
Op die wijze ontstond het werk, waarin RUYSBROECK bedoeld heeft een algemeene
verklaring van zijn mystische leer te schrijven en dat we nu moeten ontleden.
Maar eerst het verhaal van 's priors vertrek uit Herne:
‘Deze drie dagen, of de tijd dat deze religieus hier bij onslieden was,
dacht ons al te kort. Want elk die met hem sprak of bij hem was, werd er
door gebeterd. En als wij hem allen te zamen baden dat hij langer bij ons
zou blijven, sprak hij aldus: “Mijn goede broeders, wij moeten boven alles
gehoorzaamheid onderhouden. Ik zegde mijnen heer, mijnen prelaat,
onzen proost, dat ik meende weder thuis te zijn op een bepaalden dag,
en tot dien dag gaf hij mij toelating uit te zijn. Daarom moet ik mij bij tijds
op weg begeven om die gehoorzaamheid te volbrengen.” En door dit
woord waren wij allen zeer gesticht.’
Een gouden hart, geurend van eerbiedige liefde, heeft deze regelen geschreven.
En hoe schoon lacht ons hier het beeld te gemoet van den zeer beminnelijken
gelukzalige!

Dat boec der hoechster Waerheit
De prior Geeraard Nagels heeft ons reeds over het ontstaan van DAT BOEC DER
(1)
HOECHSTER WAERHEIT ingelicht.
Beknopt is de inhoud als volgt:
R. geeft vooreerst een ‘recapitulacie’ van de hoogste leer die hij in zijn boeken heeft
geschreven:
Ik heb gezegd, schrijft hij, dat de schouwende Minnaar met God vereenigd is:
overmits middel, en ook zonder middel en sonder differencie ofte ondersceet. En
dit bevind ik in de natuur, in de gracie en in de glorie. Ook heb ik gezegd dat nooit
een schepsel zijne geschapenheid kan verliezen, zelfs de ziel van Onzen Heer niet.
Nochtans moeten wij boven

(1)

DAVID VI, 241-269; SURIUS, Libellus eximius SAMUELIS titulo, qui alias de alta contemplatione,
alias de unione dilecti cum dilecto dicitur. - Samuel is een toespeling op dien profeet in den
proloog. Het werk heet ook: liber apologeticus sive retractationis, of de unione amantis animi
cum Deo. Hs. F vermeldt dat dit werk in 't Latijn vertaald werd door een kanunnik der abdij
van Park, bij Leuven, die eveneens de quatuor tentationibus vertaalde.
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ons zelven verheven worden in God, en één geest met God, in Minne, worden,
willen wij zalig zijn.
I. OVERMITS MIDDEL zijn alle goeden met God vereenigd door de genade, de
Sakramenten, de goddelijke deugden, een deugdzaam leven.
Wie deze eenheid behoudt tot in den dood zal zalig zijn. Maar velen zijn
‘valsch ledig’, die zich heilig wanen, omdat zij in het hoogste waarin zij
gekeerd zijn niets gevoelen dan ‘enkelvoudigheid van hun wezen,
hangende in Gods wezen’. Maar zij zijn zonder gracie, zonder deugden,
misprijzen de Kerk en hare Sakramenten. Hare ledigheid is alleen van
natuur.
II. ENINGHE SONDER MIDDEL.
Om bijzonder deze en de volgende vereeniging te kunnen verstaan en
gevoelen, moet de mensch zich zelf geheel verzaken en alleen voor God
leven in alle deugden en inwendige oefeningen. Door Minne moet hij
verheven worden en sterven in God, om Gods overvorming te ontvangen:
(1)
levende uitgaan in deugden en stervende inkeeren in God: daarin ligt,
als in materie en vorm, zijn leven. Minne mag met hem handelen, hem
bewegen, zooals hij wil, of zij hem ‘hemelsche ghesonde’ in vertroostingen,
of ‘helsche quale’ in mistroost en lijden zendt.
Deze vereeniging zonder middel bestaat in eene onmiddellijke aanraking van God
met het wezen der ziel.
Wanneer de mensch zich tot God in werkende Minne verheft, zoo gevoelt
hij dat die minne in haren grond gebruikelijk is. Wil hij met zijne werkende
Minne, in de gebruikelijke Minne voortdringen, zoo moeten al de krachten
zijner ziel wijken en Gods doordringende waarheid en godheid lijden,
zooals de lucht doorgaan wordt door de hitte der zon en het ijzer in het
(2)
vuur. God woont in het wezen der ziel: wanneer de krachten zich in den
grond van het wezen door werkende Minne in deze gebruikelijke Minne
keeren, zoo worden zij met God geëenigd zonder middel in een
enkelvoudig weten van alle waarheid en in een wezenlijk gevoelen en
smaken van alle goed. Dit enkelvoudig weten en gevoelen wordt bezeten
in wezenlijke Minne; maar het wordt geoefend en onderhouden door
werkelijke Minne. Daarom

(1)
(2)

Ook deze uitdrukkingen zijn ontleend aan de Romaansche mystiek, zooals wij reeds
zagen. (Vgl. Spieghel der ewiger salicheit).
Vergelijkingen ontleend aan DIONYSIUS AREOPAGITA.
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is het de krachten toevallig (accidentalis) door stervenden inkeer in Minne;
alleen het wezen der ziel is het wezenlijk (essentialis) en inblijvend.
Deze eenheid maakt het schepsel niet tot God.
Tusschen God en de ziel blijft nog steeds groot verschil. Echter is deze
vereeniging zóó innig, dat er tusschen beiden geen ander middel meer
bestaat dan verlichte Rede en werkende Minne (waarmede hij namelijk
in het enkelvoudige weten en in de wezenlijke Minne vaart). En dit is één
worden met God, zooals S. BEERNAART zegt.
R. kan zijne gedachten niet uitbreiden zonder voortdurend van zijn
onderwerp af te wijken. Zoo komen hier twee hoofdstukken, Van somighen
werken der ghenaden Gods en Vanden behaghene der godliker persone,
ende vanden behaghene tusscen God ende den goeden menschen die
maar los met de eninghe sonder middel verbonden zijn.
Volgt nog een hoofdstuk over de wijze waarop de mensch God beschouwt
en met hem vereenigd is met middel en zonder middel. Weer toont hij,
hoe, wanneer de mensch ingetrokken is in zijn hoogste eenigheid, het
bloote verstand doorgaan wordt met eeuwige klaarheid, zooals de lucht
door de zonne; en de bloote wil overvormd met de grondelooze Minne;
en de bloote gedachte gevangen en gestadigd in een grondelooze
ongebeeldheid. En aldus is ons geschapen beeld boven rede drievoudiger
wijze geëenigd met zijn eeuwig beeld, dat oorsprong van zijn leven en
wezen is en deze oorsprong wordt bezeten en behouden wezenlijk en
voortdurend met enkelvoudig schouwen in een ongebeelde ledigheid. En
aldus wordt men vereenigd boven Rede drievoudig in eenigheid en eenig
in drievoudig heid. Deze eenigheid is niet een eenigheid van substancie,
maar van gracie. God geeft zich hier in het wezen der ziel waaruit de
krachten vloeien.
Deze vereeniging heeft plaats in de Godheid zelve.
Gods Minne is niet alleen te beschouwen als uitvloeiende met alle goed
en intrekkende in eenigheid: boven alle onderscheid is zij, in het bloote
wezen der Godheid, een wezenlijk genieten.
Daarom hebben verklaarde menschen in zich bevonden: een wezenlijk
(1)
instaren boven Rede en zonder Rede , en een

(1)

Men herinnere zich de zes soorten van beschouwing van RICHARDUS van St. Viktor,
en voornamelijk de laatste: supra rationen... et praeter rationem.
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gebruikelijk nijgen dat alle wijzen en alle wezen overtreft, waar zij aan
zichzelf ontzinken in een wijzenloozen afgrond der grondelooze zaligheid,
waar de Drieheid der personen hunne natuur bezitten in wezenlijke
eenigheid. Daar is de zaligheid zóó enkelvoudig en zóó wijzenloos, dat
daarin vergaat alle wezenlijk staren, nijgen en onderscheid van
schepselen. Daar verlieren zij zich in onwetendheid; daar is alle klaarheid
in duisterheid gekeerd, waar de drie personen zonder onderscheid
wezenlijke zaligheid genieten.
Maar deze zaligheid is God alleen wezenlijk en eigen; den mensch
overwezenlijk. Nochtans zijn alle minnende geesten in hun overwezen
één genieten en één zaligheid met God zonder differencie: in Gods wezen
immers [zoo zeer is R. door zijn beeld beheerscht!] is noch Vader, noch
Zoon, noch H. Geest.
Alvorens te sluiten verklaart hij het gebed van Jezus: Volo ut ubi sum ego et illi sint
(1)
mecum: ut videant claritatem meam quam dedisti mihi (Joan. XVII, 24) in toepassing
op de drie soorten van vereeniging.
In een Epiloog onderwerpt zich de schrijver zonder eenig voorbehoud aan het
oordeel der Kerk en waarschuwt een laatste maal tegen valsche ledigheid, die
zonder werken blijft.
Ic en can u mine meyninghe nu te desen male niet claerre bewisen. Van
allen dien dat ic versta ofte ghevoelen ofte ghescreven hebbe, soe laet
ic my onder die sentencie der heylighen ende der heyligher Kerken; want
ic wille bliven ende sterven Christus knecht, in kerstinen ghelove, ende
ic beghere te sine, overmits die gracie Gods, een levende let [lid] der
heyliger Kerken.
En dit mogen wij nooit vergeten. Hoe vreemd ook sommige plaatsen uit R. mochten
klinken, hoe moeilijk misschien wij daaraan een philosophisch-juiste beteekenis
kunnen hechten, zeker heeft de schrijver het oprecht gemeend en wilde hij in geen
enkel punt afwijken van de overgeleverde leer der Kerk. In allen eenvoud en in alle
nederigheid onderwerpt hij zich op voorhand aan haar oordeel.
En 't schijnt dat zelfs zijn vrienden met deze verklaring van zijn leer niet volkomen
bevredigd zijn geweest. Prior

(1)

Dezelfde tekst komt bij talrijke romaansche mystieken voor om de hoogste vereeniging met
God uit te drukken.
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GEERAERT en zijn klooster hadden zich aan de uitdrukking sonder differencie
geërgerd. Maar prior GEERAERT had gezond verstand, en hij dacht: ‘Sonder
differencie kan toch niet bedoelen dat de mensch hetzelfde wordt als God, want de
schrijver protesteert tegen dergelijke opvatting. Maar waarom koos hij dan zulke
uitdrukking? Waarschijnlijk omdat hij geen andere meer vond om de hoogste
vereeniging met God te bewoorden. De uitdrukking was te sterk voor de bedoeling;
want de schrijver verklaart zelf dat Christus deze vereeniging zonder differencie
vroeg toen hij bad: dat al zijn geminden mochten volvoerd worden in één. (Joh. XVII.
23) Nu, Christus meende niet: zoo één als hij één is met den Vader, één eenige
substancie der Godheid; maar alzoo één als hij, zonder differencie, één genieten
en één zaligheid is met den Vader.’
Eene plaats schijnt mij de verschillende soorten van eenigheid met God zeer wel
uit te drukken:
Ende hier omme moet die mensce overmits dit lijflike ghevoelen, bi
wilen doerliden (overgaan) in een gheestelic ghevoelen dat redelic is, en
overmits dit gheestelic ghevoelen doerliden in een godlic ghevoelen dat
boven redene is; ende overmits dat godlike ghevoelen hem selven
onsinken in een onbeweghelic salich ghevoelen. Dat ghevoelen es onse
overweselike salicheit, die een ghebruken Gods es ende alle sijnder
gheminden. Dese salicheit dat is die duystere stille die altoes ledich steet.
Si is Gode weselic ende allen creaturen overweselic. Ende daer eest te
nemene (de ipsa accipiendum est) dat die persone (de goddelijke
personen) wiken ende verwielen in die weselike minne, dat is in
ghebrukeliker enicheit; ende nochtan altoes staende bliven, na
persoenliker aert, in werken der Drieheit. (VI, 257, 8 vlg).
Dit godlic ghevoelen geschiedt door de unio sine medio; dit onbeweghelic salich
ghevoelen door de unio sine differencia.
Uit de laatste woorden blijkt nogmaals dat de geschetste momenten der
vereeniging niet afzonderlijk moeten opgevat worden: ook in de unio sine differencia
blijven de werken der krachten, zooals de Personen in het wezen der Godheid
staende bliven na persoenliker aert in werken der Drieheit.
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Twaalfde hoofdstuk
Het kloosterleven
In de beoefening van alle deugden en in het naleven der kloostertucht was
RUYSBROECK een voorbeeld voor zijne medebroeders. In boetplegingen, in waken
en vasten, overtrof hij allen. Ook van het handwerk, dat zelfs de paters op bepaalde
tijden te verrichten hadden, liet hij zich niet, zelf op gevorderden ouderdom, ontslaan.
Dan zocht hij steeds de nederigste en lastigste werken uit: hij schaamde zich niet
op een kruiwagen het mest te voeren, ja nog walgelijker ding. Zoo toonde hij
metterdaad, hoe hij de navolging van den armen en nederigen Christus opvatte.
POMERIUS heeft ons een hoekje in dit alledaagsche leven van den
eerbiedwaardigen prior geopend:
De prior was steeds, met allen eenvoud, bereid eenieder bij te staan en te helpen,
zoover het in zijn macht lag. Maar zijne dienstvaardigheid dreef hij wel eens te ver.
En het gebeurde, dat hij het geduld der dienaars en knechten, bijzonder der
hoveniers, geweldig op de proef stelde, zoodat hij hun eerder tot last, dan tot hulp
verstrekte. Want meermaals viel het voor, dat hij, door onkennis, bij het wieden de
goede planten met de slechte uittrok.
Maar deze uiterlijke bezigheden vermochten niet zijn ingetogenheid en vereeniging
met God te storen. Zijn werk bleef een gebed; en om zich daarin te helpen, droeg
(1)
hij steeds zijn bidsnoer mede, opdat hij, werkende met de eene hand, met de
andere tevens den geest bedienen kon. Het was hem even gemakkelijk met Maria
ledig te zijn, als met Martha bedrijvig. Ja zelfs, zooals hij meermaals eenvoudig en
nederig bekende, was het hem niet moeilijker

(1)

Dit beteekent misschien wel onzen Rozenkrans. Cf. GREITH Deutsche Mystiker im
Predigerorden, blz. 402 waar de Rozenkrans beschreven staat uit een oud mystisch tractaat,
e

en ibid blz. 338 uit een hs. van St. Gall. uit de 14 eeuw. Verder LECOY La chaire française
e

au M.A. spécialement au 13 S. blz. 345, waar ook over den Rozenkrans, bestaande uit 50
e

Ave Maria's voor de 13 eeuw een getuigenis wordt aangevoerd.
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zijn hand aan het hoofd te brengen, dan zijn geest in beschouwing naar God op te
(1)
richten.
Voor hoe minzamen, hoe vromen en hoe nederigen dienaar en waren volger van
Christus hij door zijne broeders werd gehouden, veropenbaarde zich in aller troost
en opgeruimdheid, die van zijn tegenwoordigheid uitging. Hij bezat die zeldzame
gave, welke een kenmerk is van ware heiligheid, om allen die met hem in aanraking
kwamen, door zijn bijzijn alleen tot vreugde en blijdschap te stemmen. Immers lag
op geheel zijn gelaat een glans der Goddelijke gratie, die straalde in zijn ziel: hem
aan te schouwen slechts was een heil voor immer.
Zeer eenvoudig in geheel zijn uiterlijk, zonder eenigen smuk in zijn kleederen,
maar toch deftig steeds en verzorgd, boezemde hij ook eenieder, met deze vreugde,
diepen eerbied in. De prior had een goed hart: zijn medelijden ging niet alleen tot
de menschen en tot zijn kloostergezellen; zij strekte zich uit tot alle schepselen van
God. En wanneer het winter werd en de sneeuw de aarde bedekte, dan kwamen
de broeders tot hem en zegden: ‘Pater, het sneeuwt reeds, wat zullen nu de arme
vogeltjes doen?’ - En dat was hem steeds een droevige tijding. Hij liet dan ook
dadelijk maatregelen treffen, opdat de kleine vogelen toch geen honger zouden
lijden.
Waarlijk, een zeer beminnelijke heilige is onze Johannes RUYSBROECK geweest!
Maar wanneer de Geest des Heeren over hem vaardig werd, dan trok hij alleen
het wijde Zoniënbosch in, om in de groote eenzaamheid der natuur de stem van
God op te vangen. En wat dan de Geest in hem sprak, schreef hij neer op wassen
tafeltjes, die hij meebracht naar het klooster. Op die wijze ontstonden vele zijner
werken. En ofschoon hij soms geheele weken van de gave der inspiratie verstoken
bleef, wanneer hij zich weer aan den arbeid zette, stond alles hem nog zoo frisch
in 't geheugen, en

(1)

Dit hoeft wel niet van de beschouwing in strengsten zin te worden verstaan. R. zegt zelf dat
slechts weinige menschen daartoe geraken en dat het steeds een loutere gave van God blijft.
Het woord beschouwing wordt meermaals bij hem in een veel ruimere beteekenis aangewend.
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sloot zich zijne uiteenzetting zoo nauw aan 't voorgaande aan, dat men niets van
deze onderbroken werkzaamheid bemerken kon.
En het gebeurde wel eens dat de beschouwing van het eeuwige hem het tijdelijke
vergeten deed. Op zekeren dag was het reeds donker geworden en de prior bleef
nog uit. Men vreesde een ongeluk. In alle richtingen zetten de kanunniken uit. Een
jonge priester, die 's priors gewoonte kende, ging recht op den boom toe, waaronder
hij dikwijls nederzat. In de verte zag hij een licht branden. Hij naderde en hij vond,
o wonder! den heiligen man verloren in de beschouwing der Godheid.
Wanneer de beenen verstramden en de oogen verduisterden, nam RUYSBROECK
een gezel mede, die dan neerschreef wat zijn prior, aangeblazen door den geest,
hem voorzegde.
Op die wijze wellicht is het laatste boek ontstaan dat ons nog te bespreken
overblijft. Het draagt duidelijk de sporen van onsamenhangende vervaardiging, en,
laat ons zeggen, van verstandelijk verval.
(1)

Dat boec vanden twaelf Beghinen

Het is nutteloos bij de behandeling van dit werk, het uitgebreidste na het Tabernakel,
in lange bijzonderheden te treden. Wat hier zonder orde, zonder aaneenschakeling
dooreengeworpen wordt hebben wij elders reeds meermaals en beter vernomen.
Twaalf begijnen (vandaar de titel) zitten te zamen en zingen, eerst vijf
dwazen, in hinkende verzen, de verschillende bewegingen der Minne
Gods in haar ziel. Dan volgen de hoedanigheden van den waren minnaar,
met een voorbereiding tot de

(1)

David V geheel, - Surius, De vera contemplatione opus praeclarum, variis divinis institutionibus,
eo quod Spiritus Sanctus suggessit ordine descriptis, exuberans. Dit is de beste titel voor dit
werk dat vooral de beschouwing behandelt en zonder eenige orde geschreven is. Nog onlangs
werd het door abbé Cuylits gedeeltelijk in 't Fransch vertaald. (Bruxelles, A. De Wit, 1910).
Waarom juist de Twaelf Beghinen met een vertaling vereerd worden, is misschien uit den
vreemden toon des titels te verklaren.
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H. Communie, waarvan de mensch de wonderbare vruchten bezingt. Nog
wat verzen over de hinderpalen en de middelen der ware beschouwing,
met, beknopt, wat ware beschouwing is.
Daaruit te onthouden de bepaling der beschouwing:
SCHOUWEN is een weten wijzenloos...
Onwijze is God niet,
Maar zij is het licht waar men mede ziet...
Onwijze is boven Rede, niet haar zonder.
Zij ziet alle ding zonder wonder.
Verwonderen is daar beneden
zonder verwonderen is schouwende leven...

Dan breken de verzen af:
Nu moetic rimen laten bliven
Salic scouwen clare bescriven.

Toch komen ze nog wel eens voor, om enkele hoofdstukken te
resumeeren.
Eerst worden de vereischten ter ware beschouwing geschetst. Weer onderscheidt
R. de gewone momenten.
Ten eerste het inschijnen van een verstandig licht, waar God de ziel
aanraakt: de ontmoeting van dit licht en deze aanraking heet jubilus, die
jubilatio veroorzaakt.
Ten tweede, het inschijnen van het licht (hier: een blic Gods ofte die
gheest des Vader) waardoor God zich vertoont in de blootheid zijner
natuur. Een beeld voor de eenheid van ziel en God in dit licht geeft hier
R.:
Wanneer dat gij staat in klaren schijn der zonne en gij uwe oogen keert
van alle verwen, van alle merken en alle onderscheiden en van alle dingen
die de zon beschijnt: indien gij dan eenvoudiger wijze met uw gezicht
volgt het licht en de stralen die uit de zonne schijnen, zoo wordt gij geleid
in hetzelfde wat de zon is. Op dezelfde wijze, is 't dat gij volgt de
schitterende stralen die schijnen uit Gods aanschijn in uw eenvoudig
gezicht, zij zullen u leiden in den oorsprong uwer geschapenheid: daar
vindt gij anders niets dan God alleen.
Het derde moment heet speculatio d.i. in een spiegel zien. Maar dit is
eigenlijk een mindere graad des schouwens; eigenlijk heet: God schouwen
(1)
op eenvoudige wijze: contemplatio.

(1)

Cf. RICH. v.s. Viktor de gratia contempl. I, 3. cap. 9.
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Ten vierde, spruit daaruit een verheven verklaarde oefening in Minne: de
vrucht der contemplatio is altijd grooter heiligheid in oefening van deugden.
Er zijn vier wijzen van Minne: de eerste is geboden, en behoort Gods vrienden toe;
de tweede is geraden, en behoort hen toe die naar Gods raden leven; de derde is
van hen die Gods inwerken lijden in bloote Minne; de vierde is één te zijn met God
in minne. Na een hoofdstuk om aan te toonen hoe de H. Geest daarin meewerkt,
vermeldt de schrijver zes punten waarin de hoogste kennis tusschen God en de ziel
(1)
bestaat: nogmaals een herhaling van de mystische vereeniging.
Na een nieuwe inleiding vaart R. uit tegen vier soorten van ketters: de eersten
zondigen tegen den H. Geest; de tweeden tegen den Vader, de derden tegen den
Zoon en zijne waardige menschheid; de vierden tegen God en tegen heel de heilige
kerstenheid.

Tegen den h. Geest zondigen diegenen die beweren den H. Geest en
zijne genaden niet te behoeven: zij zijn ledig, ja Gods wezen zelf. Gods
wezen werkt niet; de H. Geest werkt. Zij zijn, zeggen zij, geschapen uit
Gods substancie, als water geschept uit een fontein; zij zullen tot Gods
substancie terugkeeren, en eeuwig ledig zijn, zonder kennen, noch willen,
noch danken; dat noemen zij volmaakte armoede van geest.
Tegen den Vader zondigen zij die beweren dat zij, Gods wezen zijnde,
in hun eeuwige wezen geen God hadden, dat zij

(1)

Daarmee eindigt het eerste deel. Een hs., G. heeft hier: Hier gaen die xij. Beghinen wte (i.e.
hier eindigt het werk: de twaalf Begijnen). En daarop volgend: Hier beghint een onderwijs,
alsof hiermee een nieuwe verhandeling begon. De andere hss. loopen in éénen door. De
voorgaande woorden klinken juist zooals een gewoon slot bij R.: Dat verlene ons allen die
Vader... enz. Amen. En het volgende hoofdstuk vangt als alle verhandelingen aan met een
tekst; en is overigens zonder verband met het voorgaande. Daarom meen ik dat hier een
nieuw tractaat begint. Het feit dat wat volgt ook over de contemplatio handelt is geen bewijs
voor het tegenovergestelde. Welk werk van R. handelt niet over de contemplatio? Overigens
worden verder dezelfde gedachten omtrent herhaald als hier; en de vier wijzen der Minne
komen nog eens terug. Zeker hebben wij hier een afgesloten geheel, een boek: dit meende
ook G. GROOTE, toen hij later schreef, dat hij het eerste deel had overgebracht aan Margriet
van Makerem.
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zich zelven en heel de wereld hebben geschapen; dat aan hunne hand
(1)
hemel en aarde hangen.
Tegen den Zoon zondigen zij die beweren dat zij, juist zooals Christus,
de eeuwige Wijsheid, zijn geboren uit den Vader, en geboren in den tijd
in menschelijke natuur: dat Christus uit een Maagd geboren werd is louter
toeval. De eer die Hem geschiedt komt mij toe. ‘Ja, Hij is zelfs minder
dan ik, want Hij heeft alleen een werkende leven gehad en ik heb een
schouwende. Heft men Hem op in het H. Sacrament, men heft mij op.’
Spaart R. zijne woorden niet om die ketters te beschimpen, hier vooral
regent het ‘boef, ezel, verblinde, verschoven hond, stinkende hoovaardige
hart.’
De vierde ketterij versmaadt de H. Schrift, de oefeningen der H. Kerk, de
Sacramenten, het Evangelie, Christus' leer en lijden, Gods werken. Die
(2)
verkondigt een waar nihilisme. God is niet, de mensch is niet.
Ja, zij zijn niets, zegt R., want zij zijn de zonde, en zonde is een niet. Maar
de ware schouwers zullen tusschen één zijn met God boven zich en Hem
gelijk zijn in zich, de gebenedijde werken plaatsen, die Hem behagen en
die Hij geboden of geraden heeft. Dit is voorzeker niet in den geest der
Hervorming.
Deze gebenedijde werken worden volbracht in vier wijzen. Volgt een
nieuwe uiteenzetting van vier wijzen van liefde, besloten in de plaats uit
Deuteronomus VI, 4-5: Hoor, Israël,

(1)

(2)

Deze dwaalleeren werden ook ECKEHART voorgeworpen. Hij had de leer der creatura
creatrix, dat nl. de ideae der schepselen in God vereenzelvigd zijnde met de essentia
divina, idea in Deo nihil est aliud quam Dei essentia (S. THOM. 1 p. qu. 15 a. 1 ad 3) of
‘essentia creatrix (ANSELMUS en anderen) zich zelf in zekeren zin hebben geschapen,
al te sterk en te nuchter uitgedrukt. Juist hij zegde: dat de heele wereld aan zijn kleinen
vinger hing. Uitgenoodigd om zich daarover te verklaren antwoordde hij: dat hij had
willen spreken van Jezus' kleinen vinger!
Dit is de overdrijving van de Dionysiaansche leer: dat God in zijn wezen een niet is,
een woestenij, eene duisterheid. Overigens zijn deze vier ketterijen ontstaan uit
vereenzelving van het geschapen wezen met ons ideale wezen in God. Men ziet welke
rol de ideeënleer te dien tijde heeft gespeeld; en waarom zij dan ook telkens bij R.
wordt aangetroffen, evenals bij alle mystieken, romaansche zoowel als duitsche.
Dat hier R. de pantheïstische mystiek der begijnen en der broeders van den vrijen geest
op het oog had is klaar. Of hij rechtstreeks ECKHART heeft bedoeld, blijft twijfelachtig.
't Mocht zijn, daar zijn kloostergenoot Jan VAN LEEUWEN, ECKHART dezelfde dwaalleeren
verwijt en nog erger schimpwoorden toewerpt.
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dyn God is een. Dien saltu minnen uut al dynre herten, uut al dynre sielen,
uut al dinen crachten ende uut al dynre ghedachten.
Omtrent hetzelfde als hier boven.
Daaraan wordt dan nogmaals het mysterie der Drievuldigheid verbonden,
de schepping van den mensch en van zijn drievoudig leven: het
schouwende, het inwendige en het werkende. Wie deze drie wijzen van
leven volmaakt bezit, volgt Christus na tot in het eeuwige leven.
Dit wil nu de schrijver verder bewijzen met al wat God geschapen heeft.
En zoo vangt weer een nieuw deel aan over de Schepping.
De overste hemel (empyreum) is een beeld der Triniteit (weer wat over
de Triniteit) en ook van het schouwende leven (weer wat over het
schouwende leven); de kristallen hemel bediedt een verborgen inwendig
geestelijk leven; de eerste hemel waar de sterren aan staan, het
firmament, beteekent onze macht om in dit inwendige leven alle deugden
te beoefenen: en dit wordt met hopelooze wanorde herhaald.
Nu krijgen de zeven planeten ook hun mystische beteekenis: hun invloed
op het lichaam, niet echter op den wil des menschen, wordt aangewezen.
En daartusschen loopt dan weer een hoofdstuk over den naam Jezus',
over de voornaamste feesten te Zijner eer, over de schepping en den val
der Engelen en der menschen: van alles wat. Dan loopt het weer voort
over de planeten, en over de menschen die er onder geboren worden,
en over de zondaars. Uit Venus, wanneer zij vergadert in een teeken dat
Taurus heet, mogen wij vernemen hoe de menschelijke natuur bedorven
en ten kwade geneigd is. Uit Venus, wanneer zij vergadert in Libra, mogen
wij eene viervoudige weegschaal van Gods liefde erkennen. Bij de derde
weegschaal leert R. hoe de mensch nog, nadat hij in zonden gevallen is,
kan terugkeeren in Gods gratie: hij weidt daarbij weer uit over het
schouwende leven, en over het gebruik van tijdelijke goederen. De vierde
weegschaal: die der geboden, wordt mystisch verklaard met toepassing
op de vier jaargetijden; om de geboden te leeren onderhouden, worden
eenige goede raadgevingen met rijmen meegedeeld.
En weer op een drafje gaat het over de ziel: verdeeld als geest en als
vorm van het lichaam; de geest verheft zich boven het lichaam in de
beschouwing; de redelijke ziel gelijkt de
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levende fontein in 't Paradijs met vier rivieren, dat zijn vier wijzen van
deugden, die dan nog elk in andere wijzen onderverdeeld worden en ook
op het schouwende leven toegepast. Dit lokt weer een excursus uit over
het verderf en de simonie die heerschten onder de hoogere bedienden
der H. Kerk; over de zucht naar geld en goed van pastoors en priesters:
daartegenover wordt het tafereel der apostelen en der eerste christenen
gesteld, om dan weer verder over de drie kloosterbeloften uit te weiden
en raad mee te deelen ten einde ze volmaakt te beoefenen; ten laatste
worden als drie zonden die geheel de wereld beheerschen opgenoemd:
traagheid, gulzigheid en onkuisch leven. De beschrijving is echter veel
minder levend en werkelijk dan in het geestelijk Tabernakel.
Christus is onbekend: zijn leven, zijne leer, zijne werken zijn ongemind.
Hij heeft ons den mantel van zijn lijden, van buiten purper bloedig rood,
van binnen scharlaken vurig rood, nagelaten, opdat wij ons kruis zouden
dragen en zijn discipelen zijn in kersten geloof (weer een hoofdstuk over
de eenheid in Gods minne). Hij heeft ons ook gesierd met een rok te male
geweven zonder naad, wat beteekent onze eenheid met hem in geloof
en caritate.
Weer wordt het beeld der vier rivieren, dat R. niet geheel had uitgewerkt,
opgenomen. Zonder samenhang wordt dan weer verhandeld van twee
rijken, dat der hemelen en dat der wereld, die immer te koop zijn gesteld;
om dan met Mercurius de na Venus onderbroken behandeling der planeten
voort te zetten. Mercurius immers is heer der kooplieden. Nogmaals over
het beeld en de gelijkenis die wij hebben met God; en over drie bijzondere
feesten, Kerstmis, Paschen en Sinxen, met het feest dat komen zal na
het Oordeel: dit is de Ordinarys der Heilige Kerk. En dit woord Ordinarijs
voert R. weer terug tot Christus ‘onse Ordinarijs ende onse ghemeine
Breviarys’ wat een laatste verdeeling inleidt over het LIJDEN VAN CHRISTUS
verdeeld over zeven uren, met nog andere beschouwingen ‘notatu dignis’
zegt SURIUS.
Te metten zullen wij herdenken het mysterie van den lijdensnacht: hoe
Christus zich in de eerste waking overliet aan zijn vader, in de tweede
zich leverde aan de knechten der Joden; in de derde zich liet beschuldigen
en valschelijk aanklagen, in de vierde zich blootstelde aan de
versmadingen en bespuwingen van het volk.
De verschillende uren van 't brevier komen met verschillende deelen van
Christus' lijden overeen: daarbij worden parabelen en andere
gebeurtenissen uit zijn openbaar leven aange-
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bracht, zes soorten van zondaars tegen Jezus vermeld waarvan één
ontbreekt) en drie gaven, die Christus' lijden ons heeft gewonnen en drie
wijzen van volmaakte liefde, drie wijzen van oefening van het eeuwig
leven, drie wijzen van een heilig leven naar Christus' voorbeeld; tien
soorten van ondeugden strijdig met Christus' liefde, vier juweelen, door
God gegeven aan hen die leven in volmaakte liefde.
De drie laatste hoofdstukken, noen, vespers en completen, waarbij
Christus' dood, kruisdaling en begrafenis overwogen worden, zijn met het
hoofdstuk der zesde uur, Christus' kruisiging, misschien de beste plaatsen
uit geheel dit werk.
En zoo eindigt dit zonderlinge boek vanden xij beghinen, waar de schoone bladzijden
als oazen liggen verloren in een wijde Sahara. Zonder eenigen twijfel is dit het
zwakste van R.'s werken: zonder samenhang is het ook zonder verheffing, zonder
innerlijke beweging. Het maakt den indruk van allerlei losse aanteekeningen, invallen,
(1)
gedachten, vluchtig neergeschreven en nog vluchtiger samengegaard.

Dertiende hoofdstuk
Levensavond
Het was een heerlijke zomeravond, de avond van RUYSBROECK'S leven.
GROENENDAAL was tot een middelpunt van religieuze hervorming geworden. Met
de jaren groeide het getal der kloosterlingen aan. En andere kloosters rezen op,
met jeugdig-frissche kracht, naast het Moederhuis. In 1373 ontstond Rooklooster
(Rubeaevallis) en enkele jaren later, nog vóór RUYSBROECK zijn bezige handen te
zamen vouwde, Zevenborren (1380) (Septem-Fontium).

(1)

Nog een paar kleinere dingen zouden hier te vermelden zijn. 1. Duae Cantiones admodum
spirituales. 2. Oratio perbrevis sed pia valde. 3. Summa totius vitae spiritualis. - Het is moeilijk
iets vóór of tegen de authenticiteit dezer blad. aan te brengen. Mij doen ze niet zeer als
geschriften van R. aan, bijzonder niet de twee cantiones die wel wat quietistischer luiden dan
R. is. De Summa is in R.'s geest. In sommige hss. wordt een commentaar op het Vader-Ons
vermeld en aan R. toegeschreven: in hs. Pp. (cf. DE VR. o.c.) wordt dit ook feitelijk aangetroffen.
Nog komt een kleine brief over volharding in enkele hss. voor. (zie DE VR. a.c. blz. 12).
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Ook zijne werken drongen de wereld, vooral echter steeds de kloosters binnen,
waar zij alles in Christus hernieuwden. En om nog wijdere verbreiding te
vermogelijken, had één van zijn medebroeders, W. JORDAENS, eenige der
voornaamste verhandelingen: die Chierheit der gheesteleker Brulocht, vanden
gheesteleken Tabernacule en ofwel het Hantvingherlijn, volgens MASTELTINUS'
Necrologium monasterii Viridis Vallis (bl. 160) ofwel vanden seven Trappen volgens
het Necrologium Viridis Vallis in hs. te Brussel, in 't Latijn overgebracht. Hs. 4935-43,
te Brussel, bevat calculus (Hantvingherlijn), de perfectione filiorum Dei (i.e. vander
hoechster Waerheit) Liber de ornatu spiritualium nuptiarum, welke misschien deze
vertaling van JORDAENS zouden zijn, zoodat hij nog één boek meer zou hebben
(1)
vertaald dan in het Necrologium vermeld wordt.
Deze vertaling was hoogst waarschijnlijk bestemd voor de abdij van Ter Doest,
naar wij uit een brief, die aan de vertaling der Chierheit in dit Brusselsche hs.
voorafgaat, mogen vernemen: Epistola ad fratres de Capella Thosan in Flandria.
Maar met de faam zijner werken, verbreidde zich ook de faam zijner heiligheid.
Van alle kanten van het land, uit Parijs, uit Keulen, uit het Rijnland, uit de
vereenigingen der Gottesfreunde, uit Holland kwamen bezoekers, om den grooten
prior van aangezicht tot aangezicht te mogen aanschouwen. Zoo overvloedig en
machtig zwol dan soms in hem de geest der godsvrucht en de geur der woorden,
dat hij uitbrak, als een balsem door een al te enge vaas. En toch, hoewel hij soms
met zoo groote geschenken der gratie bloeide dat hij uit de rots vuur sloeg en
steenen harten vermurwde, gebeurde het hem meermaals, dat hij, zelfs voor
hooggeplaatste personen, zonder eenig teeken van schaamte of verlegenheid, zoo
koud bleef en zweeg, alsof hij nooit de gave des geestes had ontvangen. En dit
kwam hem soms ook over, wanneer hij zijne medebroeders, te bepaalde tijden, het
brood van 't goddelijke woord moest breken. Dan nam hij zijn hoofd tusschen beide
zijne handen, om zijn geest te vergaderen. Maar bleef de stem van binnen

(1)

AUGER, Etude, blz. 187.
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stil, dan zegde hij eenvoudig: ‘Mijne kinderen, vandaag komt er niets!’ en hun vaarwel
zeggende, nam hij afscheid van hen.
Een der voornaamste bezoekers, wiens komst te Groenendaal alleszins is
verzekerd, is de beroemde Geerit GROOTE geweest.
Geboren te Deventer, in October 1340, uit rijke ouders (zijn vader WERNER was
schepene geweest der stad) had hij, na schitterende studiën aan de Universiteit te
Parijs, een zeer wereldsch leven geleid. Na eene zware en gevaarlijke ziekte werd
hij, omtrent 1374, door zijn oud-mede-student Hendrik van CALCAER, prior der
Karthuizers van Monnikhuizen, tot inkeer gebracht. Hij verzaakt zijne proven van
St. Maarten te Utrecht en van O.L. Vrouw te Aken, en schonk op 20 Sept. 1374 zijn
vaderlijke huis aan ‘de armen, die er zich aan 's Heeren dienst wilden wijden.’ Dit
is als het begin der vereeniging van het ‘gemeene leven.’
In 1377 verkreeg hij van zijn vriend eene cel te Monnikhuisen, zonder nochtans
het klooster in te treden: hij leefde er twee jaar in de strengste boetplegingen. Dan
keerde hij terug naar Deventer om de broederschap die zich had gevormd beter in
te richten. Door eene akte van 23 Juli 1379 gaf hij de vereenigde zusters een eerste
regel, die haar tot geen geloften verplichtte. Wat later ontving hij het diakonaat, ten
einde oorlof te verkrijgen om Gods woord te verkondigen. Op 4ojarigen ouderdom
vingen zijn beroemde preeken aan in de voornaamste steden van Holland, tegen
de algemeen heerschende ontucht en zedeloosheid. De priesters met verschillende
proven, de focaristae voornamelijk, werden allerminst gespaard. Maar deze staken
de boofden bijeen om hem te fnuiken en brachten den bisschop van Utrecht, Fl.
van WEVELINKHOVEN, er toe alle toelating om te preeken in te trekken.
Tot zwijgen veroordeeld, hield hij zich met de inrichting der ‘zusters’ bezig. Ook
hadden zich kort te voren eenige jongelingen ‘van goeden wil’, die voor den
hartstochtelijken liefhebber van boeken handschriften vervaardigden, tot een
congregatie vereenigd, op voorstel van R. RADEWIJNS, die evenals GROOTE rijke
proven had
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verzaakt en eenvoudig hulppriester van St. Lebuinus te Deventer was geworden.
Aan zijn zusters en broeders gaf GROOTE nu eene betere regel: hij legde hun de
kloostergeloften op, en dacht er aan de regel van de kanunniken van den h.
Augustinus, zooals die te Groenendaal werd beoefend, voor te schrijven. In 1382
werd het eerste klooster dezer nieuwe hervorming opgericht te Emstein, geheel
naar het voorbeeld van Groenendaal. GROOTE was het echter niet gegund het einde
n

van zijn werk te zien: hij stierf op 20 Augustus 1384, drie jaar na RUYSBROECK.
GROOTE had ook van het heilig leven te Groenendaal en voornamelijk van den
prior gehoord. Hij besloot hem persoonlijk te bezoeken, om zijn eigen levende stem
te vernemen. Hij vertrok met een zekeren Joannes SCEELE, rector der scholen te
Zwolle, en een leek, Gerardus CALOPIFEX die hun den weg aanwees. Dit moet
gebeurd zijn kort na GROOTE'S bekeering, tusschen 1374-1377 waarschijnlijk: immers
niet vóór 1374, daar SCEELE toen voor het eerst als rector te Zwolle wordt
aangetroffen. Maar in een brief van den goeden kok, Jan VAN LEEUWEN, die in 1377,
overleed, wordt reeds gewaagd van verschillende bezoeken.
(1)
Echter verdient deze brief weinig aandacht, daar hij zeer zeker onecht is: immers
(2)
wordt er over RUYSBROECK gesproken alsof deze reeds overleden was.
POMERIUS heeft ons een omstandig verhaal gegeven van beider mannen
samentreffen: hij beweert de bijzonderheden ervan te hebben vernomen, doch
slechts middellijk, van Joannes Sceele zelf.
Toen de bezoekers te Groenendael aankwamen, kwam hun toevallig de prior te
gemoet: hij groette hen vriendelijk, en noemde Geerit, hoewel hij dien nooit gezien
had, bij zijn naam.
Eenige dagen verbleven zij dan in het klooster. Geerit onderhield zich met
RUYSBROECK en besprak waarschijnlijk

(1)
(2)

Belg. Museum IX, 1845; blz. 225. Vgl. Dietsche Warande en Belfort, Febr. 1910, bl. 120.
Door anderen, b.v. door Jodocus Badius Ascensius: in vitam beati Thomae Malleoli tit. 8, in
opp. Thomae a Campio 1523 wordt dit bezoek geplaatst in de jaren van GROOTE'S verblijf te
Monnikhuisen.
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met hem zijne plannen van hervorming. Hij las geerig ook de werken van den prior.
En toen hij daarin eens een zin had aangetroffen, die hem niet in den haak scheen,
wendde hij zich, in tegenwoordigheid van zijn gezel over zulke stoutheid verbaasd
aan den prior: ‘Pater prior, het verwondert mij dat gij zoo diepe zaken durft schrijven,
die u zoo vele nijdige beknibbelaars verwekken.’ En de prior antwoordde met vollen
zielenvrede: ‘Meester Geerit, nooit heb ik een woord geschreven dan in
tegenwoordigheid der H. Drievuldigheid.’ En als aangeblazen door den H. Geest,
voegde hij er aan toe: En gij, meester Geerit, gij zult deze waarheid, die u nog
verborgen is, weldra begrijpen; maar uw gezel zal haar nooit vatten.
Uit deze woorden kreeg Geerit zoo grooten eerbied voor den prior, dat hij het
besluit vatte zijne werken overal te verdedigen tegen alle aanvallen, en de plaatsen,
die eenigszins bevreemdend mochten klinken, steeds rechtzinnig uit te leggen,
zooals de prior ze trouwens ook had gemeend. En met welke trouw Geerit deze
belofte stand deed, blijkt uit de brieven, die ons van hem zijn bekend: wie Ruysbroeck
aanvalt, valt hem zelf persoonlijk aan.
Waarschijnlijk nam DE GROOTE toen die gheestelike Brulocht en vanden Zeven
(1)
Trappen mede om ze in 't Latijn te vertalen. Doch bij een eerste bezoek aan
RUYSBROECK bleef het niet. Meermaals keerde de GROOTE naar Groenendaal terug,
om er zich nauwkeurig over de tucht en de regel der kanunniken te onderrichten.
Had hij vroeger grove vooroordeelen tegen de kloosters gekoesterd, in

(1)

FOPPENS, Bibl. Belg., blz. 355 en PAQUOT, Mémoires, blz. 421, vermelden ook de vertaling
vanden twaelf Dogheden. Uit de twee brieven van DE GROOTE door NOLTE in Theol.
Quartalschrift van Tubingen 1870 uitgegeven, vernemen wij dat DE GROOTE R.'s Gheestelike
Brulocht vertaald had. Ook geeft hij te verstaan dat de vertaling Vanden twaelf Beghinen (de
XII Bagutis zegt hij) toen hij schreef (i.e. nog vóór den dood van R., want in denzelfden brief
wenscht hij aan den prior aanbevolen te worden) reeds bestond. Dit had AUGER (Etude, blz.
189) te recht aangemerkt. Prof. DE VREESE (a.c. blz. 36) wijkt in dit punt van AUGER af, en hij
zegt: ‘C'est à tort qu'on a dit que maître Gérard atteste dans une de ses lettres adressées à
Ruysbroeck, que la traduction du traité des Douze béguines était faite également de son
temps: à l'endroit visé Groote parle de sa traduction du traité Vanden Zeven Trappen’. Maar
zeer zeker heeft Prof. DE VREESE ongelijk. Want in dien brief spreekt GROOTE wel van de
vertaling der Twaelf Beghinen en niet van zijn vertaling van de Zeven Trappen. Immers, nadat
hij aangegeven heeft dat hij het tweede deel der Twaelf B. niet heeft meegedeeld aan
Margareta de Mekerem, omdat de uitwerkselen die er aan de planeten worden toegeschreven
hem niet geheel in den haak schenen, gaat hij voort: ‘Aluid eciam latet in PRAEDICTO libro,
quia nec ipsi attributi effectus aliquando, nec nomina celestibus rebus corporalibus aptata
congrue quoad sentenciam et sensum ad teutonicum sunt translata. Nog een andere reden
waarom hij de Latijnsche vertaling niet heeft meegedeeld was: dat de vertaling der
toegeschreven uitwerkselen en zelfs der namen van de hemellichamen niet nauwkeurig “naar
het Dietsch” was.’ - En dan verder: Eciam librum de Gradibus teutonicum optarem non publicari.
Dus: ik zou niet wenschen dat het boek vanden Zeven Trappen in 't Dietsch werd uitgegeven.
En hij voegt er aan toe: wat er over de hierarchieën der Engelen in staat zou eenigszins
moeten gewijzigd worden. Ook heb ik dit, cum timore, in mijn vertaling gedaan. Zooals men
ziet, heeft Kan. AUGER blijkbaar gelijk.
Of deze Margareta van MEKEREM de van elders bekende Margriet van MEERBEKE is, geloof
ik niet. DE GROOT schrijft uit Holland en spreekt van een Latijnsche vertaling: hij zal die van
daar wel niet hebben moeten meedeelen aan Margriet van MEERBEKE te Brussel.
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aanraking met deze monniken verzwonden ze alle: hij bewonderde voornamelijk
de door en door gezonde opvatting van het geestelijk leven die er heerschte; de
groote wijsheid der instellingen, de nederigheid en den eenvoud; het trof hem immer
meer hoe juist zulke inrichting beantwoordde aan de behoeften van den tijd, en op
zijn stervensbed verklaarde hij aan de omstaande broeders, die hem vroegen welke
de regel zou zijn voor het klooster dat hij had gewenscht te stichten: ‘Niet de regel
der Cisterciënsers noch de regel der Karthuizers, maar de regel der kanunniken
van den h. Augustinus, zooals die te Groenendaal wordt toegepast.’ Twee jaar
daarna stichtte Fl. RADEWIJNS het vermaarde klooster van Windesheim: het groote
uitgangspunt van de religieuze hervorming, dat zich vele andere kloosters aansloot,
tot kapittel uitbreidde en zelfs het moederhuis, Groenendaal, overschaduwde: In
1414 sloot zich het kapittel van Groenendaal bij het kapittel van Windesheim aan:
(1)
ontelbare kloosters in de Nederlanden en in Duitschland volgden eveneens.

(1)

Cfr. BUSCH, Chronicon Windesemense en ACQUOY, Het klooster van Windesheim. Over het
verschil tusschen de broeders van het gemeene leven en de kanunniken der congregatie van
Windesheim is men het niet eens: de broeders schijnen min of meer een soort van
voorbereiding tot de kanunniken geweest te zijn, alhoewel zij toch zelfstandig neven de
kanunniken bestonden, zij het ook onder een zelfde kapittel.
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De schaduwen van den nacht daalden dieper en donkerder. De dood had gemaaid
onder de duurbaarste vrienden: W. JORDAENS, was op 23 November 1372 in een
beter leven getreden, waarin de goede kok Jan VAN LEEUWEN hem op 9 Februari
1377 (of 1378?) was gevolgd. Maar Franco VAN COUDENBERGH leefde nog aan 's
priors zijde in hoogen ouderdom.
Met het vallen van den nacht werd de avondstemming van het leven nog inniger.
Geen oogenblik verloor de prior de tegenwoordigheid van Jezus en Maria. En het
gebeurde wel eens dat de Zaligmaker, dien hij steeds als het groote voorbeeld van
alle heiligheid had gepredikt, zich zichtbaar aan zijn zijde vertoonde met zijn
gezegende Moeder, en hem toesprak: ‘Gij zijt mijn welbeminde Zoon; in wien ik mijn
(1)
welbehagen heb gesteld. Zoo verhaalden ten minste de monniken onder elkander
over hun innig-gevierden prior.
Had hij steeds aan allen die kracht verlangden naar het h. Sakrament des Altaars
als de bron van alle hooger leven gewezen, hij zelf had nooit een dag vrijwillig laten
voorbijgaan zonder het h. Misoffer op te dragen: een in de tijden uiterst zeldzaam
gebruik. Soms overstroomde hem dan zóó een dauw van devotie, dat de krachten
des lichaams schenen te bezwijken, en eens een priester moest bijgeroepen worden
om het offer te eindigen.
En hoewel dit nog wel eens voorkwam, dat hem de vloed der genade te machtig
werd, toch liet hij niet na iederen dag tot het Altaar des Heeren in te gaan.
Maar nu verduisterden ook de oogen. Hij kan de hostie niet goed meer
onderscheiden: meermaals hield hij haar tusschen de handen met de voeten van
het kruis dat er op was gedrukt naar boven gekeerd. Zijn verrukkingen namen toe;
zijn lichaam verzwakte: eens had de misdienaar zoo groote angst gedurende het
offer, of de prior wel ten einde

(1)

Een in die tijden dikwijls, zelfs gewoonlijk voorkomende groet bij visioenen. Een andere is:
Tu es meus et ego tuus.
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komen zou, dat hij den prelaat liep verwittigen. Deze liet den prior tot zich komen
en vermaande hem streng in 't vervolg nog mis te lezen en ergernis aan de
gemeenschap te geven. De prior luisterde nederig toe en sprak: o Mijn heer Vader,
verbied mij daarom niet, bid ik u, nog mis te lezen; want wat misschien van buiten
door ouderdom schijnt veroorzaakt te zijn, is veeleer een gave der goddelijke genade;
en zoo heeft O.L. Heer mij nogmaals met zijn blijde zoetheid bezocht en gezegd:
‘Gij behoort mij en ik U.’
Doch de dag kwam dat hij wel zijn liefste godsvrucht moest laten varen. Op een
kamer der infirmerie woonde hij, met zijn ouden trouwen gezel Franco VAN
COUDENBERGH. En zij overdachten te zamen het werk, dat hun God had gegeven
te verrichten. Herinneringen uit hunne kindsheid herleefden in hun geest.
(1)
Toch tot in zijn stervensstond bleef hij een zoon der gehoorzaamheid. Eens
schroeide de koorts hem zóó, dat hij den broeder die hem verzorgde om een glas
water smeekte. Maar de proost, die meende dat dit hem schaden kon, liet het niet
toe. De vrome prior antwoordde niets hoewel zijn lippen barstten van droogte: liever
droeg hij zich aan God uit gehoorzaamheid op dan den lust van het vleesch in te
volgen. Echter, daar hij vreesde dat dit hem dooden mocht, zegde hij nederig aan
zijn vader: ‘Vader proost, indien ik nu geen water drinken mag, zal ik niet meer van
deze ziekte opstaan.’
Al gebeurde dit niet bij zijn laatste ziekte, het feit toont ons wat een juist begrip
hij had van de gehoorzaamheid, en hoe lief zij hem was, zelfs op het krankenbed.
De duivel deed ook een laatste poging om den vrede van zijne ziel te storen. Hij
voelde zijne tegenwoordigheid. En al was het hem leed dat zoo vuil gebroedsel hem
nader treden kon, toch vreesde hij hem niet. En hij sloeg zich dan rouwmoedig de
borst. Want hij bekende dat de duivel deze macht over hem had verkregen, omdat
hij eens al te lichtvaardig het verzoek van eenige jongere en verslapte kanun-

(1)

Dit verhaal hoort wel niet hier, maar kan toch als voorbeeld dienen.
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niken had ingewilligd, om verschillende officies der afgestorvenen voor één week
in eens te lezen.
Maar het beeld van zijn moeder, dat in zijn grijzen ouderdom nog steeds warm
(1)
leefde in 't gemoed van den zoon, rees voor hem op en hij herinnerde zich hare
voorzegging uit hare verschijningen in zijne jeugd: dat hij bij de komst des Heeren
gelukzalig zou ontslapen.
En de dood bracht hem geen schrik, maar vreugde. Wie hem bezocht, was
verbaasd en gesticht over de groote rust, die woonde in hem, en over zijn vurig
verlangen om ontbonden te worden uit het lichaam en met Jezus, den
lang-gewenschten Bruidegom, te zijn. Hij dorstte naar zijn komst, als het hart naar
levende wateren. ‘Wanneer zal ik komen en verschijnen voor het aangezicht van
mijn God!’ was de bede die steeds welde uit zijn ziel. Ja vroom zou het geweest
zijn Johannes te beweenen; maar vromer zich met hem te verheugen, omdat hij in
eeuwige vreugde het zoo smachtend verlangde heil onmiddellijk genieten zou.
Daar hij voelde dat de dag zijner dood aanstaande was, smeekte hij om uit de
kamer van den proost naar het gemeenzame ziekenvertrek te worden overgebracht.
Nog vijftien dagen leefde hij daar ten prooi aan koorts en hevigen buikloop. Eindelijk,
in tegenwoordigheid der broeders uit het klooster, die naast hem knielden en baden,
in volle bewustzijn en met den blos des levens op het gelaat, terwijl de stille tonen
der aanbeveling van de ziel om hem ruischten, blies bij zachtjes, zonder doodstrijd,
zonder dat iemand het merkte, den laatsten adem uit. Het was in de octaaf der h.
en

Katharina, den 2 December 1381, in den ouderdom van meer dan acht-en-tachtig
jaren, na vier-en-zestig jaren priesterschap.
Een zijner vrienden, de deken van Diest, zeer ervaren in de geneeskunde, had
den eerbiedwaardigen prior in zijn laatste ziekte willen verzorgen. Evenals vele
andere personen, die op 't nieuws van 's priors aanstaanden dood naar Groenendaal
heenstroomden, om nog een laatste maal zijne gelaatstrekken te mogen
aanschouwen, begaf hij zich ook naar het klooster en wilde er het einde afwachten.
Hij ver-

(1)

POMERIUS spreekt hier niet van eene nieuwe verschijning.
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pleegde hem met de grootste zelfopoffering. Als hij nu, 's nachts na den dood, in
de kerk bad en een zachte slaap zijn vermoeide oogen had toegedrukt, zag hij plots,
o wonder! den prior, in priestergewaden gehuld, opgaan tot het Altaar! Zoo
verrukkelijk schoon was dit gezicht, dat de deken, ontwaakt, niet uitdrukken kon al
de heerlijkheid die hij had mogen aanschouwen.
Allereenvoudigst, zooals het paste bij dien eenvoud van leven, werd de prior ter
aarde besteld en begraven in de eerste kerk van 't klooster. De monniken zongen
psalmen en riepen tot God om erbarming en lazen missen: maar zij verwachtten
meer van de voorspraak huns vaders, dan zij meenden dat hij hunne beden
behoefde.
en

Vijf jaar later, in 1386, op 10 Juli, stierf ook Frank VAN COUDENBERGH. De nieuwe,
(1)
ruimere kerk, die hij nog begonnen had, was juist voleindigd : daarin werd hij de
eerste begraven.
Te dien tijde was Johannes 'T SERCLAES bisschop van Kamerrijk. Om de diepe
achting, die hij steeds voor den proost had gekoesterd, wilde hij zelf persoonlijk de
begrafenisdienst met groote plechtigheid uitvoeren. Tijdens zijn verblijf in het klooster
hoorde hij veel over de heiligheid van RUYSBROECK, wiens aandenken nog in aller
geheugen lag. De kanunniken verzochten hem om het lijk van den prior te mogen
opgraven, en ter ruste leggen, in de nieuwe kerk, naast het lijk van den proost, opdat
zij beiden, die in het leven waren vereenigd geweest, ook niet door den dood zouden
gescheiden worden.
De bisschop willigde hun bede in.
Met alle nauwkeurigheid heeft POMERIUS ons het verhaal dezer translatio bewaard:
alles is er zóó werkelijk gezien, dat zijn relaas alleszins het meeste vertrouwen
verdient:
Het lijk van den prior werd volledig ongeschonden ontdekt. Zijne kleederen, zijne
priestergewaden hadden hoegenaamd niets geleden; zijn lichaam was gaaf en heel:
het tipje van den neus alleen was een klein weinigje

(1)

Ze werd echter eerst in 1393 gewijd, cf. Anal. Boll. a.c. blz. 20.
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aangeraakt. Op bevel van den bisschop werd nu het lichaam drie dagen lang
uitgesteld, opdat iedereen uit de omstreken het mocht komen bewonderen. Vele
leeken hebben dan ook dit lijk kunnen zien en kussen, wier openbare en plechtige
getuigenissen, evenals dat van de nog levende broeders, POMERIUS, die hierover
een grondig onderzoek had ingesteld, heeft ingewonnen: onder eed hadden zij in
tegenwoordigheid van POMERIUS en van vele anderen hun woord bevestigd.
Op den derden dag werd RUYSBROECK met groote pracht, voor een gansche
schare volks, in éénzelfde, maar afgedeeld graf met Franco VAN COUDENBERGH vlak
vóór het hoogaltaar van Onze Lieve Vrouw begraven: de proost lag rechts naar het
Zuiden, de prior links naar het Noorden.

(Slot volgt).
r
J. VAN MIERLO J , S.J.
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De kruisvaarten
O 't vroom en groot geloof der verre, schoone tijden!
Waar 't Oosten elken dag eerst vlamde in stralengloed,
Trok 't onafzienbaar volk in wreed maar duurbaar lijden,
Want lief is 't lijden waar de liefde lijden doet!
De drom der edelen en graven op hun paarden,
In stalen borstkuras en weidsche manteldracht,
Met vaste blikken die naar 't wijkend Oosten staarden
En zwijgend al bezield met 't zelfde, groot gedacht.
En de eindelooze schaar der menschen langs de wegen:
Stramme ouderlingen met éen hoop nog vóor hun dood,
Voortstromplend naar dien strijd en hoogsten levenszegen;
De mannen met in 't hart dien grondeloozen nood
Van 't lastig wegzijn uit hun stoere werk en kindren,
Maar vreeslijk in hun ernst en op hun inzicht trotsch;
De vrouwen, sterk dat niets hun liefde kon verhindren
En dat hun teederheid om d' armen Zone Gods
Gestaald was tot de kracht van zooveel heldenzielen;
Zelfs kinderen bedwelmd door wondren toovergloor
Van lieflijke legend', hun oudren op de hielen
En wachtend op iets groots dat komen moest aldoor!
Ze gingen maanden al in 't eeuwig-groot verlangen,
Ze wisten nu niet meer hoe ver hun Vlaandren lag;
Gestorven waren lang hun eerste vreugdezangen,
En hopend steeg hun moed met elken zonnelach
Die immer rees in 't Oost en immer doofde in 't Westen.
Ze keken niet naar 't slaan van dal en heuvellijn,
Noch 't vreemde burchtenschoon, noch wondre stedevesten,
Och neen! want hoe was toch dat alles arm en klein!
Heel anders was hun zucht, veel hooger ging hun streven.
Ze togen heel den dag, ze togen in den nacht
Als de open hemelen vol sterrenklaarheid bleven.
Ze droomden van hun God en van de mooie pracht
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In de oude Jezus-stede en van de wreede ellende
En schoten wakker van hun onrust en verdriet.
Ze rukten bergen op en uit de vreemde bende
Zag altijd éen het doel, en altijd was 't nog niet.
En nog eens kwamen zij in lage, wijde dalen,
Hun moede pelgrimstocht leek zonder uitkomst weer.
Ze leden honger, ziekte, afgrijselijke kwalen
En vielen stervend van het loom vermoeien neer.
Ontelbren lagen dood, in bosschen en op heiden,
In woestenijen waar geen huis of kluisje stond,
Ze stierven meer en meer. En dol van rouw en lijden
Begroef hen wie nog leefde in onbekenden grond.
't Was alles hun zoo vreemd. De haat lag boos te loeren
Van mensch en dier en streek, en in de wouden borst
't Ontzettend stormgehuil bijwijlen los, en voeren
Door 't zwerk de donders, en niet éen die opzien dorst,
Als gingen zij in boete, al helden in hun liefde!
Hartstochtlijk bleef hun bij de zucht der heilge stad,
En hevigst was de smart die hen gedurig griefde:
Te sterven voor hun moed Sion veroverd had.
Ze vluchtten naar hun doel en ijlden van 't verleden!
O, soms beviel hen ook een zware treurigheid:
't Gebeurde dat hun ziel in wee en tegenheden
Het heerlijk ideaal had liever opgezeid
En dat herinnering opschoot aan lieven vrede,
Aan kalm genoegen van hun huis en Vlaamsche vlakt.
Al heil was 't leven daar in stille gouw of stede,
Waarover de avondrust bij 't klokgeklingel zakt,
Vol innigheid op 't eind van onberoerde dagen....
Had dan de Heer van hen alleen zooveel begeerd?
En moesten ze als een straf hun liefde hooploos dragen?
Hoe waren ze niet lang naar Vlaandren weergekeerd?
Die stad was nooit te zien. Waar strompelden zij henen?
Hoemeer ze vorderden, hoe langer lijdensbaan.
Zoo groeide uit twijfelen hun somberheid, hun weenen
Om 't leven zoo vol rouw en pijn en schoonen waan.
Maar machtiger kwam weer hun heilig Jezus-minnen!
En razernij der liefde ontvlamde hun oog en hart
Bij 't eindlijk zien in 't Oost der zonvergulde tinnen
Van 't lief Jerusalem, en al hun heimweesmart
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Week voor een vreugde die hen als dolzinnig maakte.
De tranen borsten los, en zalig-blij omarmd
Lag arm en rijk om 't heil dat nu hun ziel genaakte.
God had met dit genot zich om hun liefde ontfarmd.
En als na heldenkamp de stad dan was beveiligd
En al in Vlaandren weer, was 't van die tochten dat
De droom-herinnering hun leven hield geheiligd,
Omstraald met 't glansgezicht van de allerschoonste stad.
ARTH. COUSSENS.
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Japan
Een korte schets van den toestand, ten opzichte van landbouw,
nijverheid, handel en staathuishoudkunde, in het land der
‘Morgenzon’
Hoofdstuk I
Enkele aardrijkskundige Bemerkingen
Wanneer wij onze oogen slaan op de kaart van Azië en eens nagaan welke voorname
rol dat kleine Japan speelt te midden der groote mogendheden van den aardbodem,
dan moeten wij eens te meer besluiten, dat de toekomst van een land meestendeels
afhangt van zijne aardrijkskundige ligging, of ten minste dat deze laatste een dier
hoofdfaktoren is in de bestemming van een land.
(1)
Het keizerrijk Japan omvat ongeveer 4000 eilanden, groot en klein , welke eene
2(2)

gezamenlijke uitgestrektheid hebben van 417412 k en door hun grootte en ligging,
op de wereldkaart aan Japan den vorm geven eener halve maan, wier twee uiteinden
Kamtsjatka met de Chineesche kusten verbinden. Die eilanden hebben hun ontstaan
te danken aan de uitbarstingen der vuurbergen, die zeer talrijk zijn en bijna een
onafgebroken keten vormen van het eene punt der halve maan tot het andere. Zoo
is het dan ook licht te begrijpen dat men in Japan onafzienbare lavavel. den vindt
naast de bekoorlijkste schoonheden eener rijke en weelderige natuur. En inderdaad
dit land is rijkelijk bedeeld geworden door het plantenrijk; de akkerbouw is nog altijd,
niettegenstaande den grooten vooruitgang der nijverheid,

(1)
(2)

De voornaamste zijn: Yesso, Hondo, Shikokoe, Kioe-Shioe enz.
i.e. 1 ½ m. zoo groot als Engeland, 7/8 der uitgestrektheid van Frankrijk of 1/24 van het
Chineesche Rijk.
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de broodwinning der plattelandsbevolking. Stroomen en rivieren zijn talrijk, maar
meestal ongeschikt voor de scheepvaart, omdat zij in hun loop te veel verval hebben
en aan de monding te veel zand afzetten. De kustlijn is erg uitgetand en heeft een
lengte van omstreeks 24500 km, geen wonder dus dat het land een aanzienlijk getal
o

o

baaien, landtongen en kapen bezit. Japan ligt tusschen 50 40' en 22 N. breedte en
o

o

tusschen 119 20' en 156 38 oosterlengte; hieruit volgt gansch natuurlijk dat er in
de Kurillen steeds een Siberische koude heerscht, terwijl Lioe-Kioe een tropisch
klimaat bezit. Dit groot verschil in schijn is werkelijk toch zoo aanzienlijk niet, dank
zij de nabijheid der zee en den heilzamen invloed van den zeestroom Kuro-Shivo;
o

zoo te te Tokio b.v. is de gemiddelde temperatuur 40 F.
De zomer is uiterst vochtig door den zuider-wind die regen aanbrengt en de akkers
vruchtbaar maakt; 's winters verwoesten de sneeuwstormen het veldgewas. De
wervelwinden en waterhoozen worden erg gevreesd door de zeelieden in de
Japansche zee.
Het land, op bestuurlijk gebied, is verdeeld in 47 departementen die, voor de steden
Tokio, Osaka en Kioto: Fu, en voor de andere verdeelingen: Ken genaamd worden.
Het grondgebied werd sedert enkele jaren merkelijk vergroot; in 1872 ruilde Japan
Sakhaliën met de Kurillen, in 1895 moest China het eiland Formosa afstaan, in
1905, na den Russisch-Japanschen oorlog, kreeg Japan de helft van Sakhaliën
terug en eindelijk door het verdrag van 17 November 1905 werd het gelast met het
(1)
Koreaansch protectoraat. Voor 't oogenblik telt Japan aldus 49.769.704 inwoners,
2

d.w.z. 13o inwoners per k . De steden die meer meer dan 100.000 inwoners tellen,
zijn:
1.

Tokio, 's rijks hoofdstad 1.818.655
inwoners

2.

Kioto, rijks hoofdstad 380.568 inwoners

3.

Osaka, de nijverheidsstad 995.945
inwoners

4.

Yokohama, de voornaamste Japansche
haven en voorhaven van Tokio, 326.035
inwoners.

5.

Nagaya 288.639 inwoners

6.

Kobe 285.002 inwoners voorhaven van
Osaka.

(1)

Volkstelling van 31 December 1909.
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7.

Nagasaki 153.293 inwoners

8.

Hiroshima 121.196 inwoners

9.

Sendaï 100.231 inwoners

De Japansche landschappen zijn zeer afwisselend, men vindt er hoogvlakten en
bergen naast dalen en valleiën, vuurbergen naast vlakten, akkers en vruchtbare
gronden naast eenzame en dorre streken; kortom 't is een land dat door zijne
afgezonderde ligging van het Aziatisch werelddeel en voornamelijk door de
verbrokkeling van het grondgebied met bergen en vulkanen, voor immer tot het
leenroerig stelsel voorbeschikt scheen te zijn.

Hoofdstuk II
Bestuur en Beschaving
Vóór een twintigtal jaren was Japan nog een onbeperkte monarchie; sedert 1890
bezit het een grondwet op Pruisischen leest geschoeid. De soeverein of mikado
heeft de uitvoerende macht in handen en wordt bijgestaan door zijn tien ministers:
Financiën, Oorlog, Binnenlandsche Zaken, Buitenlandsche Zaken, Marine, Onderwijs,
Justitie, Handel en Landbouw, Keizerlijk Huis, Posterijen en Telegrafie. De ministers
worden door den mikado gekozen, en moeten rekenschap geven over de uitvoering
hunner bediening, aan den keizer en niet aan de kamers. Twee stammen (klan)
wisselen elkander beurtelings af in 's lands bestuur: de klan van Chôshi,
vooruitstrevend en volksgezina en de klan van Satsuma behoudsgezind; deze is
tegelijkertijd de partij van het leger.
Men heeft zeer dikwijls getracht dien toestand in Japan te veranderen en de
stammenstrijd te vervangen door een partijstrijd; tot hiertoe is men er nog niet in
geslaagd; daarbij schijnen de ministers meer en meer gehoor te willen verleenen
aan de eischen der kamers. Naast het kabinet zetelt de Raad, waarvan de markies
Ito voorzitter was. De wetgevende macht hoort toe aan den keizer en aan den
o

rijksdag samengesteld uit twee kamers: 1 Heerenhuis (381 leden), worden
opgenomen als lid: de prinsen van koninklijken bloede (13), alle andere prinsen
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en markiezen (40), 123 vertegenwoordigers gekozen voor 7 jaar door de graven,
burggraven en vrijheeren van het rijk, 160 leden door den keizer gekozen, en eindelijk
de leden van elk departement, gekozen onder de 15 meest belaste burgers die ten
o

minste 30 jaar oud zijn; 2 Het Huis der Afgevaardigden (379 leden, 1 lid voor
128.000 inwoners). Om kiezer te zijn moet men 25 jaar oud zijn, een jaar in hetzelfde
distrikt wonen en jaarlijks 15 yen belasting betalen. Krijgslieden hebben geen
stemrecht, politie- en rechterlijke ambtenaren, leeraars, priesters en krijgslieden zijn
niet verkiesbaar. In Japan bestaat er nog een onderscheid tusschen de drie klassen:
de edellieden of kwazokoe, de shizokoe of gewezen samoeraï en de keïmen of de
volksklas, Die drie klassen zijn gelijk voor de wet; de samoeraï hebben nog altijd
de meerderheid in zake politiek en bestuur, maar het getal der keïmen, die een
(1)
plaats bekleeden, neemt steeds toe
Er dient nog een woordje gezegd te worden over hetgeen den Japanner
onderscheidt van de Europeesche volkeren. De Japanner weet altijd een goede
keus te doen in de rechten, wetten en beschavingspunten der andere volkeren;
daaruit neemt hij al wat hem nuttig schijnt te zijn; en hij weet dat zeer goed, volgens
de ekonomische en politieke toestanden van zijn land, op zich zelf toe te passen.
Over 't algemeen, op 't gebied van de nijverheid, bezit hij weinig of geen
voortvarendheid, zeer dikwijls is er een gebrek aan eerlijkheid en ervaring te
bespeuren, voornamelijk in handelszaken. Op rechtsgebied is Japan ver vooruit, in
vergelijking met de andere Oostersche volkeren; sedert 1879 bestaat er een nieuw
burgerlijk wetboek.
De gevangenen worden beter behandeld; de gevangenis, het tuchthuis, de
doodstraf, de deportatie worden als straffen toegepast. Het land telt een
verbrekingshof, zeven gerechtshoven, 49 rechtbanken en 367 kantonrechtbanken.
De Japanner leeft doorgaans matig en voedt zich over 't algemeen bijna uitsluitelijk
met gekookte rijst, visch, gerst, schaal- en weekdieren en peulvruchten. Hij is zinde-

(1)

Zie verder ‘La Rénovation de l'Asie: Sibérie, Chine, Japon’, Pierre Leroy, Beaulieu.
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lijk, wellevend en zeer vrijheidlievend. Daarom ook geeft hij de voorkeur aan het
boudhisme en aan het shintoïsme en is hij zeer ingenomen met vrijzinnige
Europeesche gedachten. Het familieleven in Japan wordt steeds in eere gehouden,
de kinderen koesteren een grooten eerbied voor hun ouders. De Japanner voelt
veel voor natuurschoonheid en voor het buitenleven; de verdediging van het
vaderland is voor hem een heilige plicht, waaraan hij nooit te kort zal komen. De
kleeding is uiterst eenvoudig en wordt uit grof hennepgaren vervaardigd. De
stedelingen dragen zeer dikwijls Europeesche kleederen van lichtgeverfde wollenof
zijden stoffen. Voor verdere inlichtingen over het karakter van den Japanner, kan
(1)
men de belangrijke studie van Ludovic Naudeau raadplegen, alsmede het boek
(2)
van Félicien Challaye: ‘Au Japon et en Extême Orient’ en vooral het meesterstuk
van Bellesort: Voyage au Japon-La Société Japonaise’.
Wat de drukpers betreft, die is vrij, maar er worden nog verschillende bladen en
boeken geschorst, zoo b.v. werden verleden jaar de werken van Molière, van Tolstoï
aangeslagen, zelfs Goldsmith's ‘Vicar of Wakefield’ onderging hetzelfde lot.
Het eerste dagblad verscheen in 1872, nu heeft iedere partij haar nieuwsblad.
Onder de in 't Engelsch gestelde bladen melden wij: ‘Japan Daily Mail’ en de ‘Japan
Daily Herald’; verder verschijnen er nog weekbladen, tijdschriften en geïllustreerde
bladen in 't Japansch, in 't Fransch en in 't Duitsch. Om een voorbeeld te geven van
de werking der censuur: het ‘Journal du Peuple’ verscheen op 15 November 1904
en werd reeds op 29 Januari 1905 geschorst; op 5 Februari werd het vervangen
door ‘Le franc Parleur’, dat op zijne beurt onderdrukt werd en plaats moest maken
voor ‘La Lumière’ en menig ander vrijzinnig blad.

Onderwijs.
Voor degenen die de tentoonstelling van Luik in 1905 bezochten en een kijkje gunden
aan de talrijke statistieken,

(1)
(2)

‘Le Japon moderne - Son Evolution’ Ludovic Naudeau. ‘La Femme Japonaise’, p. 297. ‘La
Bravoure Joponaise ’, p. 13.
Ook nog: ‘The Real Japan’. Sir Henri Norman, 1908.
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schriften en verzamelingen der afdeeling ‘Japon-Instruction’, voor die lezers vooral
dient er hier gesproken te worden over den beschavingstoestand van Japan. Het
is altijd goed de zaken eens van nabij te beschouwen en minder geloof te hechten
aan al de oogverblinding van een hoop verzamelingen en boeken wier eenige
verdienste is: een valsch denkbeeld aan oningewijden te geven.
Het lager onderwijs is verplichtend maar niet kosteloos, er zijn gewone scholen
(6-10 jaar), hoogere scholen (10-14 jaar) en normaalscholen. De wet van 1893 kent
aan iedere gemeente het recht toe het schoolgeld niet op te eischen, wanneer de
begrooting zulks toelaat. Japan bekleedt hier een eereplaats vóór al de Europeesche
volkeren, wat aangaat de verhouding van het getal leerlingen tot het getal kinderen
die den schoolouderdom bereikten (93.23%). Jammer dat men zich bijna uitsluitelijk
toelegt op de ontwikkeling van het geheugen, terwijl de redeneering en het persoonlijk
werk doorgaans op den achtergrond verdrongen worden. Daarbij is het voor de
kinderen nog uiterst lastig het schrift hunner moedertaal aan te leeren.
Het middelbaar onderwijs is op verre na het beste niet; er zijn middelbare scholen
voor jongens en meisjes, en hoogere normaalscholen. Japan, op dit gebied, is nog
ver ten achter en komt zelfs nog na sommige Zuid-Amerikaansche republieken. Het
programma is te zeer ingewikkeld, men wil de leerlingen voor alle vakken
voorbereiden en er wordt geen enkele leergang doorgrond, gelijk het gewoonlijk
gaat wanneer men te veel hooi op de vork neemt.
o

Het hooger onderwijs beschikt over: 1 de staatsuniversiteiten (Tokio, Kioto: 2583
o

o

leerlingen), 2 de hoogescholen (4890 leerlingen), 3 de bijzondere scholen, 1320
leerlingen, (medecijnen, vreemde talen, staathuishoudkunde). De vreemde
professoren doceeren in hun moedertaal. Het onderwijs in sommige vakken is erg
oppervlakkig en het gebrek aan tucht geeft zeer dikwijls aanleiding tot oproer en
staking.
Verder heeft de Staat nog andere scholen ingericht: akademiën voor Schoone
Kunsten, Muziek-, Beroeps-, Landbouw-, Nijverheids-, Krijgs- en Zeevaartscholen,
bijzondere gestichten voor de edellieden. Zij lijden alle doorgaans aan
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hetzelfde gebrek: overlast van werk en oppervlakkigheid in het onderricht. Tokio en
Kobe hebben eene Hoogere Handelsschool, de eene met 1061 en de andere met
129 leerlingen.
Alhoewel Japan nog niet gansch op de hoogte is wat opvoeding en onderwijs
aangaat, toch besteedt het zijn beste krachten aan de verwezenlijking van zijn doel:
een degelijk onderricht in de lagere- en middelbare school zoowel als op de
universiteit.
‘In Japan’, schreef laatst een Belgisch dagblad, ‘is de school een voortzetting van
het familieleven en de kazerne een voortzetting der school’. Generaal Nogi, de
overwinnaar in den Russisch-Japanschen oorlog werd tot onderwijzer benoemd in
een school van Tokio, tot belooning van bewezen diensten. Op die manier wenschte
een overste van het Japansch leger zijn hulde te bieden aan de opvoeding en het
onderwijs.

Hoofdstuk III
Delfstoffen, Planten- en Dierenrijk
A. Delfstoffen. - Japan is rijk aan delfstoffen; koper, ijzer, kolen vindt men er in
overvloed, maar vele mijnen zijn verlaten en worden niet benuttigd. Op enkele
plaatsen, waar men proefnemingen gedaan heeft, is men tot het besluit gekomen,
dat het erts niet rijk genoeg is aan metaal en bijgevolg niet door de nijverheid kan
gebruikt worden. Voor de steenkolen en het koper dient er nochtans een uitzondering
gemaakt te worden; de kolenbekkens zijn talrijk, maar de hoedanigheid der delfstof
is niet altijd bevredigend. De Japansche steenkool bevat een groote hoeveelheid
hars, en is dus niet altijd geschikt om in stoomketels en in ovens gebruikt te worden;
daarenboven is die brandstof rijk aan vluchtige stoffen, die gedurende de verbranding
een dikken zwarten rook voortbrengen en de kolen onbruikbaar maken tot het
(1)
fabriceeren van coke. De assche bevat een groote

(1)

De coke, die men in de hoogovens gebruikt, komt meestendeels uit Engeland.
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hoeveelheid zwavel en dat is hoogst gevaarlijk voor de roosters en de platen in de
stoomketels. Uit het feit dat de Japansche steenkool veel hars bevat, besluit L. Van
(1)
Nieuwenhuyse dat de vorming dier kolenlagen niet ver oploopt; een tweede bewijs
zou daarvan misschien te vinden zijn in de wel afgeteekende sporen die enkele
(2)
plantensoorten in de schilfersteenen hebben achtergelaten . Over 't algemeen, wat
de hoedanigheid betreft, wordt die kolensoort gerangschikt na de eigenlijke
steenkolen en vóór de bruinkolen; daarom is zij beterkoop (24 f.-14 f.)
Nagasaki is het centrum der kolennijverheid. De voornaamste kolenbekkens zijn:
o

1 De eilanden Kioei-Sioe (3/4 der totale opbrengst), daar vinden wij de
steenkolenmijnen van Gakashima, Muke en van Karatsu. De dikte der kolenlaag is
gewoonlijk o, 15 m. tot 2,50 m. en de dagelijksche opbrengst omstreeks 1000 tot
1200 h.l.. De kolenputten zijn niet erg diep en het uithalen der brandstof levert dus
geen overgroote kosten op.
o

2 In het eiland Yesso: de mijnen van Poronai die nu door een spoorbaan met de
haven van Otarie verbonden zijn en de mijnen van Ishikari, van weinig belang.
Benevens de steenkool levert Japan nog graphiet, bruinkool, berghars en
petroleum. Deze laatste brandstof was vóór 1907 schaars gekend in Japan; sedert
eenigen tijd heeft men nieuwe bronnen ontdekt vooral in de provincie Ichigo en in
Totômi. Nu bekleedt zij een eerste plaats in den uitvoerhandel van Japan.
Zwavel vindt men in de talrijke solfatares van Kioe-Sioe (Satsuma), Iwo-Sima in
't zuiden, in de bergen van Hakoe en in het eiland Yesso.
e

Voor de opbrengst van het koper bekleedt Japan de 4 plaats, na de Vereenigde
Staten, Spanje en Chili; de bijzonderste mijnen zijn die van Besschi en Achio, waar
het koper onder den vorm van pyrite, metaalkalk of gedegen koper gevonden wordt.
Wat het ijzer betreft, die opbrengst is over 't algemeen

(1)
(2)

‘Le Japon Matériel’, par L. Van Nieuwenhuyse, ingénieur, ancien ingénieur délégué de la
Société Cockerill au Japon.
Meestal sporen van waterplanten.
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onbeduidend. Namboe en de Kurillen bezitten enkele ijzermijnen.
De zilvermijneu van Jumai en de goudvelden van Sado zijn bijna uitgeput. Lood,
zink, tin en antimonium vindt men in 't Zuiden. De Japanners kennen het klipzout
niet maar gebruiken het zeewater dat, door verdamping, een tamelijk zuiver zout
levert (80 tot 85% sodiumchloruur). De grootste zoutziederijen vindt men in de
omstreken van Yokohama.
De steengroeven zijn zeer talrijk in Japan, maar vermits de Japanner zelf bijna
geen graniet noch steen tot het opbouwen van zijn woningen gebruikt, levert deze
rijkdom weinig voordeel op voor het land zelf. De departementen Hizen, Amakusa,
Kaga bezitten onuitputbare lagen van porcsleinaarde, potaarde, klei en andere
stoffen die door de ceramieknijverheid benuttigd worden.
B. Plantenrijk. - Het Japansch plantenrijk biedt veel afwisseling naarmate men
het land doorkruist van het Noorden naar het Zuiden. De flora is zeer rijk en bevat
gewastypen van de tropische, de gematigde en de koude luchtstreken. De
cryptogamen hebben de bovenhand, doch vermits wij ons hier slechts op een
ekonomisch standpunt plaatsen, dient er enkel gesproken te worden over de
voedings- en nijverheidsplanten.
Graangewassen worden op groote schaal ingeoogst, rijst bekleedt de eerste
(1)
plaats met een jaarlijksche opbrengst van 49.052.065 koku. De Japanners voeren
rijst uit en koopen zelf voor hun eigen gebruik Chineesche-Indische rijst die niet zoo
goed en bijgevolg beterkoop is. Roekweit, turksch koren, gerst, rogge, gierst en
tarwe leveren ook goede oogsten op, maar worden niet uitgevoerd. Onder het fruit
moeten we rangschikken de mandarijnen, de oranjeappels, de citroen en de kaki
(soort oranjeappel die den vorm heeft eener vijg en ook dadel of lotuspruim genoemd
wordt). Verder levert Japan nog kruiderijen, aardappelen, peulvruchten (voor het
Engelsch opleggoed), suikerriet (Hondo, Kioe-Sioe, Shikokoe, Formose), de camelia
theïfera (theestruik) en een soort zeegras waarmede zij een soort gelei maken.
Op de eerste plaats onder de nijverheidsplanten komt de kemp, die sterke taaie
vezels levert tot het bereiden van

(1)

I koku = 10 to = 100 shô = 1,8039 hectol.
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koorden en doek. Van minder belang zijn het vlas, het katoen, de
papiermoerbezieboom, een soort netel tot het vervaardigen van papier en het riet
waarmede men matten en tapijten maakt.
Japan drijft een uitgebreiden handel in zaden, koolzaad, aardnoot- en sesamezaad;
een paarjaar geleden hebben de Japansche kooplieden een waren ommekeer
teweeggebracht in de prijzen op de Antwerpsche zaadmarkt. De wasboom en de
indigoplant treft men nog in sommige streken aan.
De staat bezit de monopolie voor 't verkoopen van tabak, kamfer en zout en heeft
gedurende de laatste jaren verschillende wetten vervaardigd over de
kamferopbrengst en het behandelen der kamferboomen die grootendeels in Formosa
aangetroffen worden.
(1)
De wouden bedekken volgens de berekening van Mitford 55% van het gansche
grondgebied, en het is dus gansch natuurlijk dat de houtnijverheid een aanzienlijken
rang bekleedt in 's lands rijkdom. Men onderscheidt in Japan twee soorten van
wouden: de oude bosschen aan de zorgen der natuur overgelaten, die meestendeels
aan den staat behooren en de aangelegde bosschen die zelf door de inboorlingen
geplant en verzorgd worden. De voornaamste houtsoorten die men aantreft, zijn:
de eik, de kastanjeboom, de keaki (voor zwaar timmerhout), de cederboom, de kiri
(licht hout) en voornamelijk de den. Het bamboesriet wordt gebruikt bij het
optimmeren der huizen, voor meubels, gereedschappen, speelgoed en lichte
werktuigen, masten, mandenwerk enz. Uit een ekonomisch oogpunt beschouwd,
spelen de bosschen dus een grooten rol, maar zij hebben tevens een weldadigen
invloed op het klimaat en vooral op de vorming van het bouwland. In Japan is dit
juist het geval. Dijken die met boomen beplant zijn kunnen beter weerstand bieden
tegen de stroomkracht van het water. Ongelukkiglijk volgt Japan ook eenigermate
het noodlottig voorbeeld van vele Europeesche landen: de bosschen worden
uitgeroeid en vermits men in Japan niet beschikt over de vereischte hoeveelheid
steenkolen, zoo is men meer

(1)

A new Geography of Japan for the upper forms of Schools & Colleges’ bij C.B. Mitford F.R.G.S.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

41
en meer geneigd die brandstof in de hoogovens te vervangen door het hout, dat
men onder zijn bereik heeft en dat aldus betrekkelijk weinig kost. Naast de
houtopbrengst dient er hier nog gesproken te worden over de hovenierderij of den
tuinbouw. Openbare lusttuinen treft men in Japan weinig aan, maar ieder huis heeft
een hof met vijver, heuveltje, lustprieël, een of meer fonteinen en een rijke keus van
prachtige bloemen en planten, zooals de chrysanthemum, de zonnebloem, de
pruimeboom, de kriekeboom enz. Dat is het ideaal van den Japanner; van
moestuinen houdt hij weinig, maar de bloemen verzorgt hij met veel smaak en
aanleg.
C. Dierenrijk. - Daar valt bitter weinig over te zeggen; de veeteelt en de vischvangst
komen vooral in aanmerking. Uit de visschen trekt men een soort olie, die nijverheid
heeft zich gedurende de laatste jaren ver uitgebreid. Het koraal, de oesters en de
pareloesters worden op groote schaal langsheen de kusten opgevischt; de zeelieden
maken jacht op den watvisch en den potvisch. De zijderupsenteelt, op het eiland
Shikokoe, en de omstreken van Nagasaki en voornamelijk op het eiland Hondo,
levert goede uitslagen; de Japansche zijde mag op denzelfden voet gesteld worden
als de Fransche en de Italiaansche, wat de hoedanigheid betreft; zij wordt
meestendeels naar Amerika en Frankrijk uitgevoerd door vreemde
handelsmaatschappijen. Voor 't oogenblik kennen wij slechts een paar Japansche
vennootschappen die in den zijdeëxporthandel betrokken zijn en die worden nog
door het staatsbestuur geldelijk ondersteund.

Hoofdstuk IV
De Landbouw
Japan is bij uitstek het land der velden en der tuinen; in de voorafgaande bladzijden
hebben wij daar reeds de aandacht op getrokken. De Japanner zelf is een
hartstochtelijk bewonderaar der natuur en hieruit spruit natuurlijk voort dat hij steeds
zal trachten zijn brood te winnen door den akkerbouw. Jammer dat het land niet
beter door de natuur bedeeld werd, vermits er slechts 15% der gansche oppervlakte
kan bebouwd worden, terwijl er ongeveer

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

42
52.300.237 landbouwers zijn (60% der bevolking). De vreemdeling die een reis door
Japan gedaan heeft, kan maar moeilijk begrijpen, hoe het voor eene gansche
landbouwersfamilie mogelijk is te kunnen leven met de vruchten van één hectare
grond (akkers, boomgaard, hoven, alles inbegrepen). Maar wij mogen niet uit het
oog verliezen, dat de Japanner met de grootste zorg zijn akker bebouwt en dat hij
bijgevolg zelfs tot drie oogsten in één jaar kan hebben. Er is nog eene andere reden:
de Japansche landbouwer is niet verplicht het gansche jaar door te werken; zijn
vrije uren besteedt hij aan de eene of andere winstgevende bezigheid: de
(1)
zijderupsenteelt b.v. of het bewerken der zijde .
Ten andere gedurende de laatste jaren heeft men alles in 't werk gesteld om
nieuwe bouwgronden te vinden en de opbrengst steeds te vergrooten. Japan telt
3

nu 130 inwoners per k , er dient dus middel gezocht te worden om nieuwe
voedingsbronnen te vinden: de moerassen worden droog gelegd, de stroomen en
rivieren worden gekanaliseerd om de overstroomingen te vermijden, nieuwe
rijstvelden worden aangelegd, scheikundige meststoffen worden zelfs hier en daar
gebruikt en leveren goede uitslagen; kortom alle middelen worden verzonnen om
in de noodwendigheden der aangroeiende bevolking te voorzien. De statistiek geeft
(2)
ons een goed denkbeeld over de uitbreiding van den akkerbouw in Japan . Wij
kunnen eenige dier voortbrengselen van nabij beschouwen: rijst treft men aan in
het Zuiden der zeeëngte van Tsagaru. De Japanner onderscheidt twee soorten van
rijst: bergrijst en valleirijst. De rijstbouw alleen beslaat 1/5 van den bebouwbaren
grond. De gierst wordt vooral op de hoogvlakken aangetroffen; de inwoners gebruiken
de gierstbloem tot het vervaardigen van koeken en brood. De opbrengst van het
katoen vermindert van jaar tot jaar, en dat is misschien te wijten aan den
aanzienlijken invoer van Amerikaansche boomwol en Engelsche katoenen stoffen
van Manchester, die beterkoop verkocht worden op de Japansche markten

(1)
(2)

Zie voor verdere inlichtingen daarover: Japan in the beginning of the 20th century. The Imperial
Japanese Commission to the Louisiana Purchase Expedition.
Annuaire financier et économique du Japon, 1909, Tokio
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en bijgevolg de nationale nijverheid erg benadeelen. De tabak wordt naar Engeland
uitgevoerd, daar wordt hij gebruikt tot het vervaardigen van ‘mixtures’. De
verfstofplanten worden meer en meer verdrongen door de anilinekleuren die op
groote schaal ingevoerd worden. Kamfer wordt uitgevoerd onder den vorm van ruw
kamfer, kamferolie, kamferbloem, gesublimeerde- en gezuiverde kamfer.
Gedurende de laatste jaren heeft het staatsbestuur alles in 't werk gesteld om
den landbouw te bevoordeelen; in 1900 werd er eene wet gestemd: de ‘Wet op de
bouwlanden’ die hoofdzakelijk voor doel heeft groote voordeelen aan de
samenwerkende landbouwmaatschappijen toe te staan. De toepassing van die wet
heeft tot hiertoe goede uitslagen opgeleverd. Vóór enkele jaren nog (vóór 1873),
was de Mikado alleen eigenaar van alle akkers en velden, de inwoners waren slechts
erfpachters, de belastingen werden in natura betaald. Onder die omstandigheden
was het totaal onmogelijk den toestand van den landbouwer te verbeteren Gelukkiglijk
werd in 1873 een wet gestemd, die den eigendom vaststelde en bijgevolg aan
iederen grondeigenaar de toelating gaf zijn akkers te verkoopen. De belasting moest
in klinkende munt betaald worden. Alras kon men de goede uitwerkselen van dien
nieuwen maatregel bespeuren. De landbouwer was nu heer en meester op zijn
goed en kon het verkoopen of ruilen wanneer hij zulks noodig of nuttig achtte.
Maar de hervorming was nog niet volledig, iets anders nog belemmerde den
vooruitgang van den landbouw. De akkerbouw was erg belast en vele bouwgronden
moesten verpand worden. Sommige arme landbouwers waren zelfs verplicht hun
bouwland te verkoopen om de belasting te kunnen betalen. En zoo kwam het dat
het grootste gedeelte der akkers langzamerhand in de handen overging van eenige
rijke grondbezitters. Twee klassen kwamen aldus tot stand: de grondeigenaars en
de pachters die nu nog de 2/5 der plattelandsbevolking uitmaken. De landbouw
sloeg den kortsten weg in naar zijn verval, de landman werkte zonder ijver noch
moed; wat kon het hem schelen dat de oogst rijk was, daar hij toch het grootste
gedeelte der opbrengst aan zijn leenheer zou moeten afstaan. Vermits nu het loon
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in de groote steden steeds hooger en hooger klom, zoo vond hij het geraadzamer
zijn akker in steek te laten, om werk te gaan zoeken in de talrijke werkhuizen, die
bij het ontstaan der groot-nijverheid hun opbrengst steeds vermeerderden. Welke
waren nu de gevolgen van die verhuizing van het platteland naar de groote steden?
Vooreerst, vermits het getal landbouwers verminderde, stegen de prijzen der
veldvruchten en nam de invoer der vreemde granen steeds toe. Daarbij zou men
landbouwwerktuigen moeten gebruiken om den arbeid te verrichten, maar dat was
ook onmogelijk in Japan: om de onkosten van het gebruik dier werktuigen te kunnen
dekken zou er het groot-grondbezit of liever de groot-akkerbouw moeten bestaan,
want in Japan is dat volstrekt hetzelfde niet. Inderdaad het eigenlijke groot-grondbezit
bestond reeds lang, maar de grondeigenaars verhuurden hun akkers aan talrijke
pachters, en zoo werden de uitgestrekte velden der zoogenaamde leenheeren in
talrijke kleine akkers verbrokkeld.
Aan al deze misbruiken en bezwaren die noodzakelijkerwijze den ondergang van
den akkerbouw na zich sleepten moest er voorgoed een einde gesteld worden.
Maar hoe? eerst en vooral moest men de bevolking trachten te doen belang stellen
in den akkerbouw en daarom was het dus hoog tijd den landbouwer te ontvoogden,
te vrijwaren voor den noodlottigen dwang dien de eigenaar op hem uitoefende. Die
taak was voorzeker zwaar. Wien moest zij te beurt vallen?... den staat, en door welk
middel?... door het geld, het kapitaal.
Geld moest er ingezameld worden om den landbouw te kunnen ondersteunen.
Met dat doel bezield stichtte de Staat in 1896 de ‘Hypotheek-Bank’ (de ‘Nippon
Kangyo Ginko’) met een maatschappelijk kapitaal van 10.000.000 yen. Ziehier
o

waarin hare werking bestaat: 1 zij leent geld op hypotheek tegen een kleinen interest
en voor een langen termijn aan al de landbouwers, die een akker bebouwen
o

overeenkomstig de ‘wet op de bouwlanden’; 2 zij bezorgt de vereischte gelden aan
o

gemeenten, arrondissementen of departementen; 3 zij neemt obligaties der
o

nijverheids- of landbouw-banken ingericht overeenkomstig de wet van 1896; 4 zij
o

aanvaardt ter bewaring: goud, zilver, effekten en acties of aandeelbewijzen; 5 indien
de toestand der kas
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het toelaat koopt zij rentpapieren en stadsobligaties en verleent zij voorschotten
aan andere banken met de toelating van den minister van financiën. De Staat stichtte
o

nog andere banken zooals 1 de ‘Nijverheids- en Landbouwbanken (‘Noko Ginko’)
o

die ten opzichte der Hypotheek Bank de rol van hulpbanken vervullen, 2 in 1899
eene bank om de ontginning en de kolonisatie van Hokkaïdo te bevorderen; die
bank is insgelijks een naamlooze vennootschap (kapitaal 3.000.000 yen). Enkele
wetten werden nog gestemd met het inzicht de landbouwers aan te zetten
samenwerkende maatschappijen en landbouwinstellingen te stichten (wet op de
coöperatieven in 1900).
De landbouwsyndikaten bewijzen goeden dienst: zij vergemakkelijken het koopen
en verkoopen der voortbrengselen, koopen scheikundige meststoffen op groote
schaal en stellen landbouwwerktuigen ter beschikking der boeren. De tusschenkomst
dier syndikaten heeft den besten uitslag opgeleverd in de theeplanterij en in de
zijdespinnerij. Scholen, laboratoriums, proefvelden, wedstrijden werden door het
staatsbestuur ingericht; de modelhoeve van Tokio en hare hulpgestichten in
Kioe-Sioe, Chugokoe en Tokokoe zijn gelast met de studie van de plantenziekten
en de verwoestingen aangericht door de schadelijke kerfdieren; zij onderzoeken
insgelijks de zaden en de landbouwwerktuigen die de boeren dienen te gebruiken.
In de veeteelt ook is er merkelijk veel vooruitgang te bespeuren, ieder jaar worden
er sommige kooplieden door het staatsbestuur naar Europa en naar Amerika
gezonden om teeldieren te koopen, die vervolgens in Japan ingevoerd en in de
staatsweiden opgekweekt worden.
Door de groote uitbreiding van het spoorwegnet kan meer voordeel worden
gehaald uit de wouden en kan het hout gemakkelijker en goedkooper vervoerd
worden. In 1907 werd de ‘Wet op het beheer der wouden’ goedgekeurd. Krachtens
die wet heeft de Staat het recht het uitroeien der bosschen te keer te gaan, de
beplanting van braaklanden te bevorderen en in sommige gevallen de belasting niet
op te eischen.
Dus, indien wij even terugzien op hetgeen wij in de voorgaande bladzijden
neerschreven, komen wij tot het besluit dat vooral dank zij de krachtdadige tusschen-
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komst van den Staat, de landbouw van ondergang gered werd. Wij zouden hier de
(1)
woorden van Weulersse kunnen aanhalen: ‘Die nieuwe regeling om den grond
beter ter beschikking van den mensch te stellen en het ontstaan der groot-nijverheid
zijn bewijzen dat dit land den weg eener hoogere beschaving ingeslagen heeft.’

Hoofdstuk V
Nijverheid
(2)

Emmanuel Sautter heeft een studie geschreven over de ontwikkeling van Japan
op nijverheids- en handelsgebied met enkele beschouwingen over het werkloon.
Hetgeen hij zegt geeft u een klaar denkbeeld over de plaats die Japan bekleedt
onder de beschaafde volkeren. ‘Het Morgenland, slechts vóór een vijftigtal jaren uit
zijn driëeeuwen lange afzondering opgestaan, heeft op dien betrekkelijk korten tijd
met koortsigen spoed zijn politieke en maatschappelijke ontwikkeling bewerkt en
voltrokken. Dat is een feit dat zonder weergâ blijft in de wereldgeschiedenis.
Gedurende die vijftig laatste jaren is Japan een groote mogendheid geworden, sterk
niet alleen door zijn talrijke kanonnen en oorlogsschepen maar vooral door de plaats
die het ingenomen heeft op nijverheids- en handelsgebied en dat alles dank zij den
aanleg dien de Japanner bezit om de gebruiken, wetten en instellingen van het
Westen in zijn land in voege te brengen, dank zijne groote vaderlandsliefde die,
niettegenstaande de twisten van het middeleeuwsch tijdvak, steeds bij den Japanner
een wonderbare eenheid in geest en gevoelen gekweekt heeft.’
Wij zullen zien of dit feitelijk zóó is en daarom zullen wij eerst en vooral nagaan
waarin de nijverheid van Japan bestaat, hoe die eigenlijk ingericht is en welken
invloed zij uitoefent op het welzijn der bevolking.
De mijnindustrie is tamelijk ver gevorderd nu; vóór 1868 nochtans was de toestand
op verre na niet bevredi-

(1)
(2)

‘Le Japon d'aujourd'hui’, G. Weulersse.
r

‘Le Musée Social - Mémoires et Documents’, supplément aux annales, Déc. 1907, n 13.
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gend. De toestellen en werktuigen waren nog uiterst primitief, het geld ontbrak en
de werklieden waren niet in staat, goed werk te leveren. De opbrengst der mijnen
was bitter klein, hoe kon het ook anders: Japan bezat nochtans uitgestrekte
kolebekken en rijke koper- en ijzermijnen, maar in de omstandigheden waarin het
toen verkeerde, konden zij niet op winstgevende wijze ontgonnen worden.
Wederom werd hier de tusschenkomst van den Staat vereischt, die het ontginnen
der mijnen voor eigen rekening aanving en vreemde ingenieurs ontbood om de
extractieve nijverheid naar Europeesch model in te richten. Die krachtdadige werking
van den Staat heeft een heilzamen invloed uitgeoefend op den toestand waarin de
nijverheid zich bevond. Na enkele jaren was zij van het noodige gereedschap
voorzien en werden de mijnen aan nijverheidslieden afgestaan die bij machte waren
het vereischte kapitaal aan den Staat te leveren. Nieuwe wetten werden afgekondigd,
o.a. die van 1890 die vóór enkele jaren vervangen werd door de wet van 1905 (in
Juli). Voortaan moet men, alvorens tot eene opzoeking of eene ontginning over te
gaan, de toelating daartoe ontvangen hebben van den minister van landbouw en
handel. Om het toezicht in het naleven dier verordeningen zooveel mogelijk te
vergemakkelijken, is het land in vijf groote omschrijvingen verdeeld die alle een
toezichtsbureau hebben. Verder stelt de wet nog het minimum en maximum der
uitgestrektheid eener vergunning of concessie vast: ten minste 50,000 tsubo voor
de kolenmijnen en 5000 tsubo voor andere mijnen en ten hoogste 600.000 tsubo
in beide gevallen. Het tijdsverloop toegestaan voor de noodige boringen of
onderzoekingen werd vastgesteld op twee jaar. Iedereen in Japan mag een mijn
ontginnen indien hij de voorschriften der wet onderhoudt; dat is zeer belangrijk,
vermits de vreemdelingen nu aandeelen mogen bezitten in Japansche
vennootschappen en bijgevolg als aandeelhouders dier nijverheidsmaatschappijen
mogen optreden.
Wij hebben reeds over de bijzonderste kolenmijnen van Japan gesproken. De
groote moeilijkheid bij het uithalen der brandstof ligt aan de groote hoeveelheid
water die men uit den weg moet ruimen: zoo heeft men uitgerekend dat
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er op sommige plaatsen voor één ton brandstof 20 ton water dienen verplaatst te
worden. De steenkolen kunnen meestal niet tot het vervaardigen van coke gebruikt
worden; men heeft de houtskool trachten te bezigen maar die is vooreerst te duur
en daarbij de bosschen worden door de wet meer en meer beschermd.
In 1870 bouwde de Staat den eersten hoogoven en de eerste puddlerovens te
Nambu in de nabijheid der stad Kamaishi waar men veel ijzererts vindt. Die eerste
poging mislukte jammerlijk. Een tweede werd aangewend in 1896, een nieuw krediet
werd gestemd in de begrooting om andere proefnemingen te Kamaishi te doen.
Eene gieterij werd opgericht te Yawata (in Kioe-Shioe) en voltooid in 1961.
Middelerwijl waren de verbeteringswerken aan de haven van Wakamatsu ook
voltrokken. De werkhuizen zijn nu van de beste gereedschappen voorzien en leveren
de beste soorten staal en ijzer: ongeveer 120.000 ton ijzer, 45.000 ton Bessemer-,
45.000 ton Siemens staal enz., in 1900 bedroeg de gezamenlijke opbrengt 7.400.000
ton. De steenkolen worden uit de naburige mijnen getrokken, de coke komt uit
Engeland en wordt langs Wakamatsu ingevoerd, het ijzererts komt gedeeltelijk van
Taye en uit China. Er bestaan menigvuldige werkhuizen in het Noordelijk en westelijk
gedeelte van het ‘Groote eiland’. De steden Nagasaki, Kobe, Tokio, Yokohama,
Osaka bezitten groote werkplaatsen tot het bouwen van ketels, lokomotieven en
werktuigen. Osaka is de groote nijverheidsstad, in 1899 reeds telde men er 460
ketels, 1933 fabriekschoorsteenen en 408 stoomtuigen met ongeveer 13000 H.P.
Een andere nijverheidstak die in Japan een grooten rol zou moeten vervullen is
de scheepsbouw, en in dit vak heeft het land veel vooruitgang gemaakt. Het
hoofdzakelijk doel in Japan is die nijverheid op dusdanigen voet in te richten dat zij
bekwaam is in 's lands bestellingen te voorzien. In 1899 werd te Yokosuka op de
scheepstimmerwerf der krijgsmarine de eerste kruiser gebouwd en in 1907 liepen
er gezamenlijk 66.000 ton van stapel, dus 4.000 ton meer dan in Frankrijk en op 21
October 1907 trad de krijgsmarine in 't bezit van een nieuwen kruiser, de Kurana
(14.620 ton, 22.500 H.P., 21¾ knopen). Nagasaki staat op
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de eerste plaats wat betreft de inrichting en de verbetering aan de werktuigen
toegebracht. De steamer Hitachimaru die dienst doet tusschen Japan en Europa
werd in 1900 in de Mitsoubichi-dokken gebouwd.
De werklieden schijnen bijzonder goed op de hoogte te zijn van hun vak, het werk
(1)
vordert snel; zoo vinden wij het volgende voorbeeld : om een steamer van 3000
ton op te schilderen en terug vlot te brengen hebben de Japanners 23 u. 45 minuten
tijd noodig.
Japan bezit een twintigtal dokken, de werktuigkundigen zijn flinke vakmannen en
binnen enkele jaren zou Japan wel een gevreesde mededinger kunnen worden.
De koper- en bronsnijverheid zetelt in Kanazawa, Takuoka, Osaka, Kioto en Tokio.
Het metaal wordt naar Frankrijk, Engeland, Eng. Indië, Amerika en voornamelijk
naar China, (voor het muntstelsel) uitgevoerd, In het bewerken van het koper en
het brons geven de Japanners blijken van hun oorspronkelijken kunstzin en van
hun technische vaardigheid.
Potten-, lak-, gleis-, email- en aardewerk, porcelein en baksteenen worden op
groote schaal vervaardigd; ieder stad of dorp heeft eene specialiteit, zoo vindt men
sommige producten die in den handel bekend staan onder den naam van Satsuma,
Imari, Arita, Kioto enz.
De petroleum-nijverheid wordt steeds meer en meer door den staat ondersteund
door de hooge invoerrechten op het petroleum en de naphte van vreemde herkomst.
Wat de glasnijverheid betreft, die is nog niet tot haar vollen luister gekomen.
Bekerartikelen, lampglazen en flesschen worden te Shinagawa (bij Tokio) en te
(2)
Temna vervaardigd. In een artikeltje verschenen in ‘Japon et Belgique’ , is er sprake
van de overgroote moeilijkheden met dewelke de Japanners te kampen hebben,
niet zoo zeer ter oorzake van de onkosten der instelling zelf dan wel om de eigenlijke
techniek der glasblazerij. De drie

(1)
(2)

‘Een herlevend volk’, Schets van de Japanners en hun Land door H.S.M. Van Wickevoort
Crommelin.
‘Japon et Belgique’, revue publìée par la Société d'Etudes Belgo-Japonaises. Janvier 1909:
‘Les entreprises verrières au Japon’, par Georges Rossignol.
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o

grootste vennootschappen zijn: ‘Oriental Glass Manufacturing C ’, gesticht met
behulp van de Fransche Belgische en Japansche gelden, de ‘Shimada glass works’,
te Amagasaki (flesschen) en een derde gesticht te Ehie Mura (nabij Osaka) door
M. Shimada, die zijne vroegere vennooten verlaten heeft. De Japansche
glasfabrikaten worden naar Bangkok, Hongkong en Shangaï verzonden.
Op 't gebied der scheikundige produkten levert Japan zwavelzuur, salpeter,
kopersulfaat, enz. Portlandciment wordt gefabriceerd in de departementen Iuhuoka
en Miye.
Een nieuw produkt dat tot nogtoe in Japan nog niet vervaardigd werd is het
celluloïd. Doch in den laatsten tijd werden er twee maatschappijen gesticht, een te
Sakaï bij Osaka, de andere te Aboshi bij Himeji. Deze twee fabrieken zouden
ongeveer 1.000.000 kin per jaar voortbrengen. 200.000 kin voor Japan zelf en
800.000 kin voor den exporthandel, meestal naar China, Korea en Indië.
Het smeden der blanke wapens verdwijnt langzamerhand uit Japan, alhoewel
deze nijverheid vroeger eene aanzienlijke rol gespeeld heeft. Niettegenstaande de
bijzondere toelage van den keizer, die jaarlijks 1000 yen uitlooft om nieuwe
leerjongens in het vak aan te winnen, kan die nijverheid toch niet wedijveren met
den betrekkelijk lagen prijs der uitheemsche produkten, Voor 't oogenblik zijn er
(1)
slechts twee zwaardsmeders: Sukiyama te Osaka en Miyamota te Tokio Vóór een
paar jaren meldde men in de dagbladen dat de groote wapenmakerijen (vuurwapens
en blanke wapens) zinnens waren een trust te vormen om de monopolie van het
verkoopen der wapens in China te bewerken. In hoeverre wij hieraan geloof moeten
hechten, zullen ons de schriften en bladen later misschien aanduiden.
o

Onder de rubriek voedingstoffen rangschikken wij hier: 1 ruwe en geraffineerde
rietsuiker (Formosa). De invoer van de geraffineerde suiker vermindert merkelijk
van jaar tot jaar, terwijl er daarentegen meer en meer ruwe suiker ingevoerd wordt,
o

o

(in 1907 b.v. voor 5.000.000 yen meer dan in 1901); 2 de gepelde rijst en 3 het
bier dat slechts door

(1)

Frankfurter Zeitung (Wochenblatt), 27 Nov. 1908, en ‘Japon et Belgique’, janv. 1909.
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de vreemdelingen gedronken wordt. Men treft talrijke brouwerijen aan te Yokohama,
te Souita en te Osaka (36.000 hectol. ongeveer per jaar). De Japanners drinken
sake, een soort van rijst-wijn, die ook uitgevoerd wordt naar de Oostersche landen.
De vischvangst wordt meer en meer beoefend dank zij de tusschenkomst van
den Staat, die bijzondere toelagen verleent en alles in 't werk stelt om deze nijverheid
te ondersteunen. Visch is immers het voornaamste voedsel der Japanners en sedert
het zuider-gedeelte van Saghaliën afgestaan werd aan Japan in 1905, is de visscherij
zeer toegenomen. Zoo om enkele cijfers te geven: in 1907 bedroeg de waarde der
vangst 6.500.000 yen en einde 1906 telde men 39.510 visschersbooten. Sinds
eenigen tijd reeds gebruikt men booten van nieuw model, er is sprake nieuwe
visschershavens in te richten, en om het vervoeren per spoor van den visch naar
de markten te vergemakkelijken, heeft men reeds tien wagons gebouwd met
(1)
koelinrichtingen voorzien.
Doch in de katoenbewerking vooral heeft Japan vooruitgang gedaan: in 1889
kwamen de eerste spinnerijen tot stand en in 1906 telde men reeds 83 werkhuizen,
gemiddeld 1.428.406 spillen draad (voor 't dagelijksch gebruik), 59.281 werklieden,
65.348.839 yen voor de waarde der gefabriceerde stoffen. De ruwe boomwol wordt
uit Engelsch Indië, China, de Vereenigde Staten en uit Egypte ingevoerd langs de
haven van Kobe. De groote nijverheidstad voor het katoen is Osaka, dat talrijke
spinnerijen en weverijen bezit. De grootste spinnerijen zijn de ‘Bosiki’ te Osaka en
de ‘Kanegafoudje’ te Tokio; de ruwe boomwol betaalt geen invoerrechten en de
katoenstoffen, zooals: katoendoek, garen, lampwieken, tapijten, gekleurde
katoenstoffen, mogen ook vrij uitgevoerd worden. De winsten gedurende 1905,
1906 en 1907 beliepen 30 tot 40%. De kleine daling van 1908 kan niet opwegen
(2)
tegen die aanzienlijke ontwikkeling dezer nijverheid.

(1)
(2)

Voor meer daarover: ‘Handelsberichten’, 18 Maart 1909, blz. 5.
r

‘Questions Diplomatiques et Coloniales’, 1 décembre 1909, ‘L'industrie cotonnière’.
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De vlasnijverheid wordt weinig, de hennepnijverheid veel beoefend. De hennep
wordt gebruikt tot het vervaardigen van tapijten (katoen + hennep), zeildoek, zakken,
koorden, doek voor kleedingstoffen.
Voor de opbrengst der wolartikels, zooals: flanel, lakenstoffen voor het leger,
tapijten, halsdoeken en neteldoek, bekleedt Tokio de eerste plaats. Van minder
beteekenis zijn Kobe, Shinagawa, Osaka. Gedurende den laatsten tijd heeft Japan
zijne zijdenijverheid ook merkelijk uitgebreid, in 1906 telde men 11.398 werklieden
en 72.917 vrouwen die de zijde bewerkten.
Onder de andere nijverheidstakken, die nog in aanmerking komen, moeten wij
hier vermelden: het stroovlechten, het bereiden van traan of vischolie, van
zwavelstokjes (belangrijk te Hiogo, Nagaya, Tokio en de groote werkhuizen ‘Seisuï
Kaïcha’ te Osaka), cigaretten-nijverheid te Kyoto gevestigd (3000 werklieden), de
papierfabrikatie die misschien 't eerst van alle op den leest der grootnijverheid
geschoeid werd en de fabriceering van knoopen uit schelpen waarvan Osaka het
centrum is met 60 fabrieken, terwijl er te Hyogo een dertiental gevestigd zijn. De
papierfabrieken zijn zeer talrijk maar de meeste zijn in de omstreken van Tokio en
Osaka gevestigd (b.v. ‘Naamlooze Vennootschap Odji’). De grondstoffen zijn meestal:
de papiermoerbezieboom, het hout en de lompen. De voortbrengselen: schrijf- en
drukpapier, een bijzonder soort papier tot het vervaardigen van deuren,
zomerschermen, lantaarns, waaiers, kleedingstoffen enz.
Na deze schets der Japansche nijverheid dient nog onderzocht te worden hoe
die nijverheid ingericht is, welke hare hoedanigheden en gebreken zijn en of zij
waarlijk in staat is met de Europeesche en Amerikaansche nijverheidsprodukten te
wedijveren. Vóór een vijftigtal jaren kende Japan de groot-industre niet, de nijverheid
werd meestal onder den vorm van handenarbeid en huisindustrie beoefend; maar
men gevoelde alras dat er voor Japan slechts één redmiddel overbleef en dat was
juist: de grootnijverheid. Inderdaad sedert eenigen tijd waren de toestanden in Japan
heelemaal veranderd; het bebouwen der akkers kon in de noodwendigheden eener
steeds aangroeiende bevolking niet
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langer voorzien. Er moest volstrekt middel geschaft worden om dit gevaar te keer
te gaan. De nijverheid moest het land redden: groote werkhuizen rezen als uit den
grond op: papierfabrieken, weverijen, spinnerijen, brouwerijen openden hunne
poorten om het volk werk en brood te verschaffen. Osaka werd het brandpunt.
Gedurende den Sino-Japanschen oorlog werd alles in 't werk gesteld om in de
noodwendigheden van het leger te voorzien, men gebruikte goede grondstoffen,
toestellen en werktuigen werden verbeterd, de methoden van werken gansch
veranderd, kortom er had een algemeene ommekeer plaats en men bracht het zoo
ver dat de nijverheid goede produkten leverde tegen matige prijzen. Die groote
verandering op ekonomisch gebied deed bij de Westersche volkeren weldra de
oogen opengaan en de Europeesche en Amerikaansche nijverheidslieden vroegen
zich bekommerd af welk gevaar er hen in het Verre Oosten nog wachtte. Tot nogtoe
was Japan steeds een trouwe afnemer gebleven, maar de zaken stonden op een
keerpunt en men zag voor goed in dat men voortaan met een machtigen mededinger
te meer zou af te rekenen hebben, voornamelijk op de Oost-Aziatische markten.
Japan inderdaad was ons reeds in sommige punten ver vooruit: vooreerst stond
het werkloon zeer laag. In 1906 b.v. betaalde men aan een timmerman 0,65 yen
daags, aan een steenhouwer 0,73 yen, aan een werkman in de scheepstimmerwef
0,70 yen, aan een spinster 0,23 yen, aan een spinner 0,42 yen, aan een machinist
van 1 tot 1,70, zoodat het gemiddelde dagloon de 3 f. niet overschreed; dat was
een eerste voordeel.
Toch dient er hier een opmerking gemaakt te worden: de Japanner levert goedkoop
werk maar het is niet altijd degelijk werk, en daarbij is de loonstandaard gedurende
de laatste jaren merkelijk gestegen (8.77% van 1900 tot 1904). Gedurende de zes
laatste jaren, d.i. van 1904-1910, is de vermeerdering van 30 tot 120%. (Le Tour
du Monde 14 mai 1910).
Een ander voordeel der Japansche nijverheid is het groot getal vrouwen en
kinderen die in de werkhuizen arbeiden en een zeer klein dagloon trekken; in 1906
telde men in de katoenfabrieken 13032 werklieden en 59281 vrouwen. Ten andere
de toestand der vrouw in Japan is
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door de groot-nijverheid nog verslecht. De Japansche vrouw is ijverig, gehoorzaam
en gedwee, zij beschouwt den man als haar oppersten heer en meester hier op
aarde, aan wien zij onderdanigheid en eerbied verschuldigd is. In dien staat van
zaken is het licht te begrijpen waarom de vrouw een kostbare faktor geworden is in
de grootnijverheid.
De kinderen ondergaan doorgaans hetzelfde lot, vele zonen van mijnwerkers
werken aan de zijde huns vaders in de donkere mijn en winnen slechts 15 tot 20
o

sen. In 1902 werd nochtans een wet gestemd, die 1 aan de nijverheidslieden
o

verbood de kinderen vóór hun elfde jaar als leerjongens aan te nemen; 2 een
maximum van 12 uren werk vaststelde voor de vrouwen en voor de kinderen van
11 tot 16 jaar. Maar die wet mist haar doel vermits zij een heele reeks bijzondere
toelatingen en uitzonderingen aanduidt. In zake van wetgeving op den arbeid is er
nog weinig verricht geworden, sommige wetsvoorstellen tot bescherming van het
werkvolk zijn in bespreking. In vele spinnerijen heeft men dikwijls werkdagen van
12 en zelfs van 17 uren. In 1900 heeft men vruchteloos getracht een Hoogeren
Raad van Arbeid te stichten; er bestaan voor 't oogenblik in Japan nog geen vaste
wetten op de ongevallen, op de werkmanspensioenen enz. De Japanners zelf
hebben die leemte goed ingezien en er is eene strekking om den toestand van den
werkman zooveel mogelijk te verzachten: de verplichtingen in het kontrakt tusschen
patroon en werkman worden meer en meer wederzijdsch, de patroon betaalt een
schadevergoeding indien hij zijn werkman doorzendt vóór de termijn van het kontrakt
ten einde is, uitgenomen in sommige gevallen zooals opstand, beleediging, aanhitsen
tot werkstaking, schade aan de werktuigen toegebracht. Aan den anderen kant mag
de werkman het werkhuis niet verlaten vóór het einde van den dienstijd zonder eene
vergoeding te betalen. Dáár waar een soort kosthuis aan de fabriek gehecht is,
verkeert de werkman in een erbarmelijken toestand. Zulks is licht te verstaan vermits
de patroon er steeds op uit is zijn winst te vermeerderen ten koste van den werkman.
't Is te hopen dat, binnen enkele jaren, Japan gelijk alle beschaafde landen zijn wet-
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boek van arbeid zal bezitten. Dat is overigens een levenskwestie voor een land
gelijk Japan, dat zijne nijverheid meer en meer wil uitbreiden en de hoop koestert
eens aan 't hoofd der Oostersche volkeren te staan. Wij moeten er nochtans
bijvoegen dat het reeds loffelijke pogingen aangewend heeft: in 1877 stichtte de
keizer zelf een Ondersteuningsfonds tegen de ongevallen en stortte een millioen
fr. als persoonlijke bijdrage. Talrijke giften werden nog geschonken. Daarbij richtte
het bestuur der Staatsspoorwegen nog eene pensioen- en verzekeringskas in tegen
de ongevallen en voor de ouderdomspensioenen.
o

Sommige fabrikanten o.a. ‘Osaka Spinning C ’ hebben verschillende schoone en
nuttige Europeesche instellingen in hunne werkhuizen aangebracht zooals:
werkmans-woningen, scholen voor volwassenen, badinrichtingen, feestzalen voor
voordrachtavonden en vertooningen.
Wat er ook van zij, indien wij de ooggetuigen gelooven moeten, zouden de
Japansche werklieden nog onder de gelukkigste der wereld mogen gerekend
(1)
worden . De meeningen hierover zijn zeer verschillend nochtans.
Natuurlijk onder den drang der Europeesche vrijzinnige gedachten en onder den
invloed der steeds aangroeiende grootindustrie, heeft het socialismus ook zijne
intrede in Japan gedaan. Syndicaten en vereenigingen werden in 'tleven geroepen;
alhoewel zij door de regeering niet erkend werden, toch breidden zij hun gezag
meer en meer uit. In 1899 telde men 3.000 leden in het syndicaat der ijzerbewerkers
en 2.000 in de drukkersvereeniging van Tokio. Hunne eischen, gelijk bijna overal,
luiden als volgt: loonsverhooging, acht-uren werk, verbetering van huizing en zelfs
de verplichting voor den patroon slechts de gesyndikeerde werklieden in de fabrieken
te aanvaarden. Het staatssocialismus in Japan verzet zich krachtdadig tegen het
gebruik dier uitheemsche gelden: Japan moet een rijk land worden maar door zijn
eigen macht zonder aanspraak te maken op den steun van anderen. De socialistiche
werkliedenpartij werd in 1901 gesticht en later door Markies Ito

(1)

M. Kyima namelijk beweerde zulks in eene voordracht gehouden in de ‘Salle de la Bourse’
te Charleroy in 1906.
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ontbonden. In 1903 werd het eerste socialistisch kongres in Japan belegd.
Kortom dus, om de voorgaande bladzijden met enkele woorden samen te vatten:
o

1 ) het loon der werklieden in Japan is niet hoog, daarom ook is de fabrikant niet
o

altijd geneigd kostelijke werktuigen of ingewikkelde machienen te gebruiken, 2 ) de
Japanner levert goedkoop maar niet altijd degelijk werk. Indien wij de vaklieden
moeten gelooven zou er zelfs weinig aan den toestand veranderd worden moest
men den werkman per stuk betalen. De Japanner overigens bezit de vereischte
hoedanigheden niet en daarbij hij bekommert zich bitter weinig om de verbetering
(1)
van zijn lot. Achille Vialatte schrijft in zijn ‘Avenir économique du Japon’ : ‘de grootste
moeilijkheid waarmede Japan in de bevordering zijner ekonomische ontwikkeling
af te rekenen heeft, de steen des aanstoots als 't ware, is het gebrek aan goed
werkvolk, aan bekwame bestuurders voor handels- en nijverheidszaken’. Ten andere
dank zij de schaarschheid der gelden waarover Japan beschikt, is men steeds
genoodzaakt de hulp der vreemde banken in te roepen. De vreemdelingen zijn
nochtans niet altijd gereed dezen oproep te beantwoorden, vermits de verleende
(2)
waarborg niet immer toereikend is.
De nijverheid in Japan laat dus nog veel te wenschen over in sommige opzichten,
maar een terugblik op den overgrooten vooruitgang der laatste jaren geeft ons de
(3)
verzekering dat het land een der groote nijverheidsstreken der wereld zal worden.

Antwerpen.
HENRI VAN DEURSEN.
('t Vervolgt).

(1)
(2)

(3)

‘L'Avenir économique du Japon’ par Achille Vialatte. Annales des Sciences poltiques, 1905
blz. 340.
Paul Dreyfus haalt een feit aan dat merkwaardig is voor Japan, twee Japansche
vennootschappen zijn er in geslaagd eene leening van 2.000.000 £ aan te gaan op de
Londensche markt dank zij de hypotheekwet op de spoorwegen. Zie ‘Economiste français’,
18 août 1905.
De tusschenkomst van den Staat is van groot belang: in 1899 (2 Maart) werd de wet op het
uitvindingsbrevet gestemd; in Januari 1905: de wet op de praktische uitvindingen; in Maart
1905: de waarborgwet.
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Avondlust
Nu, wil ik schoon zijn als een zomeravond,
die geurig en fluweelig is,
de bloemen van mijn teêr verbeelding lavend,
die bloeien zullen, maagd'lik frisch!
Als aan des hemels spiegel fonklen komen
de starren, kindren van den nacht,
die sidd'rend, twinklend rond vrouw mane droomen, herdrinne, die haar schaapjes wacht;
Als hallef spóókrig door het maangeflonker,
een klare beke, kláátrend bruist,
waar tusschen 't ruischend lisch in 't zachte donker
er wis een schuwe Nimfe huist.
'k Wil schoon nu zijn en blije laten leven
de bloemen der verbeelding zoet,
wier geuren walmend door de luchten zweven,
bedwelmend als der liefde gloed;
Want, Liefde, leeft in d' avondstille vrede,
- die blonde maagd, dit minzaam kind, die zingend zedig zwerft langs dorp en stede
van oud en jong zoo teêr bemind!
GEORGE ROOSE-ANTONISSEN.
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De onweerbaren
Een verhaal uit het leven der Speldenwerksters
III
- ‘Jules’, sprak de kanunnik die, na de vespers, even de kade was opgewandeld,
‘nu moet ge eens met me meê!’ Verwonderd bekeek de schilder zijn ouden oom.
Wat een geestdrift in zijne oogen, wat eene trilling in zijne stem!
Samen gingen zij.
Het was een zonnige zomernamiddag en in de lekkere luwte die uit den blauwen
hemel kwam, scheen de priester wel tien jaar verjongd nu hij van zijne idealen sprak.
Wat zoolang in hem kiemde ging weldra tot een heerlijken oogst gedijen; wat hij,
taai en doordrijvend, in stilte bewerkte, zou weldra in verwezenlijking gaan.
Buiten drukte van menschen die met andere plannen in het hoofd liepen, kwamen
zij aan den uithoek der stad in de stille, vredige Begijnhofwijk. Zes, zeven straten
kronkelden er rondom het moederhuis, propere straten waar al de gekartelde
puntgeveltjes oudachtig tegen malkander aanleunden en elkaar geleken als vele
leden uit eenzelfde gezin.
Oom en neef slenterden, omvangen door de ingetogenheid van de wijk. De
gordijntjes hingen er zoo netjes geplooid en bescheiden achter de groene raampjes;
de lage deurtjes, met klopper en kijkgat, kirden soms open om een witgekapt begijntje
uit te laten.
Voor zulk eene woning, in een hoek vlak bij de kerk, bleef de kanunnik staan.
Boven den ingang prijkte in eene nis het beeld van den Zoon Gods, en in een wimpel
met stijve plooien stonden de woorden: Int vierigh herte Christi geschilderd.
Geheimzinnig haalde de oude priester
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een sleutel uit den zak, deed de deur open en wenkte zijn neef hem voor te gaan.
Zij traden in een ruim, helder vertrek met gewitkalkte muren; op den schoorsteen
hing een groot Christusbeeld en daaronder eene lijst met een reglement. Eene tafel
stond midden in de kamer, twaalf stoeltjes errond en evenveel leundertjes waaraan
een kantkussen hing. Alles zag er zoo keurig en stemmig uit dat patrones Sinte
Kathelijne, die, op haar wieltje geleund, terneerblikte, er van louter genot scheen
om te glimlachen.
- ‘Zie, Jules’, zeide de kanunnik, die pret had in de verbazing van zijn neef, ‘dit is
nu de eerste bot van mijn plan, de kern mijner onderneming, de kantschool. Heel
in stilte heb ik twaalf vlijtige kinderen uit de buurt saamgebracht, en, te beginnen
van toekomende week, zullen de lessen aanvangen onder de leiding van eene
leermeesteres, die ik met zorg heb uitgekozen. Met deze twaalf kinderen, de eerste
twaalf aposteltjes mijner leer, wil ik eene proef nemen om te zien wat de uitslag zal
worden van deze mijne poging. Slaagt zij, en dienaangaande heb ik geen den
minsten twijfel, dan maken wij propaganda op groote schaal; ik loop de rijke
burgerhuizen af met kantstalen, houd voordrachten over het kunstbedrijf, schrijf er
over in bladen en tijdschriften,... ik zie mijn droom reeds verwerkelijkt. Anderen
zullen nadoen wat ik heb voorgeleerd en de tijd is aanstaande waarop, in iedere
huiskamer, moeder en dochter zullen gebogen zitten over haar kantkussen!’
Hij stond, hoog in het volle daglicht, als een profeet; zijne stem trilde door de
ruime kamer, jong vuur blonk in zijn oog en zijne handen schreven groote gebaren
in de ijlte. Jules had eene reeks aanmerkingen op de lippen; hij hield ze echter in,
daar hij niet wilde blazen op de gulden begoocheling welke hem eene glinsterende
zeepbel toescheen.
- ‘Zoo had ik mij steeds een vredig huizeken uitgedacht’, ging de kanunnik voort.
‘De kunstsmaak, die schuilt in menige onontbolsterde volksziel, zal er zich
ontwikkelen als een schoone roos, edel en rijk, zonder pralerigheid. Hier geen druk
verkeer, geene luidruchtige venters, geen geschok van karren en wagens. Kunt gij
u voorstellen
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dat, midden dezen vrede, in de schaduw van Gods tabernakel, de oogen der kinderen
zich niet gewennen aan de mooiheid der ruitjes, door hunne teere vingeren geweven
en versierd met alle slag van aardige bloempjes?... Zoodra het ledig kwam heb ik
het dan ook aangeworven als zijnde tot mijn doel voorbeschikt’.
Groot gelijk had hij daarbij gehad, meende de schilder. Stemmiger hoekje had hij
zelden aangetroffen en stellig, een kalm gemoed zag met klaarder oog dan een
arbeider in dampige, vieze lucht....
Terwijl zij buitengingen had hij alweer eene aanmerking op de tong; hij bepaalde
er zich echter bij met een fijn glimlachje te zeggen: ‘Intusschen zal de tijd leeren.
Tijd baart weleens rozen!’
De oude priester legde die spreuk op zijn best uit. Volzalig borg hij den huissleutel
in den zak en badend in lucht en zonneschijn nam hij de woning van voet tot vorst
nog eens welgevallig op.
Om aan het gesprek eene andere wending te geven, begon de kunstenaar van
zijn schilderij te praten. Het doek wachtte nog alleen op enkele definitieve
penseelstreken en de kanunnik drukte er terecht zijne verbazing over uit dat zijn
neef er geen komaf meê maakte. Er was toch niets dat hem belemmerde? Hoewel
zonder bijbedoeling uitgesproken, joeg die vraag een blos over Jules' wangen en,
met een stortvloed van overbodige woorden, trachtte hij den kanunnik eene verklaring
van het achterstal te geven. Samen kuierden zij terug tot de woning van Sofietje
die, zooals telkens wanneer Jules niet kwam, in het portaaltje te speldenwerken
zat.
- ‘He, mijnheer de kanunnik’, berispte ze zacht; ‘ik mocht wel op u verstoord zijn!...
Hoezeer gij het ook gedoken hield, nu weet ik het toch. Alles lekt uit; de menschen
loopen immers niet in zakken!’
Half ontstemd vermoedde de kanunnik het onweertje dat in aantocht was; hij was
vandaag echter te gelukkig om zich om praatjes boos te maken: ‘Welnu, laat eens
hooren, wat weet ge zooal?’ veinsde hij.
Meteen kwam er strakheid over mekens gezicht en naarmate zij, zich opwindend,
voortsprak, zwollen de dunne pezen in haar halsje.
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- ‘Speel den fijnaard niet, mijnheer de kanunnik’, zeide zij; ‘Mieke Schroons heeft
mij daar straks de zaak van naaldje tot draadje uitgelegd; en die wist het van het
meisje harer dochter. Alles, met hoe en waarom. Nu, proficiat met uwe school,
mijnheer de kanunnik, maar dat gij daarbij uwe oude vriendin niet gekend hebt, dat
doet mij leed, ja, dat doet mij hartepijn, mijnheer de kanunnik’, voegde zij er treurig
bij. ‘Aan uwe leermeesteres hebt gij eene allerongelukkigste keuze gedaan. Veel
last zult gij er meê beleven, daar kan ons Leentje over meepraten, die is bij haar op
de naaischool geweest. Heere mijn tijd, wat slecht karakter in zoo 'n stukje mensch.
Met niemand kon de juffer ooit over de baan!’
Op een vermanend gebaar van den ouden priester hield zij een oogenblik op. Ja,
het was ook waar, alle achterklap kwam uit den booze en het waren eigenlijk goeden
die zich beterden.
Buiten hottelde een kruiwagen aan die onder het venster stilhield; de deur ging
open en Leentje trad binnen, torsend eene zware mand met waschgoed dat heel
de kamer vervulde met een zachten aangenamen grasgeur. Zij wischte het zweet
van haar verhit aangezicht en groette luchtig: ‘Dag mijnheer de Kanunnik! Dag,
mijnheer Jules en dag, moeder!... Moeder, onze wasch is dezen keer buitengewoon
meegevallen. Ons goed was het schoonste van al wat op de bleekerij lag. 't Is als
een hageltje zoo blank!’
Jules stond schijnbaar achteloos naar de beweging op de kaai te zien; tersluiks
gluurde hij echter naar het bevallig dochtertje om. Zij bloosde als een appel, hare
opgestroopte mouwen lieten hare fraaie, blanke armen bloot, een wit tot aan het
keelputje uitgesneden jakje omsloot haar welgevormde bovenlijf. Het was een lust
om aan te zien hoe zij met lenigen zwier en jonge kracht de licht-zijpelende mand
weder optilde en ze op het achterplaatsje droeg.
Iedereen bleef doorzwijgen. Stilte werd drukkend in het vertrek, waar alleen de
klok traagzaam tikte, een hommel halsstarrig door de ruiten heen wilde en daarbij
een aanhoudend gesom liet hooren. Ook, toen Leentje terug-
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keerde, opgefrischt, blikte zij met vraagoogen den kanunnik, dan moeder aan, en
merkte zij dezer opgewondenheid.
- ‘Leentje, gij kent immers ook Juffer Schoonjans!’ begon Sofietje opnieuw. ‘Zeg
gij mijnheer den kanunnik er uwe meening eens over.’
- ‘Och, moeder’, antwoordde Leentje, ontwijkend, ‘laat het mensch wat zij is, olie
drijft immers altijd boven!’
Maar Sofietje's gemoed was te vol om naar den wijzen raad harer dochter te
luisteren.
Juffertje Schoonjans was een tijdlang kantkoopster geweest; het oudje en vele
harer gezellinnen hadden er allerhande moeilijkheden meê beleefd, en bij de
spelden-werksters was de leermeesteres een figuurtje geworden dat bijwijlen duchtig
over de tong reed. Klein en vernepen, was zij het toonbeeld van de schijnvrome
kwezel; wat haar aan lichamelijke schoonheid ontbrak, was echter ruimschoots
aangevuld door de zeemzoetheid harer tong en de knapheid maarmede zij eenieders
vertrouwen wist af te dwingen. Na mislukte trouwplannen gesmeed te hebben, had
zij een toevluchtsoord voor hare ontgoocheling gezocht in het Begijnhof, doch had,
na tienjarig verblijf aldaar, en na het convent menigmaal in rep en roer te hebben
gezet door hare kleingeestige bemoeiingen, aan het stille gemeenschapsleven
vaarwel gezeid. Eene daarop door haar ingegerichte naaischool had een slechts
kortstondig bestaan gehad; de juffer maakte het hare omgeving steeds ondraaglijk.
Dat relde Sofietje nog af, gejaagd, zenuwachtig, al poogde Leentje meermaals
vergoelijkend op te treden, daar zij wel merkte hoe verdrietig de oude priester dat
alles stond aan te hooren. Vaagjes wist hij er wel een en ander van; door hem
geraadpleegde personen, die er niet aan hielden door de kwade tong van het
verloopen begijntje bekeurd te worden, hadden het echter geraadzaam geoordeeld
hem de ware toedracht der zaak eenigszins te verbloemen. Ook nu zweeg, op 's
priesters wenk, het oudje. Dit moest ze er evenwel nog met de gauwte bijvoegen,
dat zij met de vakkennis van de nieuwe leermeesteres niet hoog opliep: bij haar
beste weten had zij het nooit verder dan tot het ‘Mekesbolleken’ gebracht.
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- ‘Nu ja, laat zijn’, wedervoer de kanunnik gemelijk, ‘dat alles is hoogstwaarschijnlijk
fel overdreven; de juffrouw ziet er zeer verstandig uit en om één misstap dient men
haar niet eeuwig den steen toe te werpen!’
Treurig schudde meken het grijze hoofd en een kramp vertrok hare lip. Over haar
kussen boog ze neer, en Leentje zag hoe een traan over hare wang biggelde.
Sofietje was het nu, ja, al te duidelijk dat de kanunnik in zijne overtuiging
vastgeankerd lag en er, voor het oogenblik althans, niet was tegen in te gaan. Zijne
spijtige woorden vergaf ze hem, o zoo gaarne, omdat zij zijne gehechtheid kende,
maar dat hij de vruchten van het werk, dat hij sedert jaren beraamd had, weldra zou
zien te loor gaan, dat de droom van zijn leven eerlang als nevel zou wegdauwen,
daarom voelde zij innig hartzeer. Dat was nu echter niet te verhelpen. Juffertje
Schoonjans, schrander en sluw als zij was, had den ouden man zoodanig in haar
net van gehuichel en vleierij gewikkeld, hem van hare uitgebreide vakkennis overtuigd
en hem den rassen bloei der inrichting voorgespiegeld, dat hij niets dan de eindelijke
totstandkoming van zijne grootsche plannen voor oogen had, en zijn heldere blik
door zijn dweepend hart verschalkt was geworden.
Peinzend en dubbend ging de kanunnik heen.
De zon neigde naar het Westen. De lauwe koelte op de kade was als eene
streeling om de leden. Uit de rivier steeg een geur van nakende avondrust; gonzend
stoeiden de muggen over het water tot een zwaluw langs het vlak scheerde en met
een hap eene bres maakte in den zwerm; doch dicht sloten ze alweer hare gelederen
om onbezorgd haren reidans voort te huppelen.
De lichtglansen vervaagden en bleekblauw hing de hemel boven dit alles.
Naarmate die deugdelijkheid den ouden priester omaaide, smolt zijn wrevel weg;
hij ging op in het rustig leven en bewegen rondom hem, de toekomst lachte hem
opnieuw toe en zijne gedachten vaarden weer hare zwanenvaart, kalm, naar een
helder verschiet vol idealen.

IV
Eindelijk was het schilderij voltooid. Het had wel verbazend veel inspannenden
arbeid gevergd, doch geslaagd
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was het, zelfs boven Jules verwachting. Vooraleer het naar den inlijster te doen
voeren, had de kunstenaar eenige vrienden medegebracht om er hun oordeel over
te vernemen; het was een chorus geweest van de uitbundigste loftuigingen en
gelukwenschen. Ook de kanunnik was gekomen; hij had het stuk eene wijl staan
bekijken, zwijgend, als met verteedering, van nabij, op afstand. Hij had het algemeen
uitzicht ervan opgenomen, kleur en lijn ontleed, lichten en schaduwen kritisch
getoetst. Dan had hij zich omgedraaid naar Jules, die in spanning op ooms in
kunstzaken steeds zoo grondig oordeel stond te beiden, en had hem een vaderlijken
tik op de wang gegeven. Geen geluid had zijne bewondering verraden, maar
welsprekender dan woorden was een traan van gelukkige ontroering die in zijn
ooghoek perelde: ‘Kerel, gij zult de familie nog tot eer strekken!’ zei hij ten slotte.
Zie zoo! De inpakker vertrok met zijnen last op de steekkar. Binnen enkele dagen
ging het stuk naar de Driejaarlijksche Tentoonstelling.
Droomend leunde Leentje op de roede der kachel; verstrooid bekeek het oude
Sofietje haar kantkussen dat aan den leunder te schommelen hing.
- ‘En gaat ge nu voor immer vertrekken en meken vergeten?’ vroeg ze met doffe
stem.
Midden den vloer stond de schilder te keeren en te draaien. Buiten krasten de
roesterige raderen der kraan, en onder het venster speelde een groepje meisjes
met de bikkels. Heel de omgeving hier binnen kwam hem zoo intiem voor: die
hobbelige gewitkalkte wanden, die lage zoldering, dit eenvoudig huisraad, die oude
klok met haar statig getiktak, alles sprak hier van gemoedsrust, van eenvoud en
voldaanheid.
Een plekje grillige zon viel door de ruiten en lichtte op de bruine krulletjes die
Leentje's gelaat omlijstten.
En moest hij dit huisje nu verlaten en van alles scheiden wat hem hier zoo lief
was?... Lief was? Onzin! Hij wilde zich stug houden, het was slechts eene tijdelijke
gehechtheid die hem hier voor het oogenblik nog een poosje met behagen deed
toeven. Maar neen toch! Hij stond hier wel zeker voor de laatste maal; voortaan zou
hij
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zich niet meer neerzetten op het lage stoeltje, met het oudje aan haar
speldenwerkkussen vóór zich. Hij ging - wat klopte zijn hart! - een jongste vaarwel
zeggen aan dat zoete meisje met haar droomerig snoetje en hare teerzangerige
stem, ontberen den diepen glans harer oogen, niet meer kunnen bewonderen het
harmonisch rhythme van haar jeugdig, lenig lichaam bij alle verrichtingen.
Hij keek Leentje aan en zij hem.
Onder zijn warmen blik sloeg zij de oogen neer, een hooge blos schoot over haar
gezicht, een kramp vertrok hare lip en sprakeloos ging zij heen.
Verslagen zag Jules haar verdwijnen; een harde snik brak in den gang los en dan
viel de achterdeur dicht.
- ‘Meken, ik kom u tusschenbeide wel eens goeden dag zeggen’, zeide de schilder,
en hij poogde te glimlachen, maar toen hij Sofietje de hand ten afscheid reikte, viel
een traan daarop neer en het was met eene prop in de keel dat hij nog uitbracht:
‘Welaan, moeder, schep een beetje moed. 't Is al erger of ik dood ging... Zet mijn
tuig maar wat opzij. 'k Zal het den eenen of anderen dag doen afhalen. Nu heb ik
rust noodig!’ En hij vertrok.
Treurig ging het oudje hare dochter opzoeken. Zij zat op een verweerde bank in
het kleine tuintje waar wat stokrozen, enkele struiken geraniums en wat anjers
bloeiden. Leentje schreide niet meer, maar was mat en hare oogen waren rood.
‘Kom kind’, zeide Sofietje meewarig, ‘Jules is weg!’ en troonde ze mede in de
huiskamer.
De zomerdag neigde ten avond; het beiaardconcert was begonnen en, door den
afstand tot zuiver geluid getemperd, sneeuwden de klokkenklanken het woonvertrek
in, het met een zachten weemoed vervuldend.
- ‘Hoor’, zeide Sofietje, en zij poogde stil de melodie meê te neuren:
Aan d' oever van een snellen vliet,
Een jeugdig meisje zat;
Zij weende en schreide van verdriet.
Op 't gras van tranen nat.

Leentje's gemoed schoot weer vol en ook het oudje had moeite om zich goed te
houden. Zalvend zette zij zich naast
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hare dochter, den arm om haren hals gevleid, en poogde haar troost en moed in te
spreken: ‘Och kind’, zeide zij, ‘tot nog toe zijt gij van de kleine miserie's van het
leven verschoond gebleven. Wat ons nu overkwam is eigenlijk toch geene ramp;
wij wisten vooraf dat het gebeuren zou en moeten er ons in schikken!’
Even keek zij aandachtig op, met verteederd gelaat en de oogen glanzend van
levenservaring; haar wit kapje trilde op haar grijs hoofd: ‘Hoor’, murmelde zij, ‘nu
spelen ze van den reus. Dan denk ik immer aan den praalstoet welke door de
bontversierde straten trekt. De stad is in feest; aan ieder huis steekt de vlag uit;
maagdekens en fijne jonkers strooien bloemen of dragen de mantelslippen van
edelvrouw en prins; alles blinkt van zilver en goud; het Vier-Gebroederspaard komt
af; Grootvader, de kinderen van het reuzenpaar: Hop! Het is daar weer:
Moeder, steek den tap in 't vat,
De reus is zat, de reus is zat.

Wees nu eens wat opgeruimd en doe moeder niet langer verdriet aan!’
Droef sleepte de avond heen. Een oudje uit de buurt kwam aan het venster een
praatje houden en van lieverlede draaide haar gesprek af op een jammeren over
de schraalheid van het werk en den bespottelijken prijs dien de kantkoopvrouw dierf
bieden: ‘Verbeeld u, ja,... van die partij “ijzerenweg”, waar ik zoolang aan gewrocht
heb, trok ze mij twee stuivers per el af; het garen, dat ik bij haar koopen moet. is
rot. Het breekt van een pas en is anderhalven cent duurder dan op een ander.’ Met
een plotsen zwaai viel het gesprek op een nieuw klaagthema, ingeleid door een
zuchtend: ‘Ja, ja, mensch!... Het kind mijner dochter is ziek, ge weet wel, Sofietje,
dat mollig boeleke waar iedereen op riep. Ik ben er meter van; de stuipjes gekregen
en 't zal wel voor heel zijn leven kreupel blijven!’
Hare gillende stem moest den klank der beiaarddeuntjes en het geschok van een
zwaren koolwagen overschreeuwen; met haar omslagdoek vaagde ze hare tranen
weg.
Wind stak op. Sofietje verzocht het buurvrouwtje een
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oogenblik binnen te komen daar Leentje klaagde over den tocht welke door het
open venster streek. Maar neen, 't wijfje ging liefst naar huis. Hare dochter verwachtte
haar om een handje toe te steken. Het meisje had het zoo vreeselijk druk en bij zoo
'n geval was alle hulp welkom. ‘Wat 'n miserie! Wat 'n miserie!’ jammerde ze nog
en ging er van door, een weeïge naklank, die in het vertrek hangen bleef,
achterlatend.
Het weder zat niet pluis. De einder was volgestapeld met zwarte wolken die
dreigend aandreven. Er was onweer op handen, meende moeder. 't Was over dag
ook zoo ongenadig laf geweest. Overal hoorde men vensters toeslaan en de
menschen, die hun avondluchtje geschept hadden, sleurden hunne stoelen naar
binnen. Stofwolken wirrelden over de kaai en een uur vroeger dan naar gewoonte
moest het lampje aangestoken worden.
Ja! 't zou er stormen! Nu, de lucht stak vol vuiligheid en een kleine verzuivering
zou geen kwaad doen.
Zwijgend gingen moeder en dochter aanzitten om het avondbrood te nutten, maar
bij Leentje wilde het niet door de keel.
- ‘Dat is niets, kind, morgen zal 't beter gaan’, troostte het oudje.
Zij baden in stilte haar rozenhoedje voor het O.-L.-Vrouwenbeeld, terwijl de
raampjes onder het windgeweld schudderden, en gingen vroeg ter rust.
Kort daarop brak de storm uit. Eerst was het een nog verwijderd aanlichten
geweest van bleeke bliksemvlammen; nu volgden ratelende donderknallen elkander
op en vurige flitsen, welke eene schitterende klaarte door het kamertje sloegen,
schoten door de lucht. De regen gudste neer, schurend over het pannendak,
kletterend tegen de ruiten, spuitend door de riool in de bruisende rivier.
Ook in Leentje's gemoed stormde het. Nu toch had ze, met de smart van die
scheiding, ingezien hoe zeer ze van Jules hield. Zij voelde dat haar leven niet meer
zijn kon als vroeger. Er was eene onvermoede ijlte geweest in haar bestaan, eene
ijlte als eene nis zonder heiligenbeeld; nu was dit beeld gekomen en had zachtjes
het ledige plekje ingenomen.
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In de lange, rustige uren, terwijl moederken model zat, en zij over haar borduurraam
neerboog, dubde zij en droomde naïef gedroom als een vroom nonnetje voor het
takernakel waarin haar mystieke bruidegom troont.
Zich zelf bekennen dat hare rustig-wiegende vereering voor den schilder
allengerhand zwalpend uitdijde, daar schroomde ze voor; tot de liefdesaandrang
zwol en met hevige branding op haar hart was aangeklotst.
Nu was in haar eene worsteling begonnen tegen die kwelling van zoete smart,
lang in zich, tot ze 't niet alleen meer harden kon. Haren biechtvader had ze dan
alles vertrouwd. Dat was een man die het wél met haar meende; hij ried haar aan
met stug gemoed alle bekoring af te weren. Zij diende over zichzelf met zorg te
waken, den blik van den schilder te vermijden, zooveel doenlijk zijn gezelschap te
vluchten en de vlam in haren boezem stilaan te dooven.
Hoe heviger zij echter worstelde, hoe dieper hare voeten wegzonken in mullen
bodem. Hoe lief had zij hem wel!... Zoo lief, liever dan moeder? O foei!... Ja toch,...
neen, zij dierf beide niet tegenover elkaar in de weegschaal stellen. Zij wilde ten
andere zich zelf overtuigen dat eene vereeniging met Jules niet mogelijk was en
als eene gekkernij voor aller oogen zou komen te staan, maar dat de schilder eens
zou weggaan om niet meer weer te keeren, dat hij weldra de wijde wereld zou
intrekken en een plotse en eeuwige vervreemding tusschen hen beide zou komen...
O God!... zij lag stil te nokken, terwijl buiten storm en regengeweld raasden en
roerden. Zij duwde het beddelaken op haren mond en tranen bevochtigden haar
oorkussen.
Stilaan verviel ze in een soort van starheid. Hare oogen vonden geene tranen
meer, en al haar leed vergleed in wezenlooze bedwelming, waaruit zij soms door
eene helle bliksemvlam werd opgeschrikt.
Doch de storm verratelde allengs in verre verte; het regenplassen hield op en nu
bijsde eene zoete vlaag, malsch neerruischend, tot alle geluid eindelijk zweeg en
alleen nog het afvloeiend rivierwater zacht tegen den kaaimuur schuurde in den
plechtigen nacht.
Zwoele, drukkende lucht hing in het kamertje, lucht welke de last op Leentje's
hijgende borst verzwaarde.
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Behoedzaam stond zij op en ontsloot het venster. De hemel stond warm-blauw met
enkele doezelige vagen en striemen, waartusschen de maan als een stralende schijf
in het water spiegelde. Alles daar beneden lag rustig in dien zilvergrijzen glans te
verademen; de vlakke kaai was rein en verlaten; een nachtegaal sloeg in den
naburigen tuin en de linden bij de rivier wasemden fijne geuren uit. Leentje leunde
in het venster en genoot van die kalme rust die uit geweldige verreining was geboren.
Zij zag hoe soms nog heel ver eene blauwe vlam lichtte en hoorde verwijderd
gerommel als een jongste naklank van de luchtberoering.
Vrijer ademde zij; de frissche bries omstreelde haar dwarsdoor haar licht
nachtgewaad heen; enkele glinsterende parels dauwden nog op hare handen die
waren saamgevouwen als in berusting in de toekomende tijden.
Op den toren ging de beiaard aan 't wekkeren en het sloeg elf uur. Daar zag het
meisje op de brug eene gestalte aandwalen, die enkele stonden in het
schilfer-glinsterend water keek, in een oogopslag de werf overschouwde en dan de
blikken naar het huisje opsloeg. Het was, met plots vermoeden, in haar opgelicht:
Jules. Nu viel de maneglans hem in het volle gelaat; zij zag zijn knevel afdonkeren
tegen hetbleeke gezicht; haar hart kromp ineen van plotse pijn, haar adem stokte
en hortend sloeg het bloed haar in den hals... Hij hier!... Zijne stappen klonken in
den nacht, zijn hoofd zakte weer kommervol op de borst. Zij verwon hare ontsteltenis,
trok zich achteruit, en zag, na eene poos, den doler verdwijnen als in een lichten
mist.
Moest ze nu blij zijn? moest ze nu weenen? Haar hart bonsde nog van ontroering.
Stil sloot ze 't venster en ging weer te bed, zonder gedachten of zonder pijn. Zij
voelde echter onbewust dat alles nu blauw moest zijn voor hare oogen, en licht,
zacht licht, dat samensmolt tot een stralenkrans rondom het schoone mannengelaat
van den eenzamen zwerver, die daareven over de kaai was getogen en zijne oogen
naar het kleine huisje had opgeslagen.

(Wordt voortgezet).
H. BACCAERT.
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Bijbelkroniek
I. Oud Testament
Wijd ligt thans het veld der Bijbelstudie open. Sedert een halve eeuw schijnt er de
gezichteinder nog onmetelijk-breeder geworden te zijn.
Onschatbare ontdekkingen op geschied- en oudheidkundig, op godsdienstig en
taalkundig gebied gedaan door den vooruitgang der wetenschap eenerzijds,
aanhoudende aanvallen en opwerpingen - waartoe die vooruitgang zelf meermalen
gelegenheid gaf - tegen het bovennatuurlijk karakter der gewijde Boeken anderzijds,
hebben er de kimmen in steeds wijderen kring doen opblauwen.
Geen wonder dus zoo wij op dat veld het meest-vreemde onkruid van persoonlijke
dwaling of zienswijze, zoo niet fantasie, der geleerden zien opwoekeren, naast de
nuttigste thans voor de wetenschap aangeworven vruchten. Geen wonder zoo we
- zooals overigens op elk veld waar gestreden wordt, geschiedt - uit hoofde van den
gloed des strijds zelf, de meest onafhankelijke en vrijzinnige besluiten, die daarbij
altijd eene tegenwerking verwekken, naast de meest behoudgezinde gedachten
zien oprijzen. Zoo komt het dat het dikwijls zeer moeilijk is te midden van al dat
gewoel, den kalmen toon van beredeneering en echte wetenschap aan te slaan en
vooral als bezadigd door de beide uiterste partijen erkend te worden.
't Moet dan ook geenszins verwonderen in dit bijbelsch overzicht de
meest-tegenstrijdige stroomingen te ontmoeten. Voor een kalmen, opmerkzamen
lezer nochtans, die in volle bezadigdheid zich een algemeene conclusie wil losmaken,
zal zeker de bedenking opgaan, dat tegenwoordig de Bijbelstudie zóó ver gevorderd
staat, dat ook de meest conservatieve katholiek rekenschap houdt met de
thans-vastgestelde feiten, die men vroeger weleens over het hoofd zou gezien
hebben en hij den nieuweren wetenschappelijken weg, door anderen, meer
vooruitstrevend gebaand, gezapig aan moet instappen. Te recht schreef onlangs
nog Mgr Mignot in ‘Lettres sur les études ecclésiastiques’, 1908, blz. 266: ‘'t Moet
wel erkend worden dat de critiek een zeer machtig werk heeft opgericht; dat men
het niet zal omgeworpen krijgen met
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schertsen noch met a-prioristische van-de-hand-wijzingen zonder kracht.’
Al ware de echte Bijbelcritiek slechts tot dien uitslag gekomen, dat ze namelijk
de methode tot Schriftuur-studie vervolmaakt, zoo niet hernieuwd heeft, dan mocht
dat reeds een ware, blijvende aanwinst op katholiek gebied heeten.
In deze kroniek zal gehandeld worden over werken van algemeenen en
bijzonderen aard. Eerst zullen we het hebben over werken die de Bijbelstudie in 't
algemeen aanbelangen. Dan zal een overzicht gewijd worden aan de boeken die
over het Oud Testament in 't algemeen of de geschiedenis van Israël handelen.
In de werken van bijzonderen aard zullen de studiën in oogenschouw genomen
worden over afzonderlijke vraagstukken, zooals Bijbel-theologie. 't is te zeggen 't
een of 't ander onderwerp omvattend, dat in verschillende boeken van 't Oud Verbond
vastgeworteld zit, om te eindigen met bijzondere studiën: vertaling of commentaar
van 't een en 't andere Boek des Bijbels of ook buiten-canonische, dat wil zeggen
apocriefe Boeken.
*

**

Algemeene werken:
(1)
I. J.V. Bainvel: Over de H. Schrift. - M. Bainvel is hoogleeraar aan het Katholiek
Instituut van Parijs. 't Werk waarover we het hier hebben, bevat eigenlijk de lessen
die hij aldaar over Bijbelsche godgeleerdheid gegeven heeft. Het Boek omvat twee
deelen: 't eerste documenten opgevend over Bijbel-studie; 't tweede handelend over
algemeene onderwerpen zooals de goddelijke ingeving van den Bijbel,
dwaalloosheid, canon, echtheid der Vulgaat, regels van uitlegging.
Het eerste deel dat van minder belang schijnt, is wel een echte opsomming van
bouwstoffen en inlichtingen nopens Bijbel-studie. Misschien zou men wel eenig
verwijt kunnen doen aangaande de eene of de andere bijzonderheid; zoo zal iedereen
niet goed verstaan waarom bijv. de pauselijke brieven die de oprichting van het
Bijbel-Instituut betreffen in 't breed aangehaald worden in een boek, dat zich feitelijk
op theologisch terrein beweegt.
't Tweede deel is dan ook veruit het belangrijkste. 't Mag zeker een verheugend
iets genoemd worden, dat de schrijver,

(1)

o

ie

J.V. Bainvel. - De Scriptura Sacra. In 8 van 214 blz. Parijs, Gabriel Beauchesne & C , 1910.
- 3 frank.
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die eigenlijk een klas-boek heeft uitgegeven, dus om als handboek - tot breedere
gedachten-verspreiding bestemd - gebruikt te worden, 't lichtend spoor hier heeft
ingeslagen, in de laatste jaren door geleerden als P. Lagrange O.P. en anderen
gebaand. Dus geen loutere aprioristische beredeneering van uit de hoogten der
beschouwing, maar eene bewijsvoering die ook. van practisch standpunt uit, rekening
houdt met de feiten.
Zoo verdient de manier waarop hij de ingeving behandelt, alle in-acht-neming.
De Bijbel heeft God en den mensch tot schrijvers. Hij is gansch-goddelijk en
gansch-menschelijk. De ontleding van dit vraagstuk gaat uit van de beginselen van
S. Thomas: God is de voornaamste oorzaak, de ingegeven schrijver de instrumentale
oorzaak. Evenals, om de vergelijking van den engelachtigen Leeraar te gebruiken:
een werk- of speeltuig dat in de hand van den kunstenaar een kunststuk schep-God
is de kunstenaar, de eerste oorzaak. De schrijver het werktuig. Het voortbrengsel
de Bijbel. Edoch in dat werktuig huist leven, huist verstand en vrijheid. In de Schriftuur
spreekt weliswaar de H. Geest tot het menschdom, maar door middel van eenen
mensch die de goddelijke ingeving ontvangt en deze door zijne gedachten en
woorden uitdrukt.
Daaruit vloeien dan ook de uitgebreidheid der ingeving - die voor M. Bainvel zich
tot de woorden inbegrepen uitstrekt - en de dwaalloosheid. Dat in den Bijbel geene
dwalingen te vinden zijn, blijkt voor ieder geloovige. Maar hoe dat op te vatten? Hier
treedt de schriftverklaring op haar gebied. Misschien heeft de schrijver geen klaarte
genoeg geworpen op de natuur der dwaling zelf. Daarentegen heeft hij zeer juist
bepaald hoe feitelijk de Schriftuur waarheid spreekt.
Zeer juist schrijft hij (blz. 148): Waar [door den gewijden schrijver] iets verhaald
of vooruitgezet wordt, volgt daar toch zoo maar aanstonds niet, dat hetgeen verhaald
wordt, gezegd wordt door dengene die spreekt, als wezende 't zijne, noch dat hij
zijn eigen oordeel over de waarheid of de valschheid van 't gezegde velt.’
Ook wordt aan de historische en literarische critiek de plaats toegekend die haar
toekomt: rekening moet gehouden worden bij de uitlegging der Schriftuur, met den
aard van 't schrijven, zoodat geschiedenis volgens de geschiedkundige wetten hier
dient uitgelegd te worden; met het doel des schrijvers, de natuur van 't behandelde
onderwerp, de gewoonten en gebruiken van zijnen tijd. Daarom moet steeds 't
onderscheid voor oogen gehouden worden tusschen den mensch, die de gewijde
schrijver is met zijne eigen-persoonlijke stemming,
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en den schrijver met wat hij objectief bedoeld heeft. Dat alles wordt in practische
feiten aanschouwelijk gemaakt.
Met volle recht mag M. Bainvel dit zoo belangrijk hoofdstuk sluiten: ‘Breed is het
veld van critiek en uitlegkunde in die zaken, en meest al de moeilijkheden komen
uit de persoonlijke verklaring voort.’
Hier hebben wij wel het meest kenmerkende van 't boek van M. Bainvel. De
overige hoofdstukken over canon des Bijbels, de echtheid der latijnsche Vulgaat en
de verklaring der H. Schrift, omdat ze uitteraard zelf min belangwekkend zijn, hoeven
daarom ook niet bijzonder in oogenschouw genomen te worden. In dat nieuwe boek
hebben we dus ten slotte een zeer prijsbaar streven, dat de nieuwere stellingen op
Bijbelgebied welwillend in acht neemt, om van daar uit - met het oog op aangeworven
feiten - eene meer algemeene leering, in een handboek samengevat, weer te geven.
(1)
Dr. Johann Mader; Algemeene inleiding in het Oude en Nieuwe Testament. Hier hebben we een korte maar recht-degelijke inleiding tot het Oude en het Nieuwe
Testament. In weinige maar bondige woorden bepaalt hij, zooals het een leeraar
voegt, de menigvuldige vragen die hij te behandelen heeft. En voorzeker laten zijne
verklaringen klare begrippen in den geest der leerlingen of der lezers na. Want Dr.
Mader is een bevoegd man, die met de rijpheid en de juiste opvatting bij het onderwijs
opgedaan - dit werk is een vrucht van zijn leeraarschap - een openheid van geest
paart, die nieuwe gedachten naar hun juiste waarde weet te schatten.
Deze algemeene inleiding bestaat uit drie deelen handelend over de ingeving,
den canon en de integriteit der H. Schrift, namelijk: de grondtekst en de vertalingen
der H. Schrift. 't Is een verheugend iets hier nogmaals het begrip der ingeving
gegrondvest te zien op de theologische beginselen van S. Thomas, die meer en
meer, zou men zeggen, de grondslagen aan 't worden zijn der echte katholieke
bijbelstudie.
Niet zonder belang tot melding schijnt ook wel de meening van M. Mader over de
echtheid der Vulgata, die volgens hem zich slechts tot de zaken van geloof en zeden
uitstrekt. Een bewijs hiervan vindt hij in de aanhaling der drie getuigen: ‘Tres sunt
qui testimonium dant, enz.’ Deze aanhaling kan niet als echt gelden, zoo men door
echtheid de toeschrijving

(1)

Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament, von Dr. Johann Mader, Professor der
o

Theologie in Chur. In-8 van 146 blz. Münster i.W., Asschendorff, 1908. Ingen. 2,80 Mark.
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aan S. Jan verstaat, dewijl ze omtrent zeker uit een Ariaansch, dus kettersch midden
in Spanje ontstaan is. Maar de verklaring van het H. Officie (13 Januari 1897) klonk
heel juist toen die tekst echt verklaard werd in den zin der Vulgata, waarvan hij nu
deel uitmaakt, namelijk als de uitdrukking der geopenbaarde waarheid. En zoo doet
M. Mader wel met te verklaren dat de echtheid der Vulgata, verzekerd door het
blijvend gebruik der Kerk, niet uitgesproken werd door het Concilie van Trente in
den zin der vaste getrouwheid aan den grondtekst.
Dit werk, klaar en bondig, zal de beste diensten bewijzen aan dezen, voor wie
het overigens geschreven werd, de studenten in godgeleerdheid en de godgeleerden,
die niet als specialisten op het bijbelgebied thuis behooren.
r

(1)

D Franz Egger: Volstrekte en betrekkelijke waarheid der H. Schrift. - Alle
vooruitgang verwekt eene reactie. Het verschijnen van dit boek bewijst het eens te
meer. Ge kunt omtrent raden dat dezen waartegen Mgr Egger ten velde trekt, de
voormannen der katholieke beweging op Bijbelgebied zijn. Inderdaad 't zijn Pater
(2)
(3)
(4)
(5)
Lagrange, O.P. , Pater de Hummelauer, S.J. , Dr Carl Holzhey , Dr Norbert Peters
(6)
en Pater Zanecchia, O.P. , juist degenen die op theoretisch gebied de gedachten
dier katholieke beweging hebben uiteengezet.
Het boek bevat twee deelen. Het eerste zet de nieuwe leer uiteen. Het bespreekt
namelijk hetgeen de schrijver volstrekte en betrekkelijke waarheid in de Bijbelsche
geschiedenis heet en de toepassing van het princiep der betrekkelijke waarheid op
aanverwante wetenschappelijke takken en godsdienstige vraagstukken van het
Oude en Nieuwe Testament, zooals de voorstanders dier nieuwe leer doen. In het
tweede deel wordt de critiek aangaande die nieuwe leer gevoerd. Het handelt over
de verhouding der nieuwe theorie tegenover de waarheid der H. Schrift, tegenover
de goddelijke ingeving en tegenover de overlevering.

(1)

Absolute oder relative Wahrheit der heiligen Schrift? Dogmatisch-kritische Untersuchung
einer neuen Theorie von Dr Franz Egger, Weihbischof von Brixen, Generalvikar in Vorarlberg;
o

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

in 8 van VIII-394 blz. Brixen, Weger, 1909. Pr.: 8 Mark.
La Méthode historique surtout à propos de l'Ancien Testament, 1903.
Exegetisches zur Inspirationsfrage, 1904.
Schöpfung, Bibel und Inspiration, 1902.
Die grundsätzliche Stellung der katholischen Kirche zur Bibelforschung, 1905.
Scriptor sacer sub divina Inspiratione, 1903.
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Schrijver onderwerpt hetgeen hij een nieuwe theorie noemt, aan een dogmatisch
en critisch onderzoek. En opdat iedereen wete wat hij door absolute en relatieve
waarheid verstaat, legt Mgr Egger het zelf uit: ‘Door absolute waarheid, zoo schrijft
hij blz. 7, verstaan we de waarheid eener propositie in haar zelve beschouwd; door
relatieve waarheid integendeel, de waarheid der propositie in den zin door den
schrijver verstaan.’ Daar zouden reeds vele belangrijke zaken op aan te merken
vallen. Maar 't is er ons nu echter niet om te doen gansch het boek te doorloopen.
Dat zou ons te ver leiden. Enkel weze, onder meer. gezegd dat de schrijver, jammer
genoeg, een aanhoudende verwarring sticht in den loop dezer studie, tusschen
openbaring en ingeving. En nochtans 't eene is 't andere niet, verre van daar! De
openbaring is de bovennatuurlijke bekendmaking, 't zij door profeet of gewijden
schrijver, 't zij op welke andere manier ook, eener nieuwe waarheid of kennis. En
de goddelijke ingeving, we zagen zooeven waarin zij bestaat.
De schrijver, wel is waar, tracht die aanwrijving van zich af te weren (blz. 295),
welke men hem ten andere vroeger reeds bij 't verschijnen van zijn vlugschrift:
‘Freiere Bibelforschung’ opgeworpen had. Doch wat hij ook bewere, 't is een echte
openbaring die hij vooropstelt, wanneer hij van den gewijden schrijver onder de
werking der ingeving een hoogere profaankennis ('t zij der natuur, 't zij der
geschiedenis) eischt, dan deze welke zijne tijdgenooten bezaten, om voor dwaling
in ongewijde zaken gevrijwaard te blijven (bijv. blz. 233 en volg.) Dat voorbeeld
stippen we slechts terloops aan.
Op een ander verwijt nog, dat de schrijver ook wil voorkomen (blz. 378), willen
we een oogenblik drukken. Het steunt, eilaas, gansch het boek door, op al te echten
grond: De beredeneering over waarheid op Bijbelgebied voert hij uitsluitend van op
de steile hoogten van onplooibare theorieën en hooge beginselen, zonder ooit van
het hoogland der pure beschouwing tot in de vlakte op het practisch veld der feiten
en toepassingen neer te dalen.
Pater Lagrange antwoordde onlangs in de ‘Revue Biblique’ (April 1910) op de
punten welke Mgr Egger in de ‘Méthode historique’ aangevallen of onderzocht heeft.
't Is spijtig om vaststellen, maar 't blijkt dat Mgr Egger den zin der woorden van Pater
Lagrange ofwel slecht opgevat ofwel niet verstaan heeft.
Dr Holzhey heeft reeds geantwoord in 't werkje dat hij onlangs in 't licht zond:
Fünfundsiebzig Punkte zur Beantwortung der Frage: Absolute oder relative Wahrheit
der hl. Schrift?
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o

(in 8 , 48 blz. München, 1909). 't Is goed doordacht en flink geschreven.
Die terechtwijzingen, 't ware te wenschen, zullen de nevelen van alle misverstand
tusschen Mgr Franz Egger en de katholieke schrijvers, waartegen hij het heeft, doen
opklaren. Immers zijne gedachten staan zóó ver niet verwijderd van die zijner
tegenstrevers, als op het eerste gezicht wel zou schijnen, wilde hij slechts op het
terrein der feiten komen, dat voornamelijk in zake van Schriftuur nooit mag uit het
oog verloren worden.
(1)
P.A. Durand, S.J.: Bijbelcritiek. - Het vorige werk had ons wel eenigszins in de
donkerte van twist en geschil gebracht, en het stof, opgejaagd door den strijd, had
ons misschien wel een stond 't gezicht der juiste waarheid belemmerd. Ook hebben
wij er niet langer bij vertoefd.
Met dit prachtig artikel, dat een gansche studie uitmaakt, treden we weer in de
open lucht der kalme wetenschap en bezadigde redeneering terug. Het geeft een
mooien kijk op hetgeen de algemeene studie des Bijbels tegenwoordig aanbelangt.
P. Durand is gansch op de hoogte van het onderwerp dat hij behandelt. Ook is
zijne bibliographie buitengewoon wel verzorgd. Zij legt van wege den schrijver een
breede ervarenheid van kennis aan den dag, die de besluitselen der moderne
wetenschap, daar waar zij zich als een voldongen feit voordoen, welwillend te gemoet
treedt en aanvaardt. Die besluitselen heeft hij, zooals ze zich tegenwoordig
aanbieden uit de Bijbel-wetenschap, zeer bepaald weten weer te geven. 't Artikel
is dan ook best geschikt om dezen, die aan geen specialiteit op Bijbelgebied doet,
op de hoogte te brengen.
Achtereenvolgens wordt ons de geschiedenis der Bijbelcritiek, in gansch hare
ontwikkeling, van haar ontstaan tot heden toe, ontvouwd. Daarna hebben we de
critiek, toegepast op de Schriftuur: het voorwerp en de rol der critiek, de bepalingen
en de handelwijze der critiek, evenals de middelen waarover ze beschikt. ‘Toegepast
op den Bijbel, zoo wordt daar gezegd (blz. 781), is de critiek de methodische studie
der wegen en middelen, waarvan God zich bediend heeft om met de menschen per
schrift te onderhandelen. Al zijn de bijbelteksten door God ingegeven en aldus
goddelijk, toch blijven ze historische oorkonden, op bepaalde plaatsen en tijden
geschreven. in eene

(1)

e

Alfred Durand, S.J.: Critique biblique, blz. 760-819 in ‘Dictionnaire apologétique’, 3 fasc.
Gabriel Beauchesne, Parijs, 1910.
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menschelijke taal opgesteld, zich onmiddellijk wendend tot menschen, die in velerlei
zaken van ons verschilden, samengesteld volgens een juist-bepaald plan en einde,
enz. Daarenboven, die teksten dateeren niet van gisteren; maar alvorens tot ons te
komen, hebben ze vele eeuwen moeten overschrijden; evenals hunne samenstelling,
heeft hunne bewaring hare geschiedenis. Welnu, de Bijbelcritiek is thans (zoo zegt
P. Durand met Mgr Mignot) ‘een onderzoek dier teksten gevoerd bij het licht der
nieuwere ontdekkingen met al de historische, wetenschappelijke, taalkundige en
andere hulpmiddelen te onzer beschikking gesteld door den aanhoudenden
vooruitgang der hedendaagsche geleerdheid.’
Het derde deel, misschien wel 't belangrijkste, handelt over de literarische critiek
der gewijde Boeken. De echtheid, de literarische aard der boeken van de H. Schrift,
de bronnen, de aanhalingen en herhalingen in dezelve voorkomend, worden er
besproken. Overal erkent P. Durand aan de critiek de plaats waarop ze hier recht
heeft. Zoo schrijft hij zeer juist: ‘De tevolgen-regels om critisch te bepalen aan welken
schrijver een boek des Bijbels behoort toegeschreven te worden, verschillen
geenszins van deze die men volgt als er spraak is van profane boeken. Zoo de
kerkelijke overheid soms in die vragen tusschenkomt, doet zij dit in naam der
godsdienstige zending die haar van God komt; de wetenschappelijke waarborgen
waarmede zij zich omkleedt, kunnen wel de voorzichtigheid langs haren kant
schikken, en aan hare beslissing een gezag van menschelijke orde schenken, maar
zij maken er de eigenlijke waarde, noch het bepalend karakter niet van uit.’ (blz.
794).
Het vierde deel, dat eigenlijk in den specifieken zin is van het ‘Dictionnaire
Apologétique’, handelt over de Bijbelcritiek en de Apologetiek. Overlevering en
critiek, critieken en vooroordeelen, dogmatische vooringenomendheid, Kerk en
critiek vormen de hoofdstukken die er achtereenvolgens in oogenschouw genomen
worden. Zeer juist duidt ons de schrijver de verschillende stellingen der
rationalistische critiek tegenover de H. Schrift aan, van dewelke Renan reeds schreef:
‘dat het in de natuur der critiek zelve ligt het bovennatuurlijke te loochenen.’
Terzelfdertijd toont hij ons hoe de katholieke geleerde zich houdt ten opzichte der
wetenschap bijzonder op Bijbelgebied: ‘'t Is waar dat de katholieke geleerde
aanhoudend geneigd blijft zijne toestemming aan elk besluit tegenstrijdig met het
dogma te weigeren, dan zelfs wanneer dat besluit regelmatig schijnt verkregen te
zijn volgens de eigene methode eener weten
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schap. Edoch die geestesstemming vermindert metterdaad geenszins zijne
wetenschappelijkheid. Immers die onafhankelijkheid heeft ook hare grenzen, deze
namelijk welke de hemreeds-bekende waarheid afbakent, van waar die kennis hem
ook moge gekomen zijn.’ ‘'t Is misschien niet onnuttig, zoo voegt hij er bij (blz. 812)
te doen opmerken dat er hier nog een verschil bestaat tusschen den geloovige en
den ongeloovige. Deze neemt, alvorens de oorkonden te critiseeren, uitdrukkelijk
stand tegen het bovennatuurlijke. De laatste daarentegen kan zich met eene
ontkennende stelling vergenoegen: hij ziet er geene onmogelijkheid in dat God
rechtstreeks in de zaken der wereld tusschenkome. Heeft Hij het in der waarheid
gedaan? Dat zullen de oorkonden moeten zeggen.’
Die studie sluit met deze kenmerkende woorden: ‘De houding der Kerk, te midden
der Bijbel-geschillen, werd altijd ingegeven door eene wijze bezadigdheid; haar
ideaal bestaat hierin: den vooruitgang aan de zekerheid der leering te paren.’ De
feiten, zooals P. Durand het aantoont, zijn daar om dat gezegde te staven en te
toonen dat de Kerk op Bijbelgebied nooit ten achtere gebleven is. Zoo bewijzen de
e

e

commentaren van Jansenius, Maldonat, Ribera en D. Calmet (uit de 17 en 18
eeuw) nog heden meer dienst aan de protestantsche exegeten dan deze van Calvijn
en Grotius, die onder de beste der protestantsche te rekenen zijn.
(1)
H. Lesêtre: De Bijbel-Commissie. - Zooeven hoorden we P. Durand spreken
over de beslissingen, die de Kerk soms uitbrengt aangaande de echtheid der boeken
des Bijbels. In de laatste afleveringen van de ‘Revue pratique d'Apologétique’ toonde
ons juist M. Lesêtre de waarde der beslissingen van de Bijbel-Commissie.
sten

Den 30
Juni 1909 verschenen de bekende bepalingen der Roomsche
Bijbel-Commissie over het historisch karakter der drie eerste hoofdstukken der
(2)
Genesis.
Eerst en vooral, welk gezag erkent de Kerk zelf aan die Commissie? Ze werd
sten

ingesteld door Leo XIII den 30
October 1902. Maar over haar gezag tegenover
de exegeten werd alsdan niets bepaald. Pius X, in zijn Motu proprio van 18 November
1907 nam die taak op zich en verklaarde dat ze hetzelfde gezag geniet als de reeds
bestaande Congregatiën.

(1)

H. Lesêtre: La Commission biblique, valeur de ses décisions. Les trois premiers chapitres de
e

la Genèse; in ‘Revue pratique d'Apologétique’, G. Beauchesne, Parijs, 1910, 9 deel, blz.
e

(2)

561 en 834. en 10 deel, blz. 7 en 110.
Zie: ‘Acta Apostolicae Sedis’, Romae, 1909, blz. 567.
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Op de vraag dus: welke waarde dient er gehecht te worden aan de uitspraken der
Bijbel-Commissie? geeft de schrijver dit antwoord: Zij kunnen hervormd, bijgevolg
gewijzigd worden, zoo de vooruitgang der Bijbelstudiën het eischt. Intusschentijd,
komen zij van een bevoegde overheid, wier licht en macht onloochenbaar zijn; zij
hebben dus recht op den eerbied en de instemming van al de katholieken.
De overige artikels over ‘La Commission biblique: l'historicité des trois premiers
chapitres de la Genèse’, geven een commentaar op de bijzondere uitspraken der
Commissie dienaangaande, doch blijven voor 't oogenblik voor ons van minder
belang. Een enkel woord ervan willen we toch aanstippen (blz. 839): ‘Het mosaïsch
verhaal der schepping bestaat uit twee zeer verscheidene bestanddeelen: het
cosmogonisch bestanddeel en het theologisch bestanddeel. Tegenwoordig erkent
men aan het eerste dezer bestanddeelen de wetenschappelijke waarde niet meer,
die men er vroeger aan hechtte.’ Voor iemand welke die woorden goed begrijpt,
kan daar veel in besloten liggen.
***
Hier hebben we twee degelijke studiën over de Canon des Bijbels, anders gezegd:
de lijst der ingegeven Boeken der H. Schrift.
r

D Ludw. Dennefeld: De Canon van het Oud Testament der Antiochenische
(1)
School. - Deze eerste studie, die de vierde aflevering van het veertiende deel der
zoo verdienstelijke ‘Biblische Studien’ uitmaakt, bestudeert den Canon van het Oude
Testament bij de H. Vaders en de schrijvers die tot de school van Antiochië behooren.
Achtereenvolgens wordt een critisch onderzoek ingesteld aangaande de denkwijze
der verschillende vertegenwoordigers dezer School, zooals Luciaan, Johannes
Chrysostomus, Theodoor van Mopsuestion enz.
Daar kan niet geloochend worden dat het een hoogst-belangrijke bijdrage is tot
een hoogst-belangrijk onderwerp. Inderdaad in de Antiochenische School putte de
H. Hieronymus zijne gedachten aangaande de deutero-canonische Boeken, die in
't begin der vijfde eeuw, toen de Westersche Kerk het vreedzaam bezit van haar
Canon genoot, als een onverwachts-opstekende wind boven een kalm water, dit
kalm bezit kwam storen.

(1)

Der Alttestamentliche Kanon der Antiochenischen Schule. Gekrönte Preisschrift von Dr Ludwig
o

Dennefeld. (Biblische Studien, XIV. Band, 4. Heft) in 8 van 93 blz. B. Herder, Freiburg im
Breisgau, 1909. Ingen. 2.60 Mark.
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Het besluit des schrijvers luidt aldus: De Canon van het Oud Testament der
Antiochenische School omvatte op gelijke wijze de proto-canonische en de
deutero-canonische boeken, evenals het derde Boek der Macchabeërs en het derde
boek van Esdras. Theodoor van Mopsuestia alleen maakt een opmerkenswaardige
uitzondering. Edoch, zooals Dr Hennefeld te recht doet opmerken, zijn gedachten
over den Canon zijn zeer eigenaardig en buitengewoon.
Het opschrift dezer studie zegt dat het een gekroond prijs-schrift is. Dat verwondert
geenszins dezen die dit degelijk werk leest.
M. Jugie: Geschiedenis van den Canon van het Oude Testament in de Grieksche
(1)
en de Russische Kerk. - Deze studie evenals de vorige, maakt deel uit van eene
verzameling, of beter gezegd, zij opent de reeks ‘Etudes de théologie orientale’, die
te oordeelen naar dit eerste boek, zeer belanglijk en wetenschappelijk schijnt te
zullen wezen.
In deze historische studie toont P. Jugie hoe de Grieksche en Russische Kerk
van den weg hunner vroegere overlevering afgedwaald zijn. Hij doorloopt gansch
de geschiedenis der Oostersche Kerk om de verschillende meeningen en
voornamelijk de eigenaardige houdingen dezer zelf-hoofdige kerken tegenover den
Canon der ingegeven Boeken van het Oude Testamen in het licht te stellen. Feitelijk
zou het Concilie in Trullo, ten jare 692, volgens P. Jugie, aan de Grieken een
bepaalden kataloog geschonken hebben.
Zeer belangrijke feiten deelt de schrijver ons ook mede over de houding der
Russische Kerk tegenover den Canon. 't Was de ‘Revue biblique’, die in een
(2)
merkwaardig artikel van M. Domkrovski metterdaad de aandacht der Westersche
Kerk trok op de echte houding der Russische Kerk tegenover de ingegeven Boeken
van 't Oude Testament. P. Jugie merkt dat zelf op. Hij heeft het onderzoek
desaangaande dieper gedreven en kostbare ophelderingen in zijne studie aan den
dag gebracht. Een der niet minst-belangwekkende is dit geestig feit dat sommige
moderne Russische geleerden, die in de liberale hoogescholen van Duitschland
een zekere protestantsche kleur gekregen hebben en zich op den Canon van Esdras
en der Oude Joodsche Synagoge beroepen om den Canon der katholieke

(1)

Histoire du Canon de l'Ancien Testament dans l'Eglise grecque et l'Eglise russe, par M. Jugie,

(2)

des Augustins de l'Assomption, in-16 van 140 blz. G. Beauchesne et Cie, Parijs 1909.
‘Revue Biblique’, April 1901, blz. 267 vlg.

o
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Kerk in twijfel te trekken. 't Is bijna alsof zij in die Duitsche Universiteiten den eerbied
voor die Joodsche kerk en hare overlevering geleerd hadden!
Alhoewel aangaande sommige bijzonderheden eenige nadere bemerkingen
kunnen gemaakt worden, schaadt zulks toch in geener mate aan de degelijkheid
en de waarde dezer bijdrage tot de geschiedenis van den Canon.
*

**
(1)

II. Salomon Reinach: Orpheus. - Dat boek, bij 't lezen, rammelt als een oorlogstuig.
En dat is het inderdaad ook. Eigenlijk zou het een kalm-objectieve uiteenzetting der
verschillende godsdiensten moeten wezen. Feitelijk is het een vijandige aanval
tegen de katholieke Kerk. De nieuwere gegevens der wetenschap, waarachter ook
de oude versleten keten sleept van al de afgezaagde opwerpingen over inquisitie,
simonie, enz. tegen de Kerk, worden gebruikt om te bewijzen dat de godsdienst
zijnen tijd gehad heeft en dat van een nieuwen godsdienst - dezen der
maatschappelijke plicht - het eerste morgen-stralen aanbreekt. De woorden van
Lucanus, die als motto het boek inleiden: ‘Veniet felicior aetas’, zijn er het verleidend
symbool van: de dageraad van een nieuw leven ontwaakt! ‘Orpheus’ wil den weg
daarhenen afbakenen.
't Werk omvat twee deelen: het eerste gewijd aan de oudere en vreemde
godsdiensten; het tweede (bij de 400 bladzijden) handelend over den godsdienst
der Israëlieten en over het christendom. De bespreking van dit boek vindt dus hier
ook hare plaats, des te meer daar het overal opschudding - misschien wel als van
een voorbijgaanden rukwind zonder verder gevolg - heeft teweeg gebracht.
M. Reinach handelt eerst over den godsdienst in 't algegemeen, dien hij bepaalt:
‘un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés’ (blz.
4). Voor wie eenigszins vertrouwd is met godsdiensten-geschiedenis, blijkt het
weldra dat het totemisme hier ten grondslag ligt. Inderdaad het totemisme, waar
men, ongelukkig genoeg, zooveel misbruik van gemaakt heeft tot uitlegging van het
ontstaan der godsdiensten - zooals 't hier eenmaal te meer het geval wordt - bestaat
in 't geloof aan een familieband, die een menschengroep met een planten- of
dierengeslacht, of met een bepaalde groep
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Salamon Reinach, ‘Orpheus’. Histoire générale des religions, 10 éd., 1909, in-12, XXI-625
blz., Alcide Picard, Parijs.
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voorwerpen vereenigt en waarvan die menschenstam den naam draagt. In 't
godsdienstig en maatschappelijk leven wordt dit geloof vertolkt door bepaalde
godsdienstige en sociale gebruiken. Welnu die ‘scrupules’ van daareven noemt M.
Reinach tabou's. En de tabou is een erfenis overgeleverd door het dier aan den
mensch; zooals bijv. de rouw-gebruiken op de feesten der dooden bij de Grieken
en andere volkeren, of de instinctmatige eerbied voor 't bloed van den stam. Zoo
keeren we tot de natuur en het ontstaan van den godsdienst terug, die dus eigenlijk
eene samenvatting van bijgeloovigheden is, den verstandelijken mensch uit zijn
vroegere evolutie bijgebleven. Voeg daarbij het animisme - de leering volgens
dewelke de eerste mensch meent dat al de wezens die hem omringen, evenals hij,
bezield zijn - waaruit bijgeloof en vrees ontspruiten, en het ontstaan van den
godsdienst, van allen godsdienst is klaar. Elders treedt ook de tooverkunst (blz. 20)
als factor van den godsdienst op.
Ongelukkiglijk legt het animisme en bijzonder het totemisme, zooals de geleerden
het thans aan 't eens worden zijn, het ontstaan der godsdiensten niet uit. Het laatste
Congres voor godsdiensten-geschiedenis te Oxford heeft het eens te meer bewezen.
Daarbij, zooals P. Lagrange zeer wel opmerkt in de ‘Revue biblique’, 1910 (blz.
192): ‘de wilde eerbiedigt een tabou uit bijgeloovige vrees, ja; maar juist omdat hij
voorzichtig oordeelt zich niet bloot te stellen aan een bovennatuurlijk gevaar.’
De schrijver van ‘Orpheus’ vindt er behagen in, in zijn overzicht der vreemde
godsdiensten - dat menige wetenschappelijke onjuistheid bevat - verschillende
gebruiken of overleveringen in betrekking te stellen met 't zij Israëlitische, 't zij
christene gebruiken of gewoonten, ja leeringen.
't Beste deel van den zoogezegden geopenbaarden godsdienst zou uit die vreemde
godsdiensten naar den godsdienst van 't Oude of Nieuwe Testament overgewaaid
zijn, ofwel zijn uitlegging vinden in totemisme en andere bijgeloovige gebruiken.
Zoo zou God slechts letterdiefte gepleegd hebben tegenover Hammurabi, den
ouden Babylonischen koning, indien Hij het Wetboek aan Mozes heeft ingegeven!
Alsof God niet kon ingegeven hebben aan den gewijden schrijver eenige der wetten
samen te stellen, die reeds ten tijde van Hammurabi in Babylon in omloop waren.
Vinden we niet eenigszins 't zelfde terug, wanneer God den schrijver van de boeken
der Macchabeërs ingeeft en deze de geschiedboeken van Jason van Cyrenen
verkort? M. Reinach heeft dus ofwel de theorie der goddelijke
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ingeving niet begrepen, ofwel belet hem zijn gansch bijzondere geestesgesteltenis
tegenover al wat 't zij geopenbaarden godsdienst, 't zij christen Kerk slechts ruikt,
de waarheid in hare juiste omvatting te begrijpen. Misschien ook wel de beide. En
dat is nu slechts één voorbeeld tusschen menigen. M. Gabriel Monod zelf deed in
de ‘Revue historique’, 1909 (blz. 303) opmerken: ‘Zoo wij M. Reinach stap voor stap
moesten volgen, zouden we dikwijls, in het deel van zijn boek betreffende het
christendom, plaatsen aan te stippen hebben, waar het ons zeker schijnt dat
vooringenomenheid hem gebracht heeft tot het misvormen der feiten.’ Alles ten
laatste draait op de Kerk of den godsdienst af. Zij is de groote plichtige: tegen haar
moet men ten strijde.
Aldus schrijft hij blz. 256: ‘'t Is voornamelijk na de zegepraal van het christendom,
dat men de rampen en verwoestingen aanschouwd heeft, door het godsdienstig
exclusivisme verwekt.’
Dat wil nu niet zeggen dat ‘Orpheus’ van alle wetenschappelijke waarde ontbloot
gaat. Verre van daar. Verschillende goede overzichten en juiste kijken op sommige
godsdiensten vindt men er in weder. Maar 't valt wel te vreezen dat het gezag van
M. Reinach als geleerde niet één trap hooger in de glorie zal gestegen zijn door het
schrijven van dit boek, dat meer het uitzicht heeft van een schotschrift. Integendeel!
De schrijver stond tot hiertoe gunstig gekend als oudheidkundige. Wie weet of zijne
waarde voortaan niet min of meer gevaar gaat loopen in de wetenschappelijke
wereld. Evenzoo heeft Haeckel, door denzelfden geest geleid, in Duitschland de
achting in de oogen der Duitsche geleerden verloren...
(1)
Conrad Alberti: De weg der menschheid. Van Osiris tot Paulus. - Het opschrift
van dat boek heeft den klank en den zin van een symbool. En zoo is het ook. Het
wil de lange wegen schetsen, die de menschheid langs de onafzienbare baan der
eeuwen in 't godsdienstig denken heeft afgelegd, van toen ze uit de donkerte der
eerste tijden in 't licht der geschiedenis verscheen, tot de huidige beschaving toe.
Het gansche werk verschijnt in meerdere deelen. Dit eerste deel handelt over de
vervlogen eeuwen, toen Egyptenaren, Babyloniërs, Assyriërs, Indische en Perzische
volkeren, Hebreeuwen, enz. nog leefden. Het tracht dus eigenlijk voor het
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Halberstadt.) - C.J.J. Dalmever, Amsterdam. - Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. In-12
van 270 blz., 1909.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

86
groote publiek een inzicht te schenken in de geschiedenis der wereld, vooral toch
in den ethischen ontwikkelingsgang van den menschelijken geest. Daarom geeft
het een overzicht van de geschiedenis der verschillende volkeren en wel voornamelijk
van hunne godsdiensten. 't Bevat dan ook een vrij-langen kijk op den godsdienst
van Israël.
Het zal dus niet zonder belang wezen daar een woord over te reppen, des te
meer dewijl het boek voor 't lezende volk van Nederland bestemd is en op een groot
publiek aanspraak maakt.
Schrijver heeft willen vermijden - hij zegt het althans - aan de gevoelens zijner
lezers op godsdienstig of zedelijk gebied aanstoot te geven. Daarom is zijn werk in
't algemeen objectief. Het treft nochtans hoe hij een zekere - misschien wel
onwillekeurige - neiging toont het christendom met andere godsdiensten in betrekking
te brengen. Voor den Parsen en Indischen godsdienst is zulks bijzonder opmerkelijk.
Sommige bijzonderheden zouden ook wellicht tot verdere betwisting gelegenheid
geven.
Maar waar we zoo onvoorwaardelijk niet meer met den schrijver instemmen is bij
zijne uiteenzetting van Israël's godsdienst. Zóó opent hij de geschiedenis ervan:
‘Zeer verlichte godgeleerden en wetenschappelijke mannen [hebben zich] nog niet
geheel van de teleologische beschouwing kunnen losmaken, dat de verschijning
van Christus niet alleen een wonderlijken ommekeer in den loop der
wereldgeschiedenis van den geest gebracht heeft, maar zelfs, dat die gebeurtenis
een door hoogere machten gewilde en voorbestemd was om een keerpunt teweeg
te brengen in de geschiedenis van het denken en leven.’
Dat is de eerste, tusschen meer, der zinsneden die ons bij 't lezen onder de oogen
vielen, en ons inlicht over de natuur van den Joodschen godsdienst volgens de
opvatting van M. Alberti. 't Schijnt klaar dat deze godsdienst voor hem geen hooger
innerlijk beginsel bezit dan 't is gelijk welke godsdienst. Ook stapt hij met te zekeren
tred in 't spoor door Wellhausen, Kuenen en andere rationalisten gebaand. Men kan
nochtans - we zagen het reeds en zullen het verder nog zien - de critiek op de heilige
boeken van Israël's geopenbaarden godsdienst toepassen, zonder daarom tot de
radikale besluiten dezen laatsten over te slaan.
r

D Hermann Schneider: De ontwikkeling van den Jahveh-godsdienst en de
(1)
Moses-legenden in Israël en Juda. - M.H. Schneider,
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privat-docent in wijsbegeerte te Leipzig, wil de ontwikkeling der geschiedenis van
Israëls'godsdienst schrijven en van het Babylonisch heldendicht van Gilgames. 't Is
het eerste dat ons hier eigenlijk aanbelangt.
De geschiedkundige boeken van 't Oude Testament, zoo meent hij, bevatten
eigenlijk geene historie, maar wel bepaald eene wijsbegeerte dezer historie. Die
wijsbegeerte wil de schrijver uiteenzetten volgens de moderne opvattingen, die voor
hem de hegeliaansche ontwikkelings-begrippen vertegenwoordigen. Dat is nu al
geen waarborg voor wetenschappelijke studie.
Uit Arabië, het vaderland der semitische geslachten, hebben vier
achtereenvolgende volksverhuizingen het oudere Azië overstroomd. Met eene dezer
- de Cananeesche - staan twee stammen, van Jacob-el (Jacob-god) en Jozef-el
verwant. De eerste, deze die den afgod Jacob aanbad, vestigde zich bij Bethel. Die
stad werd op zekeren keer door den stam van Jacob-el overweldigd en zoo werd
Bethel de eere-plaats van den afgod. Allengskens kreeg deze een eeredienst en
priesters, die nu ‘zonen van Jacob’ genoemd werden.
't Zelfde gebeurde voor den stam van Jozef-el. Die vestigde zich bij Sichem,
overmeesterde die stad en nu werd de afgod Jozef daar vereerd.
Een andere stam, die den afgod Israël - waarschijnlijk onder den vorm van eenen
steen vereerde - sloeg zijne tenten op in de nabijheid van Silo. Deze stam moet tot
de horden behoord hebben, welke de Egyptische oorkonden aanduiden onder den
naam van ‘Chabiri.’ Diezelfde monumenten spreken van een stam van Isirel (Israël),
e

waartegen een der Egyptische koningen in de 12 eeuw v. Chr. in Palaestina te
kampen had. Die Isirel overweldigden Silo, maakten er het heiligdom van hunnen
god Israël van. Dat heiligdom ook ontwikkelde zich tot een godsdienstige inrichting
en hun afgod die eerst een steen was, werd eenmaal de ‘ark des verbonds.’
Een vierde stam, evenals die van Israël, tot de groote Aramaïsche volksverhuizing
behoorend, vestigde zich nabij Jerusalem. 't Was de stam van Juda (Jahudi)
hebbende Jahu tot afgod. Die horde, onder 't geleide van David, maakte zich meester
van Jerusalem. Daar nu ontwikkelde zich ook, onder den drang des tijds en des
vooruitgangs, de volledige eeredienst van Jahu.
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Uit die vier stammen werd het Hebreeuwsche volk en zijn godsdienst geboren.
Politische omstandigheden vooral deden den afgod Jahu en zijn stam tot
overwinnaars op de overigen opgroeien. Onder den invloed der latere profeten
bloeide die eeredienst van Jahu tot den meer zuiveren godsdienst van Jahveh, den
God der Joden op. De Wet der Hebreeuwen, nu in de boeken van 't Oude Testament
neergeschreven, werd eerst ten tijde van 't Babylonisch ballingschap vervaardigd
en na den terugkeer afgekondigd. 't Was de laatste vereenzelviging van al die
vreemde opvattingen en overleveringen bij de Israëlieten vertegenwoordigd.
M.H. Schneider is doctor in geneeskunde en wijsbegeerte. Hij schreef ook wel
eens over de betrekkingen tusschen de wijsbegeerte van Gassendi en die van
Descartes. Ook nog o.a. over ‘Goethes naturphilosofische Leitgedanken.’ Dat doet
ons best verstaan hoe de schrijver op een gebied buiten zijn vak, zooals
godsdienst-geschiedenis van Israël, zóó aan 't fantaseeren gegaan is. Want echte
fantasie is die opbouwing, welke meer dan eens de onbevoegdheid des schrijvers
verraadt.
(1)
D.D. Eerdmans: Studiën over het Oud Testament. - Met het werk van M.
Eerdmans, hoogleeraar te Leiden, komen we reeds meer tot werkelijkheid der
geschiedenis terug. Dat wil nu wel niet zeggen dat wij hier gaande-weg met de
traditie meestappen. Neen, schrijver staat nog ver van de historische overlevering
verwijderd, zooals de Bijbel ze weergeeft.
Tot hiertoe hadden de critieken verschillende bronnen onderscheiden in de
samenstelling der zoogenaamde Mozesboeken en meer bepaald - dewijl het hier
dit boek bizonder aanbelangt - in de Genesis, namelijk volgens het verschillend
gebruik der godsnamen Jahveh en Elohim, o.a. in Jahvist, Elohist, Priester-codex.
M. Eerdmans verwerpt die tot hiertoe aangenomen hypothese. Volgens hem zou
het boek der Genesis eene samenvatting uitmaken van verscheidene legenden,
die volgens hunne min of meer veel-godische gehalte in vier reeksen zouden te
rangschikken zijn.
In de eerste reeks nemen de legenden plaats van echt-veel-godischen aard, die
Jahveh niet kennen. De tweede reeks omvat de legenden die Jahveh kennen als
afgod van een bijzonder volk en ook wel van Elohim spreken. Tot de derde behooren
deze legenden, die eigenlijk eerst veel-godisch waren, maar
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later op Jahveh, als eenigen god werden overgedragen. De vierde begrijpt menig
bijvoegsel van lateren tijd en jongere hand. Dit werden de bouwstoffen der verhalen
in de Genesis. Een dubbele verzameling werd er uit opgebouwd.
De eerste staat rondom het woord ‘Jakob’, dat in die verhalen voorkomt,
geschaard. Jahveh wordt er als een bijzondere god aanschouwd. De tweede
verzameling spreekt over ‘Israël’ en deze ook is veel-godisch. Later slechts werden
ze beiden door een één-godischen schrijver ineengesmolten tot een geheel. Maar
de laatste hand werd na het ballingschap slechts aan de Genesis gelegd.
Daaruit besluit M. Eerdmans in zijn tweede studie - en 't is hier dat hij meer tot
de werkelijkheid der geschiedenis nadert - dat de oude patriarchen geen vervallen
goden zijn. Dat de legenden die over hen handelen, geen mythologische verhalen
uitmaken en ten laatste, dat zij geene overdracht zijn der geschiedenis uit den tijd
der koningen in het verre verleden. Hierin ligt het echt critisch belang van zijn werk
en breekt hij met de rationalistische school af. Ed. Meyer immers had vroeger
beweerd dat de oude aartvaders metterdaad goden zouden geweest zijn - we hebben
er zelfs nog een weerklank van gehoord zoo aanstonds bij M. Schneider. Voor
anderen, zooals Winckler, Jensen, Jeremias, waren de patriarchale verhalen slechts
mythologische legenden; terwijl Wellhausen en zijne school staan hielden dat die
verhalen slechts eene weerkaatsing waren in 't verleden van feiten uit den koningstijd.
Er lag dus belang in die nieuwere, meer objectieve these van den Hollandschen
professor aangaande Israël's oudere geschiedenis, aan te halen. Zij schijnt eene
kentering te wezen van den vloed der rationalische strooming naar meer objectieve
gevolgtrekkingen.
(1)
P.A. Condamin, S.J.: Babylon en de Bijbel. - Met dit artikel, dat metterdaad een
heele verhandeling uitmaakt, treden we weer in de werkelijkheid der geschiedenis
terug. 't Is een echt overzicht van Israël's gewijde geschiedenis dat ons hier gegeven
wordt. Na eenige voorafgaande bepalingen, worden achtereenvolgens het ontstaan,
de tijdrekening, de geschiedenis, de wetgeving, de godsdienst en zedeleer der
Hebreeuwen voor onze oogen, in 't licht der assyro-babylonische ontdekkingen
ontrold.
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In 1902 had Friedrich Delitzsch zijn vermaard ‘Babel und Bibel’ de wereld
ingezonden. 't Verwekte een echt opschudding, een Kampf - zoo wat een Kulturkampf
in zijnen aard - om Babel und Bibel. De Israëlieten, een zwervend volk zonder
hoogere ontwikkeling, volgens de gegevens der vroegste geschiedenis, zouden 't
beste deel hunner wet en godsdienstige gedachten aan Babylon ontleend hebben.
P. Condamin stelt ook den Bijbel in betrekking met Babel op die verschillende
terreinen, maar om aan te toonen in hoever er een verband zou kunnen bestaan
tusschen sommige bijzondere gegevens en wat licht de assyro-babylonische
ontdekkingen op de algemeene ontwikkelingsgeschiedenis van Israël werpen. 't Is
dan ook van belang de gevolgtrekkingen zijner studie aan te halen.
‘De geschiedenis van Israël werd in voornaamste trekken op belangwekkende
wijze door de assyrische ontdekkingen verzekerd.’ - ‘De geschiedenis van het Oude
Testament in plaats van eenzaam, als hangend tusschen hemel en aarde voor onze
blikken te verschijnen, is in betrekking gebrachtmet deze der naburige volkeren.
Dat bleek ook niet te haren onrechte te zijn: haar menschelijk karakter werd
wonderlijk opgeklaard en haar goddelijk karakter beter in 't licht gesteld; zij blijft nog
steeds de gewijde geschiedenis.
Men heeft niets verloren bij het onderwijs over het ingegeven boek, met eene
dagteekening, steunend op valsche verklaringen te laten varen, om de meer zekere
en beter overeenkomende datums der assyrische tijdrekening aan te nemen.
‘Wanneer er van ontleeningen en invloed gesproken wordt, mag men nooit uit
het oog verliezen, zooals het - al te jammer - zoovele geschiedschrijvers der
godsdiensten doen, de tegenstelling, het grond-verschil. Elk echt grond-verschil
verdwijnt voor dezen die het bovennatuurlijk karakter van den godsdienst des Ouden
Testaments niet aanneemt. Voor dezen zelf der rationalistische geschiedschrijvers,
die den voorrang in zake godsdienst aan Israël toekennen en in dit volk het eenige
waarlijk-één-godisch volk der oudheid erkennen, komt dit verschijnsel slechts voort
uit een bijzonderen geestestoestand en een gelukkigere ontwikkeling onder heel
gunstige omstandigheden. De geloovigen daarentegen op de vraag: ‘Waarin bestaat
het voorrecht van den Jood op den heiden?’ antwoorden met Paulus: ‘Dat voorrecht
is op alle wijzen groot: eerst en vooral werden aan hem de godsspraken toevertrouwd
(Rom. III-1. 2). De bovennatuurlijke openbaring, waarmede de profeten bevoorrecht
werden, doen een afgrond oprijzen tusschen hunne uitspraken en dezen der
heidenen.
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Door de goddelijke mededeelingen verlicht, hebben de profeten van Jahveh's
godsdienst tooverkunst en bijgeloof, schandelijke gebruiken en moord, bij de naburige
volkeren in eere, verwijderd; den één-godischen godsdienst hebben zij zuiver
bewaard en aanhoudend hebben zij hem ontwikkeld en verheven. Daardoor staat
deze godsdienst onvergelijkelijk boven al de anderen van dien tijd verheven: en er
is hier geen sprake van verschil naar hoogeren graad, dat nieuwe ontdekkingen
zullen kunnen uitwisschen of verminderen, maar een verschil volgens orde, een
ware overtreffing die juist hieruit voortvloeit, dat de godsdienst van Israël een
geopenbaarde godsdienst, van bovennatuurlijke orde is.’
P.A. VAN ROOY, O.P.
('t Vervolgt.)
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Over letterkunde
Eduard Rod†, Melchior de Voguë†, Jean Moréas†, Jules Renard†, Mark
Twain†.
Einde Januari 1910 verloor de Fransche letterkunde een van haar stilste en haar
stevigste werkers, Rod.
Hij was eigenlijk Zwitser: Hij werd in Fransch-Zwitserland geboren, hij stierf er en
hij bracht er 't beste deel van zijn leven door. Zijn kinder-, zijn jeugd- en zijn schoonste
studiejaren vooreerst. Hij woonde daar te Nijon, het schilderachtig Helvetisch
paaldorp, zoo oud als Julius Caesar, neen ouder nog, want toen heette 't al
Noviodunum - en 't ligt daar nog altijd jeugdig lachend aan 't meer van Geneve. Met
zijn 22 jaar vertrok hij op studie naar Duitschland.
Maar ten slotte bezweek ook deze ernstige, druk werkende, goed-protestantsche
jongen voor de bekoring: Hij had niet langer genoeg aan Bonn, waar hij nu studeerde;
hij ging naar Parijs, en hij werd socialist. Hij was toen vijf en twintig. 't Was in elk
opzicht geen ‘opgang’. Hij viel uit de sfeer van Richard Wagner in die van Zola.
De lange, magere. harige jongen die uit Zwitserland het heimwee had meegebracht
en uit Duitschland de melancholie, had geen blijden kijk op 't leven. En zijn geest
was een gunstig terrein voor 't Zolaïsme. Ook schreef hij al dadelijk een artikel over
l'‘Assommoir’, en algauwmeer dingen naar Zola's goesting: niet meer óver hem,
maar productie in zijn trant, - en gespuwd, - novellen en romans. In al zijn
droefgeestige ellende vond hij toch ‘que le naturalisme a introduit plus de précision
dans le roman et plus de vie dans le style narratif.’
Hij had al heel wat boeken gevuld, die zoo gauw vergeten waren als volgeschreven
- toen Guy de Maupassant, misschien uit barmhartigheid voor een schoolkameraad,
over hem in ‘Gil Blas’ een luchtig artikeltje schreef, met een zwaarwichtig slot, dat
klonk uit de diepte van ernstige waardeering als een voorspelling van roem. Maar
Maupassant had gesproken van ‘een sterke persoonlijkheid’, en dat maakte Rod
beschaamd: hij voelde wel dat hij een persoonlijkheid was, maar hij wist evenzeer
dat hij zich totnogtoe aan 't publiek had voorgesteld enkel als een Zolazoon, bijna
zoo vies als zijn vader. En van stonde af aan wilde
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hij zich zelf wezen, zuiverder zichzelf. Hij schreef in 1885: ‘La course à la mort.’ 't
Was nog altijd eender met zijn stijl: niets geen Fransche brio, log en eentonig, stroef
van de inspanning der uitlandsche ziel, en dan nog bezwaard met een looden
pessimisme, als van een balling die vruchteloos kampt met het leven, maar die
hardnekkig strijden wil tot hij doodvalt. Nu, juist zoo was dat boek heel duidelijk een
autobiografie. En dat werd opgemerkt. Hij die zoo schrijft over zichzelf moet iets
anders wezen dan een naturalist, dan een man van brutale uiterlijkheden, berekend
op geldklopperij; moet zijn een man die diep in zichzelf kan kijken en die den moed
heeft te zeggen wat hij ziet. Dat was geen nieuws in de weredletterkunde, maar dat
was nieuws in de Fransche letterkunde van toen. 't Was ook zijn laatste woord over
pessimisme; en, hoewel een biecht-zonder-absolutie, toch bijna zijn genezing.
Maar nu komen ook omstandigheden van buiten een heelen omkeer brengen in
zijn leven. In 1886 beroept hem de hoogeschool van Geneve op een professoraat
in de vergelijkende literatuur. Gretig neemt hij aan; schreiend als een verloren zoon
komt hij weer zich nestelen aan 't hart van zijn land, huwt met het meisje dat hij
weervindt in den stralenkrans dien hij er om had gedroomd, hoog boven zijn
Parijsisch pessimisme en waaraan hij 't povere restje van zijn idealen had verbruikt.
Hij begint te gelooven in 't geluk van 't leven, geluk door werk en plichtsbetrachting.
Nu schrijft hij zijn schoon boek: ‘Le Sens de la vie.’ En nu leidt hem zijn zelfstudie
naar hoopvoller dingen. Zijn ‘ intuïtivisme’ zooals hij dat zelf heet, heeft ontdekt dat
de droeve mensch de beste niet is, en dat blijheid in 't leven - al was 't ook
wilskrachtig opgedrongen blijheid - zedelijker maakt.
In zijn land kwam de mensch Rod tot zijn vollen wasdom en de schrijver tot de
ontplooing van al zijn rijke gaven. Alles waardoor de talentvolle Zwitser op den
talenvollen Vlaming gelijkt kwam in hem te voorschijn: het krachtig vermogen van
opneming en aanpassing, het gemak, door de staatkundige verplichtingen van 't
heterogene vaderland, om zich in te leven in vreemde talen, vreemde literaturen,
vreemde beschaving. Voeg speciaal voor Ed. Rod daarbij de aangeboren neiging
om te vorschen naar 't zielkundig raadselachtige, de belangstelling in allerhande
zedenkundige vraagstukken. En gij hebt den sleutel der verklaring van al wat nu
volgen gaat, zoolang zijn professoraat zal duren, zeven jaar.
En daar volgt veel. Want deze zeven jaar zijn de vruchtbaarste van Rod's leven.
Hij geniet alle dagen 't geluk van te
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scheppen, en met denzelfden ontledenden blik waarmee hij daareven zichzelf had
onderzocht peilt hij nu de zielediepten van anderen: Les Trois Coeurs (1890), Les
Scènes de la vie cosmopolite (1890), Les Nouvelles Romandes (1891), La Sacrifiée
(1892), La Vie privée de Michel Teissier (1893), La seconde Vie de Michel Teissier
(1894), boeien langsom talrijker en ernstiger lezerskringen.
Intusschen verdringen zich de studenten om 't leeraarsgestoelte, waaruit hun een
stem tegenklinkt van iemand die met zijn gansche rijke ziel voelt het kunstenaarsvak
dat hij doceert. De professor spreekt en schrijft over Stendhal, over Dante, over
e

Lamartine, over Verga, over Vergelijkende Literatuur, over de 19 eeuw, over ‘Les
Idées morales du temps présent’, waarin aan de beurt komen, flink getypeerd,
Wagner, Leopardi, de Amicis, Garibaldi, Cavour, Schopenhauer, Tolstoj, de
Praerafaëlieten, de Veristen, Renan, E. Scherer, Bourget, Lemaître, de Voguë, A
Dumas fils, Victor Hugo, Brunetière.
In 1893 gaf hij zijn professorsbaan op. Hij wilde al zijn uren wijden aan zijn
schrijverstalent, en wel in de omgeving die hem daartoe het meest prikkelen zou.
Hij vestigde zich nu voorgoed te Parijs, waar hij immers voor 't eerst zijn roeping
had gevoeld. De Zwitser, die zoo gehecht was aan zijn land, zal voortaan werken
in 't rendez-vous van alle kunstenaars, maar zich dan elk jaar komen uitrusten en
nieuwe krachten putten in zijn geboortestreek.
Met Alpenlucht in zijn longen en Alpenaspiraties in zijn ziel voelde hij zich bestand
tegen de atmosfeer van Parijs. En hoewel hij bleef erkennen, theoretisch en practisch,
wat een gewicht er ligt aan 't opvolgen van 't echt realisme, aan 't bestudeeren der
omgeving, aan 't verzamelen van vak-details en documentaire nota's, zijn eigenlijke
scheppingskracht bleef hij besteden aan de zielen. De strijd tusschen liefde en plicht
was zijn geliefkoosd problema. Zijn medelijden voor dezen die vallen, zijn sympathie
voor de sterk beproefden, die hem zeggen doet: ‘Ce sont les meilleurs qui font les
chutes les plus profondes’, geven zijn wijsbegeerte wel een tikje van fatalisme, maar
dat komt men te over, als men bedenkt dat deze man het geluk niet heeft een
geloovige te zijn en dat hij toch in zijn grootmoedige vergevingsgezindheid voor der
menschen zwakheden de christelijke wet beseft en verkondigt: het blijvend geluk
is niet van deze wereld. Zij die 't geluk 't meest benaderen zijn dezen die het zoeken
in zelfverloochenende plichtsvervulling, trots alles, trots de schoonste drift en de
lokkendste verleiding. Uit zulk oogpunt zijn: Le Silence (1894), Les Roches blanches
(1895), Dernier Refuge (1896), Au milieu du chemin (1900), L'Eau courante (1902),
L'Inutile Effort (1903), Un Vainqueur (1904), L'Indocile (1905), L'In-
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cendie (1906), L'Ombre s'étend sur la montagne (1907), Aloyse Valérien (1908),
Les Unis (1909) zoo belangwekkend als ze, zuiver letterkundig, behooren tot het
merkwaardigste dat de hedendaagsche Fransche romanliteratuur ons kan aanbieden.
Het heiligste erfgoed der ziel - der anima naturaliter christiana - is ook dezen
kunstenaar dierbaar. En in de werken van daareven wacht de straf immer dezen
die dat verbruien: ‘Nous nous sommes trompés tous, zegt de wijsgeer Jaffé, in
l'Ombre s'étend.... C'est peut-être ma faute. J'ai trop douté de vérités qu'on ne
prouve pas, et qui sont à l'action ce que l'idée d'espace est à la pensée. Ce n'est
jamais inpunément qu'on en rouvre le procès... On s'égare à chercher son chemin
à côté de la route que les siècles ont battue.... Voyez-vous, il ne faut pas laisser la
(1)
raison empiéter sur l'expérience; j'ai livré trop de champ à la mienne.’
Mocht ik daarmee niet al te zeer een minder gezonde nieuwsgierigheid prikkelen,
dan zou 'k stilstaan bij de meening der getrouwen van Rod, die beweren dat de
meester hier in Lysel, Wagner heeft getypeerd en onder Irene, Mathilde Wesendonk
heeft laten schuilgaan.
Treffend is het parallelisme van behandeling in Bourget's ‘Divorce’ en in Rod's
‘Les Unis’. Maar hoe meesterlijk 't boek van Bourget ook weze, een zoo mooi portret
als dat van Verrès zult ge er vruchteloos in zoeken: ‘Il avait un beau front méditatif,
modelé en vigueur, d'une imposante élévation, un visage à la fois grave et doux,
aux traits calmes plutôt lourds, la chevelure intacte, longue, blanche et floconneuse,
la barbe longue et blanche aussi, un peu ondulée. Sa parole était lente comme son
geste, sa voix sonore dans les notes basses, sa phrase directe parfois trop chargée.
Dans ses propos, on devinait une de ces convictions profondes, qui gouvernent les
moindres pensées et qui cristallisent, si l'on peut dire, les efforts de l'esprit comme
ceux de la volonté. Sous les sourcils épais et droits, les yeux bleu-clair gardaient
une candeur pareille à celle qu'ont les yeux des enfants; leur expression achevait
de lui gagner les coeurs; la vie entière avec ses luttes, ses angoisses, ses drames,
ses horreurs, avait traversé les yeux de ce vieillard sans en ternir l'eau pure.’
De zomer-rust die Rod in zijn Zwitserland ging smaken was nog geen rust. 't Was
een gedurig loeren en luisteren naar stof voor zijn boeken. Want een geest als de
zijne lag nooit stil. Vandaar die romans die men heel juist zou mogen heeten zijn

(1)

De roman verscheen, gelijk de meeste van Rod, in de ‘Revue des deux Mondes’.
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Zwitsersche romans: ‘Là Haut’, ‘Au milieu du chemin (1900), Scènes de la vie suisse’
(1901), ‘Le Ménage du Pasteur Naudié (1898), Mademoiselle Annette (1894), ‘L'Eau
courante’ (1902), ‘Nouvelles vaudoises (1902).
Die zijn dan ook meer speciaal voor Zwitsersche lezers, zielkundig eenvoudiger,
maar met een wondere beschrijvingsuggestie, waar meren in lachen en bergen in
dreigen en schitteren. Voor menschen als wij, waar, Goddank, de boer nog inzit, is
dit misschien Rod's liefste genre. Aan dezen hoogbegaafde, die zoowel Parijsals
een Juradorpje wist te doen leven onder zijn pen, heeft de ‘Heimatkunst’ niet
geschaad. Ze bleef nationale kunst in den grooten en goeden zin.
Rod zelf gaf in het voorwoord bij zijn ‘Aloyse Valérien’ een soort indeeling van
zijn ontzagwekkende reeks romans: Hij onderscheidt vier soorten: zijn naturalistische
jeugdwerken, zijn psychologische romans, zijn passionneele romans en zijn sociale
romans. Die klassificeering beantwoordt zoo tamelijk aan de werkelijkheid als men
aanneemt dat hij bij zijn maatschappelijke kunststudies als ‘Le Vainqueur’, ‘L'Indocile’,
‘Les Unis’ zijn oude liefde den zielkundigen roman niet verzaakte in ‘L'Ombre descend
sur la montagne’ en ‘Aloyse Valérien.’
In zijn sociale romans behandelt hij natuurlijk vooral den strijd tusschen kapitaal
en arbeid, waarvoor hij meestal de stof gebruikte zijner artikels uit de Figaro, die
hem heel wat opzoeking kostten.
Even onmiddellijk belangwekkend voor ons, katholieken, is het onderwerp van
‘L'Indocile’, waarin hij den ‘Homais’ van deze laatste jaren stelt tegenover den
fijnbeschaafden kenner van geschiedenis en overlevering; en breeder nog deinen
de tafereelen uit waar hij de beroeringen schildert in 't Fransch familieleven
teweeggebracht door de Dreyfus-zaak, de scheiding van Kerk en Staat en de
Congreganistenjacht. Is Bazin trouwer in de leer, niemand zal ontkennen dat Rod
hem hier de baas is in de kunst.
Te midden van al die scheppingen moest Rod zijn cosmopolitischen geest nog
voldoening schenken met het rondzien in de vreemde literaturen, en weerom kwam
deze wondere werker uit zijn vruchtbare reizen te voorschijn met studiën over Ibsen
en Tolstoj, over Goethe, over Rousseau, en met zijn bundel ‘Nouvelles études sur
e

le XIX siècle.’
En wilt ge over den mensch in intimis een bladzijde smaken:
‘Pendant que je travaille, (ma femme) est là derrière moi attentive à ne me point
troubler; de temps en temps, je percois le bruit de la laine qu'elle tire dans le canevas,
ou de la page
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qu'elle tourne, ou de son souffle léger; quelquefois, je me retourne et ne la vois plus;
elle a disparu silencieusement; au bout d'un instant elle revient de même, sans que
ses petites pantoufles fassent craquer le parquet; et je sens son regard posé sur
moi comme une continuelle caresse, regard de ses grands yeux profonds et clairs,
où il n'y a que bonté, tendresse et dévouement; toujours aussi je sens sa pensée
qui suit la mienne et chemine côte à côte avec elle, à travers les rêves comme à
travers les soucis des jours. Quel mystère y a-t-il done dans ce sentiment d'union
intime qui atténue les inquiétudes et qui double les joies?... Ma solitude (d'autrefois)
est vaincue; non certes parce que je vois sans cesse auprès de moi la même figure
connue, mais parce que cette figure est aimée. Quelque chose d'elle passe
continnellement en moi, comme une chaleur bienfaisante, comme une autre vie
meilleure, et quelque chose de moi passe en elle. Ce n'est plus l'âme étrangère,
qui reste toujours étrangère malgré la fréquence des rencontres, malgré l'assiduité
des relations: c'est la pénétration continue, qui, peu à peu, de deux êtres n'en fait
qu'un.’
Rod's leven en streven is een groote les geweest van een ernstig man, van
iemand, die na de dwalingen van de jeugd, leerde beseffen wat een ziel is voor een
kunstenaar, die al zijn krachten wijdde voortaan aan hooge vraagstukken welke hij
in de romankunst zocht op te lossen met al de oprechtheid, waarover de strengste
beoefenaar van de wetenschap beschikken kan. Een groote les ook nog van iets
anders: Deze zoo plots gebroken loopbaan getuigt ons van het loon dat ook de
wereld niet weigert aan schrijvers als Rod: Lang niet onder een gelukster geboren,
heeft Rod iets willen worden, ondanks veel: geen geld, geen voorlichting, geen
bescherming, geen reclame, geen marktmiddeltjes, publiek of geheim. Geduld,
werk, geloof in idealen buiten de voldoening van zelfzucht, hoe schoon en hoe hoog
ook betiteld. Stijgend, stil maar standvastig, kwam hij tot daar, waar de dood hem
trof, maar waar zijn gestalte blijft prijken als die van een mensch, die heel groot was,
die 't met zijn kleinere medemenschen goed heeft gemeend, en hun 't beste van
zijn ziel heeft geschonken tot een genieting die de lezers van alleszins goede en
schoone romans niet zoogauw zullen verloochenen, om de misschien voor enkelen
soms wel gewaagde, maar voor de sterkeren altijd gezonde, diep en fijn zielkundige
ontroering van zijn edel kunstenaarswerk.

(Wordt vervolgd).
J. PERSYN.
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Boekennieuws
Loquela. Woordenboek van Guido Gezelle, verzameld door J. Craeynest.
- Veen, Amsterdam, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 700 blz.
Wat ‘Loquela’ is heeft Gezelle ons aangeduid boven aan elk van zijn maandbladjes
indertijd: Loquela: Zantekoorn, ‘dat is Vlaamsche woorden, woordengedaanten of
woordenbeteekenissen, die ongeboekt, mijns wetens, en tot nog toe épea ptérôënta
d.i. vluchtig gebleven waren’.
r

En in de ‘tegenkomsten, brieven etc, van n 2 van 't eerste jaar (Wiedmaand,
1881) verklaart hij verder zijn inzicht: ‘Mijn Heer, Loquela, dat is de name van een
hand - hulp - en vervoegbladje, dat ten dienste gesteld wordt van al degenen die
hun gelegen laten aan eigene Vlaamsche tale, als uitinge van eigen Vlaamsch
wezen en leven. Gevolgentlijk is Loquela een blad voor eigen-Vlaamsche
taalliefhebberijen en voor eigen-Vlaamsche taalgeleerdheid. Voor de schrijvers van
Loquela is de tale de tale gelijk de sterren de sterren zijn: zij bestaat, zij is daar, zij
leeft en zij roert nog dagelijks, en wij zoeken ze, met eerbied te kennen en te doen
kennen, in haar wezen en in hare waarheid, in hare oorbaarheid of goedheid en in
hare bewonderlijke schoonheid. Al vele is er in dit vak van de Vlamingen gedaan,
dat in Holland, Duitschland, Engeland, ja tot in Frankrijk toe geprezen wordt, doch
nemo propheta in Patria, en het laatste “verslag van de Jury” over den
“vijfjaarlijkschen prijs” in de “nederlandsche Letterkunde, Moniteur Belge” beweert
van ambtswege dat er in Belgenland geene taalgeleerdheid betracht en wordt,
zeggende: “dit vak..., eigenlijke taalkunde, (philologie) blijft tot heden onbeoefend”...
De namen van de menigvuldige medewerkers schuilen onder de handteekens van
Dr Gust. Verriest, Hoogleeraar, te Leuven; Dr Karel de Gheldere van Hondtswalle,
Geneesheer te Couckelaere; Z.E.L. De Bo, pastor van Elverdinghe, Guido Gezelle,
onderpastor te Kortrijk... Een groot getal inschrijvers, medewerkers en medewervers
van Loquela zullen, 't is te hopen, het bovenstaande beweren van Moniteur welhaast
leugenachtig heeten...’
En zoo is 't gebeurd. Het kostelijk bladje bracht aan Vlaanderen en aan de
wetenschap kost naar het hart en uit het hoofd van Gezelle veertien jaar lang: van
Mei 1881 tot November 1894.
Wat ook anderen hem hielpen, hij was de ziel van het maandblad. De ziel en de
leidende, werkende, ordenende geest.
Van zijn eerste jeugdjaren af waren al zijn wandelingen, door 't Vlaamsche land
al zijn gesprekken met zijn evennaaste gelegenheden voor hem om af te luisteren
en op te teekenen al wat lag op de tong van ons volk, den heelen schat van
Vlaanderens ongeboekte taal.
Zijn kamer werd een voorraadschuur van gouwspraakwoorden. Een eerste provisie
daarvan stak hij in de Bo's West-Vlaamsch Idioticon. Ook getuigde van harte de
verdienstelijke
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pastoor in zijn Inleiding: ‘De rijkste lijst - de mijne telt hier niet mee - is die van eerw.
heer G. Gezelle.
Maar 't duurde niet lang of op de studeerkamer van meester Gezelle lag een
nieuwe hoop Vlaamsch, zoo groot als de vorige. Die werd nu in Loquela uitgeschud.
En bij de 28.000 West-Vlaamsche woorden en zegswijzen van De Bo's Idioticon
kwamen nu nog deze nieuwe duizendtallen.
Weer een bewijs voor de reusachtige werkkracht van Gezelle, weer een monument
voor zijn geleerdheid en ook voor zijn aandoenlijke bezorgdheid waar 't gold zijn
Vlaamsch. Want al dat zoeken en zamelen ging uit van de vrees dat er Vlaamsche
woorden voorgoed konden verloren gaan, ‘Verloren Vlaamsch’ was een schrikbeeld
r

de

voor hem. En onder dien titel opende hij zijn hart in n 1 van zijn Loquela, 2 jaar:
‘Ware 't da' groommoeder nog leefde, ze zou zij dat wel weten!’ Hoe dikwijls en
hebbe ik dat niet hooren zeggen!
Maar grootmoeder is dood, en was zij de eenigste die een oud woord b.v. nog
wetende was, dat oud woord is in haar en met haar teenemaal voorbij gegaan en
verloren.
Zet nu in de plaatse van een oud woord geheel een oude tale, die een enkel oud
mensch nog weet en spreekt, en die oude tale zal verloren zijn van zoo haast als
dat de laatste tonge koud geworden is, die die oude tale sprak.
Het stuk en is trouwens niet ongebeurlijk.
Te Paul, in Cornwall, sprak over tijd een enkel oud wijf nog de oude tale van haar
land, de Cornische tale; en wel, die oude brave moeder is onlangs gestorven, en
de gesprokene oude Cornische tale gevolgentlijk ook, tot groot verlies en spijt van
de oude Britten, in Cornwall, die, ter indachtigheid van beide overledenen, de vrouwe
en de tale, te Paul, gezaamder hand, een gedenkteeken opgerecht en doen bouwen
hebben.
Van de Cornische tale bestaan der zeker wel, buiten den geheugsteen te Paul,
nog andere, geschrevene of gedrukte, oorkonden en gedenkenissen; maar hoeveel
ongeschrevene, hoeveel nooit geboekte talen en zijnder niet verloren gegaan, en
hoeveel nooit opgevangen woorden ende spreekwijzen en gerakender dagelijks
onder den voet?...
Welnu, om zoo weinig mogelijk juweelen uit onzen taalschat onder de voeten te
laten geraken, stelde Gezelle zijn Loquela op Maar - laat het ons tot onze oneer
getuigen - Loquela zelf was allengskens onder de voeten geraakt, en enkel eenige
taal-vrome boekerijen bezaten de eenmaal zoo goedkoope, thans om haar
zeldzaamheid zoo kostbaar geworden verzameling.
En daar komt nu als een redder pastoor Craeynest opgedaagd. - Al de jaargangen
van Loquela heeft hij in een woordenboek verzameld, als 't ware een nieuw
West-Vlaamsch Idioticon. Maar een Idioticon, zooals Gezelle alleen er een maken
kon: een groot geleerde die meteen een groot dichter was. Aan de verklaring van
sommige woorden zijn heele kolommen gewijd. Lees dat, en ge zult het herlezen,
gelijk ge sommige geliefkoosde bladzijden uwer lievelingschrijvers herleest, zoo
aanschouwelijk, zoo levendig, zoo beeldig-aanlokkelijk
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is dat alles uiteengedaan. Hier is de taalstudie op haar verleidelijkst: zij opent
horizonten, waar het schemelt van landen en eeuwen, opdoemend uit den oudsten
voortijd met klanken en woorden waarin we de eigen taal herkennen die we thans
op de lippen hebben. En in alle verklaringen, ook de kleinste, zien we ons volk dat
Gezelle ons toont als zijnde een gedurig bezige dichter, een massale maker van
taalpoëzie, spruitend uit een geheime scheppingsmacht door den Schepper van
allen en alles gelegd in ieder van ons, tot in 't eenvoudigste boerke toe, allicht in die
nog het meest.
Och ja, Gezelle loopt aleens buiten de wetenschap, door strenge Duitsche
e

taalvorsching in de 19 eeuw zoo indrukwekkend opgebouwd. Niet altijd is zijn
meening uitgemaakte zekerheid, en soms druischt de uitspraak van den genialen
autodidakt aan tegen de uitkomsten van diepere vorsching; maar wat de wondere
intuïtie van dezen man voor ons Vlaamsch heeft gedaan in werken als ‘Loquela’
dat hier voor ons ligt, is meer waard dan wat een legio gepatenteerde geleerden
voor de taalweten schap kan uitrichten. Geleerden blijven meestal snuffelaars.
Gezelle ook was een snuffelaar, ja; maar zijn snuffelingen werden telkens vizioenen
J.P.

Der wereld letterkunde, voor Noord- en Zuid-Nederland bewerkt door
P.A.M. Boele Van Hensbroek, met 165 afbeeldingen. - A.W. Sijthoff,
e
Leiden. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. 1 deel, 370 blz., fr.
20.
De specialisten, die voor elke letterkunde afzonderlijk, uitvoerig, en naar al de eischen
van de moderne wetenschap wenschen te worden ingelicht, kunnen met dit boek
weinig aanvangen. En al wie zijn gezond verstand gebruikt, kan dat a priori weten.
Niet éen land, niet éen taal bezit een geschiedenis der wereldletterkunde, volkomen
in den haak.
Aan pater Baumgartner gunnen wij den leeftijd der patriarken om met zijn
reuzenwerk rond te komen; en dan nog weet ik niet of 't niet beter zal zijn voor iedere
letterkunde speciaal het beste afzonderlijke handboek te gebruiken. De werkzame
pater heeft nu éen deel af van een levende letterkunde: Frankrijk. En stellig is 't dat
er Fransche literaire geschiedenissen bestaan die beter zijn dan dit Duitsche boek
over Fransche letterkunde. En dat zal zoo met alle landen worden. Nemo propheta
in patria sua komt hier niet zoo goed te pas. De beste profeten, en de beste
verklaarders van een nationale letterkunde vindt men doorgaans onder die
nationalen. Om de letterkunde van een volk te kennen, moet men zijn leven kennen,
en om het leven van een volk te kennen, moet men het medeleven van kindsbeen
af - of - wel een Taine zijn. De sterkst cosmopolitisch aangelegde letterkundige
geschiedschrijver zal totnogtoe wel Hettner wezen. Welnu, in zijn ‘Litteraturgeschichte
n

des 18 Jahrhunderts’ heeft hij vooral Frankrijk, Engeland en Duitschland behandeld.
En voor elkeen is 't duidelijk dat Duitschland het best is behandeld.
Eén mensch die een door en door wetenschappelijke geschiedenis der
wereldletterkunde schrijft, is al zoozeer een contradictio in terminis als éen mensch
die, op de sporen van
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Cantu, of van wien ook, een politieke wereldgeschiedenis zou schrijven. Dat een
groep menschen, die naar een vast plan onder flinke leiding zulk een arbeid
verrichten, is wel een mogelijkheid; maar, al is ook die leider een knap man, gelijk
Saintsbury, dan zal de onderneming toch nog mislukken, zoo, gelijk in 't geval van
‘The European literatures’ al de medewerkers Engelschen zijn.
Wij zullen dus de dwaasheid niet begaan aan Boele van Hensbroek eischen te
stellen die niemand ter wereld ooit heeft vervuld, en langs om minder vervullen zal.
Maar in de plaats van een wetenschappelijke reis door de wereldletterkunde heen
te maken - een reis die heel wat meer dan 80 dagen duren zou - is 't aan eenieder
geoorloofd een pleziertochtje te doen. En hij die een vertrouwbare gids maakt voor
zulk een uitstapje zal aan veel menschen een grooten dienst bewijzen.
Dat nu heeft Boele van Hensbroek willen doen, nu de tweede onder de
Nederlanders. Want Dr. Doorenbos was hem voorgegaan. Dat men een heel knappe
kerel kan zijn, en toch voor zoo 'n taak te kort schieten, dat heeft die Dr. Doorenbos
bewezen. Dat men niet zoo 'n fijnzinnig estheet moet zijn als Dr. Doorenbos, dat
men met veel te reizen, met goede kijkers en met gezond verstand verder komt dan
met kamerstudie, dat heeft, me dunkt, Boele van Hensbroek bewezen. 'k Geloof
niet dat iemand, die beider werk vergelijkt, loochenen zal dat de jongste het wint
van den ouderen, in klare voorstelling van de zaken, in mooien vertel- en betoogtrant,
en vooral in suggestievermogen om door zijn eigen woorden den geest der
verschillende rassen te doen spreken. Geeft ons Boele van Hensbroek een tweede
deel zoo zorgvuldig en gezellig bewerkt als het eerste, dan bezitten wij voor der
Wereld Letterkunde een vademecum dat Frankrijk ons benijden moet; iets beters
ook dan 't geen Otto van Leixner aan Duitschland schonk, en dat Boele tot model
heeft gekozen; iets minder goed, want minder wijsgeerig dan Julius Hart's
‘Weltliteratur’, die om zijn verbazende synthetiseerkracht der letterkundige tijdvakken
beter dan von Leixner Boele's toonbeeld ware geweest. Maar dan staat Boele toch
weer hooger in zijn eerbied voor de eeuwige waarheid en is hij geen Antichrist gelijk
Hart.
Wat wij binnen de palen van 't menschelijk-mogelijke van Boele konden vragen
heeft hij geleverd.
En dat was ook zijn doel: ‘in eene uitvoerige causerie, de literaturen der wereld
te doen kennen; hare voortbrengselen te rangschikken en toe te lichten in verband
met het leven der dichters en schrijvers; soms ze gedeeltelijk weer te geven.’
e

In dit 1 deel zijn behandeld de Oostersche, de Grieksche, de Romeinsche en de
e

Romaansche letteren. Voor het 2 deel worden beloofd: De Engelsche, de
Hoogduitsche, de Scandinavische en de Slavische literaturen.
Noord- en Zuid-Nederland is weggelaten omdat elk liefhebber de noodwendigheid
gevoelt in speciale werken meer er van te vernemen dan binnen de kleine ruimte
die hier kon afgestaan worden, zou gegeven zijn.
De uitgevers hebben hun best gedaan om dit boek te maken tot een waardig
pendant van Leixner en van Hart in zake van
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illustratie. 't Is een echt familie-boek. Een boek dat zijn zending heeft zoo goed als
dat van Hart in den ‘Hausschatz des Wissens’, een boek om te lezen met veel vrucht,
om te doorbladeren met veel genoegen.
J.P.

Timm Kröger, door G. Van Poppel. - Rolduc, M. 0.25.
De Duitsche Keurboekerij, voor Nederlandsche en Belgische scholen bewerkt en
van aanteekeningen voorzien door G. VAN POPPEL, professor aan 't seminarie te
e

Rolduc, gaf onlangs haar 4 nummer. Men herinnert zich de drie vroegere bundeltjes:
Detlev von Liliencron, Marie von Ebner-Eschenbach en Mörike.
r

N 4 is de kruim uit Timm Kröger. Timm is een bejaarde notaris, die enkel op zijn
47 jaar zich aan 't schrijven zette. Hugo Benzmann zegt veel goed van Timm en het
wordt door den bloemlezer beaamd: ‘Timm Kröger's Heimatland ist
Schleswig-Holstein, seine Kunst ist der des gröszten dänischen Dichters, Jens Peter
Jacobsen, verwandt im Empfinden und Verstehen des Lebens, der Natur und der
Seelen; sie ist nur anders gerichtet... sie ist gar nicht melancholisch, sie ist vielmehr
optimistisch, wie die Storms und Klaus Groths. Jener romantische, bald naive, bald
mystische Realismus, der in allen originalen nordischen Poesien so bezaubernd
wirkt, lebt auch in Krögers Dichtungen. Wir Norddeutsche empfinden dieses gänzliche
Aufgehen der Seele in der Natur, diese Belebung der Natur durch die Poesie und
der Poesie durch die Natur, dieses mystische Einswerden der Seele mit der
Landschaft, als das Wesen der Poesie an sich. Dieses Wesen, das in den Liedern
der Edda träumt und gärt, orakelt und sich offenbart, das in den alten Balladen
geistert und spuckt, erscheint wieder als eigentümliches, mystisches Naturempfinden
in der modernen Kunst. Dieses Einssein der Seele mit der Natur, diese unsere
Poesie spricht auch stark und innig aus Krögers Dichtungen.’
Kröger's Novellen bereiken thans den eerbiedwaardigen omvang van negen
bundels. Met zijn zekeren smaak heeft G. Van Poppel de hand gelegd op twee dier
novellen en die geeft hij ons in dit boekje te genieten: Dreschermelodien: waarin uit
het ‘Klipp-Klapp’ en ‘Duff-Duff’ waarempel een samenspraak opklinkt, openbarend
de heele melodie van de rijkgevulde zielen dier vlegels; en Im Nebel, waarin Kröger's
geest schittert, zoo, dat waarlijk, naar 't woord van den ouden typischen Ruhsert,
‘Feuerfunken fliegen zweihundert und, wenn es hoch kommt, driehundert Schritt.’
J.P.

Hollandsch binnenhuisje, door Joanna Van Woude, elfde druk. - De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Fr. 1.50.
Een boek om te lezen in de avonduren, wanneer de ondergaande zon den einder
nog even kleurt met haar zacht gouden licht, dat langzamerhand verdwijnt en
wegsmelt in het vale grijs der aanbrekende duisternis... Een boek om te lezen op
dit uur van rust, waarop al de natuurstemmen zwijgen, en ons hart, dat den heelen
dag in den harden strijd om het leven, zoo gejaagd heeft geklopt, nu gezapig-kalm
voortslaat in innige rust. Want dit boek is een boek van rust, van kalmte. Het beschrijft
een Hollandsch binnenhuisje, waarin twee levens in
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één harmonie opgaan. Man en vrouw, niet getrouwd om het geld, noch om de wereld
te behagen, maar uit echte, schoone liefde. Beide met gebreken - anders waren ze
onecht -, maar elkander verdragend in huiselijken vrede. Soms wel eens kibbelend,
laat zijn beleedigende woorden uitbrengend ‘die later worden herroepen als in drift
uitgesproken, maar welker angel toch in 't hart is gedrongen en er een lidteeken
achterlaat.’ (blz. 33).
Voor hun geluk echter brandt op den bodem van hun hart onverpoosd het
altaarvuur der liefde voort, ondanks al de windvlagen, die het wilden uitdooven. Man en vrouw al de kleine wederwaardigheden proevend, die men ontmoet in het
leven, maar in gezamenlijk torsen den onvermijdelijken last lichter bevindend. Man
en vrouw, wier natuurlijk schoonheidsgevoel nog niet door zooveel kunstmatigs
werd gedempt, maar genietend van de pracht die de natuur, ter vermooiing van ons
leven, zoo kwistig rondstrooide.
‘Als je de lucht ziet uit de ramen, kun je nooit slecht worden’, beweerde Truus
dikwijls op hare eigenaardige manier... Meermalen onderging ik zelf dien invloed,
als mijn oog onwillekeurig uit onze vensters naar den avondhemel dwaalde. Dan,
tegen wil en dank, opende zich mijn hart voor iets zonderling plechtigs en ernstigs,
voor dat gevoel, hetwelk ons opheft uit de nietigheden en alledaagschheden, die
ons den ganschen dag gevangen houden.’ (blz. 119). - Man en vrouw, - ook nog
op onze dagen van ontvoogding der gedachten, waarop menige kostbaarheid, die
vroeger aan het hart werd gedragen, vertrapt wordt in het slijk van den weg, - zich
slachtofferend aan de opvoeding hunner kinderen, en in het brengen hunner offers
de diepste vreugden smakend. Men leze de bladzijden, waarin J.V.W. de zorgen
beschrijft, welke die moeder besteedt aan haar kind...
Ja, dit boek schittert zacht van ethische schoonheid. Er gaat een aroom uit van
huiselijke deugden, welke eenieder, die door eigen laag dalen het beste in zich niet
heeft versmacht, goed moet aandoen.
En toch, wanneer ik, na het boek gelezen te hebben, het toesloot, en mijnen geest
stil liet fantaseeren over den inhoud... was dat boek geen leugen? Kon zoo 'n mooie
bloem wel opschieten uit den dorren grond der ongodsdienstigheid? Want nooit
wordt er in het boek gezegd dat die man en vrouw, welke zoo hoog willen staan in
het leven, den knie buigen voor den Gever van alles, voor Hem die ons toerust met
kracht voor den harden strijd. En, wanneer de onverbiddelijke dood het aanbeden
kind in een verraderlijken greep komt wegnemen, legt de ongodsdienstigheid heel
hare leegheid bloot. ‘Maar o mijn kind, waarheen gij ook zijt gegaan, als we u ooit
mogen terugzien - gelijk sommigen, benijdenswaardig genoeg, gelooven....’ - Later
luidt het, bij een bezoek op het graf van den kleine ‘Wat daar ligt is alles wat ons
van onzen lieven doode is overgebleven.’
Neen, ik kan het mis voor hebben, maar zoo het hier afgeschilderde leven op zijn
minst geen opgang is van de anima naturaliter christiana, maar die juist, bij gebrek
aan positieven
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godsdienst, groote leemten vertoont, kan ik het niet echt vinden.
Iedereen geve zich de moeite dit werk te lezen. Want, benevens het ethisch
schoone waarvan hij zal genieten, zal ook de taal hen welkom zijn. De verfijndheid
der modernen zal hij er niet vinden, ook niet bij wijlen, de machtige beeldspraak die
uw hart stormenderhand inneemt. Alles toch is er vloeiend, zacht en zijig, één met
den inhoud.
P.J.

Maria: Oratorium, woorden van L. Goemans en K. Martens, muziek van
J. Ryelandt.
Zooeven verscheen bij Alfons Meulemans-Depreter te Leuven, de tekst van een
nieuw oratorium van J. Ryelandt, den talentvollen componist van ‘De Komst des
Heeren’, ‘Caecilia’ e.a. Leverde vroeger de heer Inspecteur-generaal Goemans
eene geslaagde Nederlandsche vertaling van K. Martens' lyrisch drama ‘Cécile’,
ditmaal schreef hij den oorspronkelijk Nederlandschen tekst van ‘Maria’, naar
opvatting en plan van den heer K. Martens.
Wat de muziek van 't nieuwe oratorium zal wezen, kan licht ieder raden die bekend
is met de vroegere werken van J. Ryelandt en vooral met zijne heerlijke ‘Komst des
Heeren’, die ook in het buitenland, laatst nog in Noord-Nederland, zooveel bijval
inoogstte. Evenals ‘De Komst des Heeren’ is het oratorium ‘Maria’ doorvlochten met
tal van Bijbelsche aanhalingen, soms heele psalmen en strophen, en het is voorzeker
niet de minst verdienstelijke zijde van het onderhavig gedicht, dat de heer Goemans
er zoo goed in geslaagd is een juiste en tevens sierlijke vertaling te geven van den
Bijbelschen tekst.
Het oratorium bestaat uit een voorspel en 4 deelen, zijnde het eerste hoofdzakelijk
de uiting van Eva's jammerklachten en tevens van haar hoop op de komst des
Verlossers, de vier andere deelen achtereenvolgens de Boodschap des Engels, de
geboorte des Heilands, Maria aan den voet van 't Kruis, en eindelijk Maria's
Hemelvaart en Verheerlijking.
Aan 't slot van deel II, een symphonisch tusschenspel, dragende als opschrtft ‘'t
Kindje Jezus slaapt in... Aanbidding van de Engelen... Extase van Maria’ en een
ander na deel III, op Onze-Lieve-Vrouw Dood en Hemelvaart.
Vergeten wij ook niet te zeggen, dat in deel II, dat overigens zeer kort is, een oud
e

gedichtje uit de 17 eeuw is ingelascht, ontleend aan A.J.M. Janssens' Verstrooide
Perels.
Maar al te vaak steekt de tekst van oratoriums en cantates ongunstig af tegen de
muziek die in veler meening toch de hoofdzaak is. Dit verwijt zal voorzeker het
gedicht van den heer Goemans niet treffen, en menig componist zal onder 't lezen
er van J. Ryelandt het geluk benijden, dat hij in de heeren Goemans en Martens
zulke waardige medewerkers gevonden heeft.
E. Loos.

Groeninghe, door A. Hans. - Lod. Opdebeeck, Antwerpen.
Waarlijk een fijn boek waarmede deze schrijver ons verrast heeft! 't Was reeds zoo
lang geleden, sedert Conscience's
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‘Leeuw van Vlaanderen’, dat men ons nog vergastte op echt Vlaamsche verhalen.
Al wat er in zijn gemoed bruischt van Vlaamsche oprechtheid en fierheid, heeft
onze gevierde schrijver geuit in dat heerlijk en boeiend verhaal. Maar even als
Conscience wou A. Hans niet slechts vertellen, maar vooreerst onderwijzen:
‘Vaderlandsche geschiedenis (lezen wij in het aanhangsel) moet vooral de
geschiedenis der beschaving zijn, doch om deze aan de jeugd te onderwijzen, is
het noodzakelijk de stof boeiend, dus in verhaaltrant te behandelen.’
Gerust zou men mogen zeggen ‘om het volk te onderwijzen’, want zoo juist zijn
de karakters steeds weergegeven, de zeden en gebruiken dier tijden bekend
gemaakt, de geschiedenis uiteengeleid, en eindelijk de vroegere toestand der
Vlamingen met den huidigen vergeleken, dat get genoegen doen zou wanneer wij
dit deugdelijk werk in eiken familiekring gelezen zagen.
Bij den eersten oogslag reeds bevalt dit boek door zijn puiken omslag en de
rijkversierde penteekeningen van Emiel Walravens, die ze kwistig tusschen het
verhaal verspreid heeft.
H.J.

e

La belgique au XVII siècle. Albert et Isabelle. Études d'histoire politique
o
et sociale, par Victor Brants. - Louvain-Paris, 1910, in-8 , 224 blz.
Onze Belgische geschiedenis is erg ongelijk bestudeerd geworden. Zoo zijn de
crisisverschijnselen der zestiende eeuw druk doorzocht, terwijl de tijden die er op
volgen bij de geschiedvorschers van weinig tel schenen te zijn. Indien die bijzondere
belangstelling voor de zestiende om het vraagpunt van het nationalisme werd gaande
gemaakt dan is het verwonderlijk dat het tijdvak der onafhankelijkheid onder de
aartshertogen zoo weinig bestudeerders vond.
Afgezien toch van alle godsdienstige vraagstukken, blijft het tijdvak van Albert en
Isabella met zijn nationalisme, zijn rechterlijke en constitutionneele ordening, zijne
economische herleving, zijne kunstenaarsglorie, van het grootste belang voor de
geschiedenis der wording van het hedendaagsche vaderland.
Prof. Brants wijdde zich wellicht met nog des te meer voorliefde aan dit tijdvak,
omdat het voor de sociale en economische geschiedenis tevens ook zoo bijzonder
belangrijk is. Stonden wij in de zestiende eeuw bij de wieg van het kapitalisme, hier
beleven wij als eene wedergeboorte der geordende economische maatschappij.
Eene volledige geschiedenis van het tijdvak der aartshertogen kan voor 't oogenblik
nog niet geschreven worden, tenzij ze gansch in het oppervlakkige blijve. Door
bijdragen van links en rechts uit allerlei archievengroeven opgedolven, moeten de
bouwmaterialen nog worden bijgebracht eer het definitieve werk worde gebouwd.
Prof. Brants wil in het voorhanden boek zulke bijdragen leveren. Maar wat hij uitbaat
is de meestergroeve der gouvernementeele archieven en zijne studiën leggen op
vasten bodem de hoeksteenen der aartshertogelijke historie.
Zoo bestudeert hij (Inleiding) de beteekenis onzer onafhankelijkheid onder de
aartshertogen: Philips de tweede wou wer-
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kelijk eene onafhankelijkheid maar wou ze tevens zoo gering mogelijk. Alle mogelijke
voorzorgen waren angstvallig genomen opdat het nieuw regiem nooit leiden zou tot
eene vervreemding voor den Spaanschen tak der Habsburgers.
Daaruit vloeide voort dat die nieuwe regeering herhaaldelijk te staan kwam
tusschen de menschen van Spanje en de eischen der vertegenwoordigers van het
Belgische volk. (I) Belangrijk is het na te gaan dan, hoe aartshertogen hunne
binnenlandsche politiek richten, hoe ze namelijk zich houden tegenover de provinciale
staten, welke macht ze de verschillende raden toekennen, enz. (II-III-IV).
Kortom, de studiën dezer eerste reeks bieden voortaan een veiligen bodem bij
het nader bestudeeren van de verschillende politieke vraagstukken die nog dienen
doorzocht of die nog uit de papieren zullen opduiken.
De volgende reeks behandelt vraagstukken van economischen aard. Als overgang
hebben we de studie van het belastingsstelsel (V). Het zesde hoofdstuk over de
geldpolitiek en het achtste over de nijverheidspolitiek zijn weerom bijzonder geschikt
om tot nadere studiën den geschiedvorscher spoorwijs te maken. Enkel de studie
over geldhandel en woeker (VII) roert een meer bijzonder onderwerp aan.
Dank zij dit boek bezitten we dus een allernuttigst terminus a quo voor tal van
de

studiën op de 17 eeuw. Bijna uitsluitelijk staatsarchieven zijn door Prof. Brants
aangehaald. Men werke nu verder. En wordt ons eenmaal de definitieve geschiedenis
van het tijdvak niet gegeven door Prof. Brants zelf, dan zal de geschiedschrijver
toch in eerste lijn zijn dank te zeggen hebben aan den onvermoeibaren zoeker die
ons hier zijne nota tot sijnthesen verwerkt ten besten geeft.
F.P.

Drie strijdliederen (in volkstrant) teksten van Guido Gezelle, muziek van
J. Van Hoof. 1. Strijdkreet. 2. Hangt nen truisch! 3. O Band! - De
Vlaamsche Muziekhandel, Antwerpen. Prijs: 1 fr.
Het eerste van die liederen ‘Strijdkreet’ verschijnt hier in tweeden druk en is wel
bekend. Ook de twee andere verdienen warme aanbeveling. We hebben hier
krachtige en gezonde volksmuziek.
R.V.

Stille festijnen, door Ad. Herckenrath. - S.L. Van Looij, Amsterdam, 1909,
80 blz.
Daar is geen twijfel mogelijk: we zijn in Vlaanderen een dichter rijker geworden. Een
dichter, wel zeer bijzonder van de laatste mode, maar toch een dichter: een
mooi-zegger van echtgevoelde en zuiver-geziene dingen. Geen groote, veelzijdige
persoonlijkheid. Een mensch, die passievelijk leeft met een fijn-zinderend hart. En
die daarom geen poëzie vindt in de kloeke dag-drukte, maar die de droomerige
schemeravonden hebben moet - en dan aan 't zingen en aan 't mijmer-neuriën gaat
van die geheimzinnige stilte zelf of van de liefde die ze mysterieus ontwaken doet.
En als men beweren kan dat er ook pose steekt in zoo'n etherisch doorleven van
zijige stemmingen, dan is de pose toch zoo verfijnd-beschaafd dat ze een tweede
natuur
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is geworden. Maar in al zijn lijdelijkheid heeft deze dichter toch de gezonde kracht
om heel veel dingen te dringen in lichte versjes, en zijn zacht muzikale woorden
zwaar te maken van zin:
‘De avond maakt ons hoofden, moegeleden
van roerloos overpeinzen loon;
ik voel de zwakheid van uw lichte leden
en weet ons beider liefde vroom.
De zon spreidt kransen om ons neer
'k Herken mezelf weer in uw oogen,
en 't weten van uw mededoogen
schraagt mijn herboren liefde weer.’

Niet overal is deze ranke kunst even sterk; maar er is geen enkele klad-bladzijde.
Hier is iemand met een streng kunstgevoel aan 't werk.
J.P.

r

Soldatenleven, Brieven aan een jongen soldaat door Kan. D J.
Muyldermans, lid der Kon. Vlaamsche Academie, 281 blz. - Rousselare,
De Meester, 1910.
Bij de reeds lange lijst zijner zoo verdienstelijke werken, zooveel paarlen aan zijn
kroon, zooveel eeretitels in vlaamschgezind en bijgevolg christelijk opzicht, voegt
E.H. Kan. Dr. Muyldermans een nieuw nummer, doch last not least. Hij heeft nl. zijn
rijke ondervinding als krijgsaalmoezenier laten overvloeien in de Brieven, waarin hij
het Soldatenleven van alle standpunt uitbeschouwt. goeden raad met kiesche hand
en toch overvloedig uitdeelt, en voor allerlei gevaar op de hoede stelt. Slechte
lezingen en gezellen, ontucht, spel en drankzucht, en daarnevens gebed,
militairen-mis heiliging der alledaagsche bezigheden, eerlijk verzet soldatenkring
en wat weet ik al! alles wat eenigszins van belang voor een jongen soldaat kan zijn,
komt aan de beurt. Voornamelijk heeft de ervaren schrijver het op het menschelijk
opzicht gemunt. - Dit vaderlijk gekeuvel, met historische gebeurtenissen en trekken
uit het leven gegrepen, die gemoedelijke taal welke uit een bezorgd en minnend
hart klinkt, zal zeker den weg tot het hart van den jongeling weten te vinden. Niet
onaardig ook die Soldatenkalender, waar voor bijna elken dag van 't jaar, één of
meer Heiligen of Gelukzaligen die de wapens voerden, geboekt staan.
Onze nieuwe legerwet heeft nieuwe belangstelling voor de ‘militaire Werker’
verwekt: mochten zij overal stevig ingericht worden! Het boek Kan. Muyldermans
komt ter goeder ure. Het weze dus dringend aanbevolen aan de HH.
Krijgsaalmoezeniers, die aan hun manschappen niets beters geven kunnen dan
deze trouwe woorden van opbeuring en goeden raad: een trooster en raadsman
die gedurig bij hen blijft. In de lange ledige uren van het kazerneleven, voornamelijk
wanneer niet alles gladweg afloopt, zal de jonge soldaat met genoegen een paar
bladzijden lezen en altijd het juist gepaste zalvende woord, volgens gesteltenis en
noodwendigheid, zonder moeite vinden.
J. Salsmans, S.J.
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Omroeper
OP AANVRAAG van eenige bestuurders van studiekringen wordt het Apologetisch
Overzicht in de Dietsche Warande verschenen, op een beperkt getal exemplaren
afzonderlijk uitgegeven. 't Kan inderdaad aan de leiders van studiekringen menigen
dienst bewijzen, daar de voornaamste boeken over Geloofsverdediging er aangestipt
zijn, en tevens naar hunne innerlijke waarde gewezen wordt. Te verkrijgen in de
Geloofsverdediging, Provinciestraat (Noord) 114, Antwerpen, aan 0.50 fr. Wie voor
1.50 fr. inschrijft op de volledige reeks tracten door de Geloofsverdediging in 1910
uit te geven, ontvangt mede dit Apologetisch overzicht.
JEF DENYN geeft heel dezen zomer zijn befaamde Mechelsche beiaard-concerten.
Alle Maandagen 's avonds van 8 tot 9 uur, in de maanden Juni, Augustus en
September. In de maand Juli geeft hij concerten te Cattistock (Engeland).
HET EERSTE Vlaamsch Taal- en Geschiedkundig Congres zal te zamen met de
Vlaamsche Congressen der genees- en natuurkundigen en der rechtsgeleerden
n

n

n

gehouden worden op 17 , 18 , 19 September a.s. te Antwerpen. - Wie wenscht lid
r

te worden zende zijn toetreding - fr. 5.00 - aan D V. Maes, Kroonstraat, 50,
Borgerhout.
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Feestvergadering der letterkundigen in de tentoonstelling te
Brussel
Aanspraak van Pastoor Hugo Verriest
Koning,
Koningin,
Mevrouwen, Mejuffrouwen, Mijne Heeren,
In de wereldtentoonstelling te Brussel, ben ik binnengetreden langs de Laan der
Natiën en Volkeren, l'Avenue des Nations. Ik heb het gedaan met een gevoelen van
fierheid en blijheid, zeggend aan mijn zelven: Nu telt Vlaanderen ook en eindelijk,
op zijn eigen grond. Het woord van zijn volk wordt hier aanhoord met genegen
geerte; en staande voor uwe Majesteit en voor dat luisterend gehoor, spreke ik over
den Dubbelen Bloei der Vlaamsche Letteren.
Over den Dubbelen Bloei? - ja.
Dat is eerst, de bloei der letteren in de boek- en papierwereld;
dat is daarna, de bloei der letteren in het wezen van mijn volk.
***
De Bloei der Letteren in de boekwereld.
Dien bloei bestaren wij met blij gemoed en denken: Hoe wonderlijk en prachtig!
Drie honderd jaar was die letterkunde omzeggens dood gebleven; en als wij door
dien langen tijd luisteren rondom ons, en kijken door den bangen nacht, wij hooren
geene stem die klinkt, wij zien geen licht dat straalt, wij vernemen geen kracht die
dat arm vlaamsch volk naar boven helpt.
Integendeel, langs alle zijden komt neer op dat zinkend volk vreemde macht en
vreemde dwang, vreemd woord en
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sprake, vreemd onderwijs en geleerdheid, vreemde grootheid en schoonheid; en
het wroet voort in armoede van geest, van hert, van taal, in armoede van geld, en
in bewusteloos verlangen naar prachtig hooger vreemd en rijker leven. Er is geen
eigen Kunst, er zijn geen eigen Letteren.
Maar wonderlijk genoeg: hoe is in korten tijd die wereld veranderd! De Vlaming
staat nu recht en luistert met hoog en fier gemoed, en weet dat al met eens zijne
kunst de hoogste kunst van Europa ter zijde streeft; dat zijne dichters in de glorie
staan als de hoogste dichters der eeuw; dat zijne schrijvers hun woord rond de
wereld zenden; dat zijne sprekers geworden zijn het licht, de blijheid, het denken
en willen van een volk!
En als wij zoo hoog staan, preusch met ons zelven, en ons woord spreken voor
Uwe Majesteit. en voor U, Hooger Volk, wij vragen nieuwsgierig:
Van waar komen wij?
En wie waren onze mannen?
- Van waar wij komen?
Wij komen uit Vlaanderen; uit dat sterk Vlaanderen, uit dat taai Vlaanderen, uit
dat lief en zoet Vlaanderen, uit dat eigenaardig Vlaanderen, uit dat kunstzinnig
Vlaanderen.
In dat Vlaanderen lag nog altijd die oerkracht, die veite, die weligheid en frischheid,
die heimelijke schoonheid, slapend ja en gedekt, maar levend nog onder den grond;
altijd levend.
Een delf van de spade en een zonnestraal waren, door de eeuwen, voldoende
om welvaart en weelde, om kunst en letteren, te doen naar boven gaan, bloeien en
prijken met gulden vrucht, zoodat Vlaanderen de volkeren van Europa overschingen
mocht.
Die delvers, die eerste werkers zijn gekomen.
- Wie onze Mannen waren?
Die delvers eerst, dát waren onze Mannen.
Wij groeten U, de ouderen, vol eerbied en ontroering, U, de taaie werkers die,
verlaten, miskend, bespot, gelasterd, tegengekant, dus niet uit liefhebberij, maar uit
den dwang uwer verknochte ziel, met stillen sterken wil, en
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vast doel, die twee woorden gesproken hebt: Volk en Taal, en die twee woorden
door de vlaamsche wereld hebt gevoerd.
- Geen vlaming die hunne namen niet kent en die namen met dank in zijn hert
niet draagt: Willems, en David, en Conscience, en zooveel andere.
En onze dichters Ledeganck en Van Duyse, Van Ryswyck en Delaet; en de latere
pleiade waaronder ik eenige dooden alleen noemen wil: Van Beers, en Vuylsteke,
en Hiel, en Dautzenberg, en De Cort, en Daems, en van Droogenbroeck en wederom
zooveel andere.
Wij bezien U, wij beminnen U, wij danken U, en zien vergenoegd al uwe beelden
en koppen staan te Gent in de zalen en gangen der Vlaamsche Academie, in
afwachting dat zij ook eens te Brussel komen prijken in een Paleis der Vlaamsche
Kunst.
Hier, in de Wereldtentoonstelling, nemen wij Vlamingen, en Vlaamsche Kunst en
Letterkunde, onze plaats. Wij groeten U heusch, Fransche Letteren, maar wij kijken
niet meer bedeesd omhoog, noch schuchter. Wij komen bij U staan, en voelen onzen
vrijen kop, ons vast kloppend hert, onze heldere ziel, en wij spreken ons edel
woord.... Wij zijn de kunst, de uitspraak van een volk, van een stam, van een glorierijk
verleden, van een prachtig levend heden, en de blijde hoop van een glorievolle
toekomst.
Uwe dichters kennen wij, en groeten wij vol bewondering en genot, maar wij
schudden onze schouderen los, en roeren onze vrije lippen, en bij de namen van
uwe grootste dichters noemen wij stil en beraden de namen van onze mannen.
Kom eens hier, Gezelle, wij willen U meten, U, stillen, nederigen priester uit
Vlaanderen, met al de grootste dichters van Europa.
Ik zie het wel, gij schudt uw hoofd en wilt niet komen, maar nu zijt gij dood en in
onze macht.
Wij willen de diepte meten en de verten van die groote zee die uwe ziel is, en het
eindeloos spel van hare baren. Wij willen het licht meten en den zonneschijn die
uw hoofd en oogen doorstralen en uitstralen.
Wij willen uwe lippen bezien, en hun wonder woord vernemen met de roering
zijner rythmen.
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In stilte, uw leven lang zijt gij gaan kloppen op de hoofden van uw volk en hebt zijn
denken afgeluisterd en opgenomen in uw grooten kop.
Gij zijt gaan kloppen, zoetjes, op zijn hart vol wee en lust, en hebt zijn voelen
uitgezogen in uw herte, eindeloos.
Met uwen prophetenvinger zijt gij zijne lippen gaan openstreelen en hebt zijne
woorden en beelden in uw woord geschrijnd.
Daarmede hebt gij de schoonheid van Vlaanderen, de schoonheid van zijn land,
de schoonheid van zijn lucht, de schoonheid van zijn volk, de schoonheid van zijne
taal, uit uwe groote ziel geademd, in onsterfelijke beelden, ter veredeling van uwen
stam, en preusch vragen wij: wie zal nevens dien Vlamings hoogen kop zijn hoofd
gaan heffen?
't Is Vlaanderens kunst en bloei.
En Rodenbach, mijn jongen.
Hij staat daar in zijn steenen beeld te Rousselaere, in de hoogte. Hij werpt in de
lucht zijnen Blauwvoet, en over Vlaanderen klinkt nog altijd zijn Vliegt de Blauwvoet
- Storm op zee!
Hij is geworden het hooger ideaal van het jonge vlaamsche volk, omdat hij was
zijn groote dichter, en de bezielende macht van 't herlevend Vlaanderen.
Hij was de groote jonge dichter, die levende verzen dicht uit den dwang eener
levende ziel;
die levende liederen zingt, den buitengalm van jonge zingende zielen.
die levende beelden schept, waarin een begeerig volk zijn vereffend en veredelend
beeld vindt;
die levende menschen schept in Gudrun en andere dramas.
Ja, dat heeft die jonge knaap gekunnen en gedaan; levende menschen geschapen
die, niet eenen tijd verschijnen, voor de schermen op het tooneel, of in schoone
boeken, maar meêgaan door het leven van een volk.
Wate verdwijnt niet meer, noch Gudrun.
Door al het werk van den dichter gevoelt men den polsslag van het leven.
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Maar hooger staat zijn bezielende macht, en dieper gaat zijn grepe in het herwordend
volk.
Hij was eenerzijds het beeld van dat idealiseerend jong volk, en wederzijds hij
blies in zijn jong volk zijn eigen prachtig durven en willen en doen en worden; en
daarom, al is hij gestorven, klinkt zijn naam op alle lippen, doorwaart zijn adem de
longeren van 't jonger diet, doorschittert zijn geest den geest van 't jonger Vlaanderen,
en bouwt zijn werk een Vlaanderen omhoog.
Zoo waren de feesten te Rousselaere niet alleen zijne verheerlijking. Zij waren
zijn levend woord en willen.
't Is Vlaanderens kunst en bloei.
Een naam noeme ik nog daarbij: Gij verwacht hem hope ik, en ziet hem komen op
mijne lippen, den naam van Stijn Streuvels. Gij kunt van de letteren van Vlaanderen
niet hooren zonder dien naam te zien schitteren in uw eigen geest.
Stijn Streuvels immers is het prachtige woord van Vlaanderen.
In hem leeft de moederlucht, de moederstreek, het moedervolk, de moedertaal.
Hij is een worp van 't prachtig Vlaanderen. De bloei van Vlaanderen.
Ei mij! wat wilde ik u allemaal noemen dichters en schrijvers van het levend
Vlaanderen, en u zetten, met een oud rhetorika-beeld, ‘als prachtig bloeiende planten
in den weelderigen hof van 't oude Vlaanderen.’
Weest niet kwaad op mij, mijne oudste vrienden, van Oye en de Gheldere, noch
ook Van Langendonck, de Mont en Declercq, De Koninck en De la Montagne,
Hegenscheidt, van de Woestijne en de Meyere, Verhulst en Lambrechts en Eeckels
en de Cneudt, Vanhaute, Cuppens, Delaey, en Caesar Gezelle, en Walgrave en
ook nog dat jong Antwerpen, dat jong Gent, dat jong Brussel en Brugge; en ook nog
die jongere drift dichters door geheel het land, wier namen stillekes aan in den hemel
van Vlaanderen rijzen, en wier kunst het schoon, het levend Vlaanderen is.
En gij al prozaschrijvers, ik grijpe u voor de vuist, Vermeylen, onze sterkte en ons
verweer, en de Bom, Her-
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man Teirlinck met uw fijn penseel en artistenwoord, en Maurits Sabbe, en
Baekelmans, Lauwers en vanden Oever, en Hermans en Vermander, en Vermeersch
en.... mijn oud geheugen doolt erin en ik vergeet er honderd.... Weest niet kwaad
op mij; ik kan al het goed niet zeggen dat ik van u weet;
maar Vlaanderen piept en pijpt en hoornt, zingt en jubelt en danst in U; het droomt
en weent, kermt en huilt in U; het waait en waagt in U; het schingt en schittert en
brandt in U; het leeft in U en.... bloeit in uwe letteren!

II
Maar prachtiger, veel prachtiger, vol schitterend licht, vol spannende blijde hoop,
vol dreusend bloed, in sterke, lustige, eigen voorname vormen, staat onze tweede
groei en bloei bij ons herwordend volk.
In de boeken niet; daarbuiten, in het wezen van ons levend volk. De letterkunde
niet alleen bij haar zelven, maar door haar, en met haar, en buiten haar gaat ons
volk naar boven.
Onze letterkunde is geen vuurwerk, dat in den avond zijne sterren en glansen
door den donkeren in de hoogte bloeien doet, maar het volk laat staan beneden,
tegen den grond, in den groeienden nacht.
Onze letterkunde draagt het volk omhoog.
Majesteit, in uwe troonrede lazen wij hoe, gebogen over ellende, armoede en te
zwaren last, Gij geest en hert en hand bereid hield ter durende hulpe.
Die genegen welwillendheid kwame ons nog ten bate.
Want er was een volk:
Zijne welvaart was hem ontvallen.
Zijn woord wierd hem stillekes geroofd.
Zijn hooger denken, zijn hooger willen;
zijn grootheid, zijne edelheid, zijn fierheid, zijn schoonheid;
zijn bewust-zijn en zijn genot van eigen wezen.
Het leefde en wrocht voor den kost, en bad om hooger leven bij den vreemde.
Maar die tijden zijn voorbij.
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Uit den donkeren gekomen, wij staan in het licht.
Ik, Hugo Verriest, de simpele pastor van te lande, ik sta in het licht, in de waaiende
lucht, met mijn hooger vlaamsch denken, met mijn hooger vlaamsch willen, geworden
en gegroeid uit vlaamsche kracht en kunst, tot vlaamsche schoone beschaving, en
voor Uwe Majesteit, in dien prachtigen toog van de wereldkrachten, ik spreek hier
mijn vrij vlaamsch woord.
't Is de tweede bloei van Vlaanderen.
Dagelijks, ginder verre in mijn Vlaanderen, ga en sta ik bij mijn volk, en bestaar
het in angst en wordende blijheid en vrage mijn zelven: Wat leeft er daar? Wat
herleeft er in hem? Want ja, het eerste, het meeste, het eenige ware, het is het
leven. Het overige is te dikwijls maakwerk. Het leven is groei en bloei.
Wel dat volk herleeft door zijne kunst en letteren. Al de krachten die de schoonheid
maken der kunst, ontwaken en leven in hem.
Het staat, en met zijne open oogen drinkt hem zat aan den schoonen zonneschijn,
aan de schoonheid van Vlaanderen, aan de schoonheid van zijne kunst. Het gevoelt
dat alles daar zijn grootere ik is, en 't zegt zuutjes: Dat is ik. Dat is ik!
Het luistert en met open ooren ontvangt en geniet en teert tot eigen wezen de
schoonheid van zijne taal met hare rythmen. Het roert mede in hunnen gang en
zang, met zijn kop en hals, zijn hand en vinger, zijn voet en teen, zijn lijf en leden.
Het sluit en koost zijn tongeslag en lippenroering en veredelt in genot zijn schoon
vlaamsch woord, en 't zegt zuutjes: Dat is mijn schoone taal. Dat is mijn schoon
woord: mijn beschaafde, mijn veredelde ik.
Het ziet en leest zijne kunst, stillekens aan; en gaat mede stap aan stap met zijne
dichters, met hun voelen.
Zijn geest ontwaakt in prachtig hooger binnenleven en alle kleuren en tinten uit
het hooger licht doorstralen zijnen kop.
Zijn hert ontwaakt, en de zee, de wagende zee van zijn gevoel gaat aan 't roeren,
zoo zwaar, zoo licht, zoo vol weedom en blijheid, zoo stil en ingetogen, zoo
uitspattend in lust en leute.
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Het is de groote ziel van Vlaanderen die door hem waart, door zijnen geest, door
zijn hert, door zijn lijf, door zijn woord, door zijn leven,
Het herwordt, het groot, schoon, vlaaamsche volk. Geen klein volk, geen minder
volk, het oud groot volk.
De Vlaming wordt de schoone Vlaming.
Hij staat met zijn voeten vast op zijn eigen bodem. Hij groeit uit de kracht van zijn
eigen stam. Hij draagt zijn eigen kop op eigen schouderen. Zijn hert klopt uit zijn
eigen bloed. Hij spreekt zijn eigen taal, Hij werpt af zijn arm hulsel en vreemde
onpassende afgedregen dracht en kleedij. Hij grijpt weder al wat wat hem geroofd
wierd.
Hij is zijn eigen bewust, en gaat zijn wegen naar zijn volledig recht, zijn
wetenschap, zijn beschaving, zijn schoonheid, naar zijn volledig wezen.
- Wie zal er hem tegen houden en zijnen weg versperren?
- Niemand!
Ik groete U, o Koning;
Ik groete U, o Koningin;
en wetend dat gij onzen bloei genegen nakijkt, brenge ik voor U, diep buigend in
dank en liefde, de hulde van een blijde en betrouwend volk.
HUGO VERRIEST.
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Sterren
... ἵνα τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ ϑείου μετέχωριν, ᾖ δονανται · πάντα γὰρ ἐκείνου
ὀρέγεται.... Aristoteles Περὶ ψυχῆς II c. 4.
Opdat zij naar vermogen het eeuwige en goddelijke deelachtig zouden
worden. Want daarheen streeft al wat is.
Schoon kan, wanneer het laatste roode licht
Der avondzon aan 't westen is verdwenen,
Het starrevier voor 't zoekende gezicht
Aanglanzen. 't Komt door 't zwakke blauwen henen
Met witte spikkling, klaart en klaart, en sticht
Een droppelheldre tintling allenthenen:
Dat is de wereld die haar rijke pracht
Van lichttrezoren zien laat in den nacht.
Daar zijn er zachte, die hun kalme schijnen
Van 't zonnelicht ontvangen. Zij zijn schoon
Als edelsteenen, die een schitterreinen
Adamantglans, tot eenen zachtren toon
Verinnigd wederspieglen. Andren lijnen
Hun tintling uit de kostbre hemelkroon
Vol leven naar beneden, want zij halen
Uit eigen vier de klaarheid van hun stralen.
Diep tusschen hunne helheid doomt een baan
Van licht en kromt zich om den hemel henen:
Het is de melkweg en het ringsomgaan
Van gansch de wereld; 't licht dat komt geschenen
Uit duizend zonnen, die zooverre staan,
Dat zij tot pulver worden en doen meenen
Dat z' op een vlakken weg zijn uitgezaaid,
Wijl elk toch in zijn wijden weister draait.
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Want wie door klare lenzen heen wil staren,
Die kan gescheiden hunne enkelheid
In een gestuif van stippelen ontwaren,
Gelijk men, als het sneeuwt, de grijzigheid
Tot duidlijk witte vlokken ziet verklaren.
Maar in zoo verre verten onderscheidt
Het oog geen wemeling: het snelle jagen
Staat stil: men ziet verstarde sterrevlagen.
De reuzenvlagen, die in één omdraai
't Heelal omvâmen; 't zonnezaad gesmeten
In 't ruim door overmachtig armgezwaai
En keer op keer. Want in het ongemeten
Der ijlte bloeit nog verder stergezaai
In wereldkransen op, en niet geweten
Is 't eind van 't immer ruimende heelal:
Daar zijn geen wanden aan deez' lichtbloemhal!
Gelijk de morgenmist op lage landen
Als 't herfst is eene witte vaagte sticht,
Zoo ziet men doomen in deez' oerwaranden
Onzeekre nevelwolken, mat van licht
En vol mysterie. 't Is het ijle branden
Der oerstof, waar de verre toekomst ligt,
En waar voor d' oude sterren die doodgloren
Een nieuw heelal in stilte wordt geboren.
O blauwe onpeilbaarheid, waar vrede woont
Voor onzen geest, als wij ons moeë oogen
Des avonds heffen, en uw licht ons loont
Met ruimten, waar wij onbevangen mogen
Ons ziel uitbreiden, tot zij stil weer troont
In hooge rust na 't daaglijksch kleine pogen;
Die met zijn oogen in uw diepten weidt,
Diens hart vervult gij met oneindigheid!
L. REYPENS, S.J.
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Het leven en de werken van Jan van Ruysbroeck
(Slot)
Veertiende hoofdstuk
Algemeene beoordeeling
Zonder groote tegenkanting had RUYSBROECK gedurende zijn leven zijn stoute
beschouwingen over God en de ziel mogen ontvouwen. Wel hadden eenigen aan
zijne leer soms aanstoot geleden: maar dit waren gewoonlijk vrome kloosterlingen,
geestdriftige bewonderaars, die eerder een woord van verklaring verlangden dan
te bedillen zochten. Na zijnen dood echter zou openlijke wederspraak van wege
der geleerdheid niet lang uitblijven.
(1)
Uit een brief van Geert GROOT aan de monniken van Groenendaal vernemen
wij dat een doctor in de godgeleerdheid (in Holland) het boek der Geestelijke Bruiloft
(2)
had gelaakt, terwijl nog een andere, meester Henricus de HESSIA , te Worms, te
Mainz en aan de boorden van den Rijn openlijk had verklaard dat in hetzelfde werk
talrijke dwaalleeren voorkwamen.
Een twintigtal jaren later schreef de beroemde kanselier der Universiteit van Parijs
GERSON aan een Karthuizermonnik, BARTHOLOMAEUS, die hem eveneens de
Geestelijke Bruiloft ter lezing had gegeven, een langen brief, waarin hij eenige der
voornaamste onnauwkeurigheden in RUYSBROECK's leer met bittere gestrengheid
veroordeelde:

(1)

(2)

Geschreven na R.'s dood, vermits GROOT de kanunniken aanraadt aan dien doctor in de
godsgeleerdheid te schrijven ten einde hun heiligen vader te verdedigen. Ook laat GROOT
den prior niet meer groeten. Zie Theol. Qtschr. 1870, een paar brieven van R. aan de
kanunniken van Groenendaal uitgegeven door NOLTE, reeds hierboven vermeld.
Zie HURTER, Nomenclator, II.
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(1)

Het eerste en het tweede boek van dit werk, meent GERSON bevatten vele heilzame
en verhevene beschouwingen over het werkende en het inwendige, gevoellijke,
leven. Maar het derde deel is volstrekt te verwerpen. Daarin leert de schrijver dat
de ziel in de visio beatifica God niet alleen ziet door de klaarheid die Gods Wezen
is, maar deze goddelijke klaarheid zelf wordt, wat met de verklaring van BENEDICTUS
XII, volgens dewelke de visio beatifica bestaat in een tweevoudigen akt van
schouwen en genieten, niet overeenstemt. Daarin ligt 's schrijvers grootste dwaalleer:
(2)
bron en oorzaak van vele andere.
Bij deze afzonderlijke tegenkanting is het niet gebleven. Voornamelijk nadat L.
SURIUS, in 1552, eene Latijnsche vertaling van RUYSBROECK's werken had laten
verschijnen, drong zijne leer in de kloosters binnen, ook buiten de enge perken van
onze provinciën. Maar niet zelden kwam er dan van wege de geestelijke Overheid
verbod aan hunne onderdanen zonder toelating den brabantschen mysticus te lezen,
hoewel anderen nochtans en zelfs zeer geleerde en vrome lieden, DIONYSIUS de
Karthuizer, BLOSIUS, LESSIUS, b,v., voornamelijk in de Sierheid kruim en merg voor
hunne godsvrucht vonden. Algemeen bekend is 't hoe de groote BOSSUET, die
overigens ook FÉNÉLON niet begrepen had, afkeurend over RUYSBROECK geschreven
heeft.

(1)

(2)

Ik citeer volgens de uitgave van GERSON's werken door DU PIN, Antwerpen, 1706. In deze
uitg. echter staan talrijke fouten veroorzaakt door verkeerde oplossing van verkortingsteekens.
Daarom verbeter ik volgens een incunabel-druk van 1489.
Daarna haalt GERSON eenige plaatsen aan die vooral te laken zijn: ‘In ipsa quidem sui vacuitate
per fruitivum amorem spiritus perdit semetipsum, ac sine intermissione ipsa fit ea claritas
quam accipit (III, 2, DAVID VI, 185, 2). Dependetque nostrum esse creatum ab esse aeterno
et secundum essentialem existentiam unum cum illo est.’ (Ibid. c. 5 DAVID 188, 4). Verder
nog de plaats waar R. zegt dat alle minnende geesten dus één zijn met deze goddelijke
klaarheid (DAVID 189, 14) en ‘cum eo quo vident et quod vident lumen idem fiunt’ (IBID. 189,
25). En uit hoofdst. I: ‘Universi devoti spiritus unum cum Deo profundo amoris defluvio sicut
defecti, non quomodolibet quidem unum, sed idipsum quod est ipsa in se essentia Dei eo
modo quem deifica beatudo requirit’ (IBID. blz. 182, 1). Ten laatste: ‘Illic est spiritus supra
seipsum translatus et Deo unificatus gustans, vidensque in unitate vividae abyssi in qua sese
secundum esse suum increatum possidet immensas divitias quae ipsemet, juxta eum modum
quo eas Deus, gustat et videt.’ (IBID. blz. 190, 18).
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Over deze beschuldigingen wil ik hier niet te lang uitweiden: het is voor mijn doel,
om RUYSBROECK als denker te beoordeelen, voldoende zijn mystisch systeem in
hoofdtrekken samen te vatten.
RUYSBROECK onderscheidt in het geestelijk leven drie groote verdeelingen, die
hij gewoonlijk noemt: het werkende, het ynnighe, verhavene, begheerlike, het
godschouwende, overweselike leven. In het Rike der Ghelieven ontbreekt deze
drieledige verdeeling nog en schijnt RUYSBROECK de oudere mystiek te volgen, die
slechts een tweevoudig leven, het werkende en het inwendige, kende. Maar in al
zijn latere werken houdt hij aan de door den h. BONAVENTURA verspreide drievoudige
verdeeling vast. Daarmee toch stemmen overeen de benamingen in het Hantvingerlijn
en den Spieghel (139) van ghetrouwe knechten, heymelike vrienden, en verborghene
(1)
sonen. Daarmee strookt eveneens de eenigzins afwijkende terminologie in den
Spieghel der ewigher Waerheit: beghinnende menschen, voirtgaende leven,
(bescouwende leven).
Het volledigst heeft RUYSBROECK zijn systeem van Mystiek ontwikkeld in zijn
Gheestelike Bruloft. De uiteenzetting van het WERKELIJK leven, evenals van de eerste
trappen van het INWENDIGE, levert weinig of geen moeilijkheden op. De duisterheid
begint waar het er op aan komt de hoogste vereeniging met God in het inwendige
leven nauwkeurig te schetsen en ze van de vereeniging in het GODSCHOUWENDE of
OVERWEZENLIJKE leven te onderscheiden. Laten we dit dus nogmaals, zonder te veel
beeldspraak (het is immers onmogelijk ze geheel te vermijden) in nuchter proza,
zoo goed als 't gaat, herhalen:
RUYSBROECK'S MYSTISCH SYSTEEM. - De drie vermogens der ziel zijn
met God vereenigd in de eenigheid des geestes waar God werkt. Steeds
inniger vergaderd, drukt de ziel zich in dezelfde eenigheid terug, waar
God woont. Wanneer zij zich aldus in het innigste van den geest heeft
teruggetrokken, zoo wordt

(1)

De H. BERNARDUS heeft de benamingen: Mercenarii, servi en filii Dei; hij kent alleen de oude
tweeledige verdeeling van het geestelijk leven. In WIGO's Epistola ad Fratres de Monte-Dei
(omstreeks 1135) wordt vermeld: triplex status vitae religiosae: animalis, rationalis, spiritualis;
e

alias: incipientium, proficientium et perfectorum. BARTHOMAEUS de Martyribus (16 eeuw)
spreekt van privati domus Domini familiares.
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zij daar een inwendig roeren, een aanraken van Christus zelf in zijn
goddelijke klaarheid gewaar. Die klaarheid is niet als de rivieren, maar
als de bron zelf der gratie, die uit Gods levenden grond ontspringt. Daar
deze aanraking gebeurt in het wezen der ziel, waar God alleen kan
werken, lijdt haar het schepsel: zij is het laatste middel tusschen God en
den mensch: boven die bron zweeft nog slechts de onvatbare klaarheid
der heilige Drievuldigheid, waaruit die bron, die aanraking komt.
Deze aanraking trekt en noodigt onzen geest tot de innigste oefening, die
een schepsel mag volbrengen naar geschapen wijze en in geschapen
licht: die bron der gratie immers is niet God zelf: het Verstand wordt
geëischt God te kennen in zijne klaarheid, de Minne genoodigd Hem te
genieten zonder middel. Door de verlichte Rede verheft zich de geest om
te schouwen in 't innigste waar die aanraking leeft. Maar de Rede, en alle
geschapen licht kan niet verder: vóór de klaarheid der bovenzwevende
Godheid zijn geschapen oogen als de oogen der vledermuis in de
(1)
klaarheid der zon. Maar al bezwijkt rede en verstand, de Minne wil voort.
Hier begint een onverzaadbare honger: een inwendig ‘gieren’ en haken
van de minnende kracht en van den geschapen geest in een ongeschapen
goed. Zoolang God zich zelf niet geeft, duurt deze honger, die steeds
heviger wordt: want Gods aanraking in ons en onze Minne zijn beide
geschapen en beperkt: zoo kunnen ze steeds wassen en toenemen
zoolang wij leven. Dit is Minneleven, boven Rede en Verstaan. In dezen
storm van Minne ontstaat tusschen God en de ziel een strijd, daar God,
door den heiligen Geest, zich steeds meer in ons drukt, en onze geest,
door Gods werk en door liefde steeds meer in God nijgt. Dit doet beide
minnenden in elkander vervlieten: de mensch wordt gansch door liefde
bezeten, en weet niets dan minnen: door 't vuur der liefde verteerd, komt
hij zoo diep in Gods aanraking, dat hij te niet gaat in al zijn werken, zich
uitwerkt en geheel liefde wordt: zoo bezit hij het innigste zijner
geschapenheid boven alle deugden, waar alle geschapen werken
beginnen en eindigen: dit is Minne in haar zelve, grond van alle deugden.
Volgens de andere werken van R., kan men in deze vereeniging der ziel met God
twee hoofdmomenten onderscheiden:
I. De vereeniging der drie goddelijke Personen (door de genade) met de
drie vermogens in den grond der ziel:

(1)

Eene bij de scholastieken zeer dikwijls voorkomende vergelijking.
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1. Het bloote Verstand wordt omvangen door grondelooze klaarheid;
2. de bloote Gedachte door grondelooze ongebeeldheid;
3. de bloote Wil door grondelooze Minne.

II. De krachten, stervend ingekeerd in den grond, het wezen der ziel, zijn
daar in enkelvoudig weten en in wezenlijk gevoelen. De omvang der ziel
door de Godheid is haar wezenlijk; de krachten echter toevallig, in
zooverre zij, in blootheid en ongebeeldheid, zijn teruggetrokken in
diezelfde natuur, wezenlijk door God omvangen.
Aldus is ons geschapen beeld, de natuur der ziel, boven Rede (in
enkelvoudig weten) op drievoudige wijze met zijn eeuwig beeld vereenigd.
De ziel is daarin genietend, in zooverre zij teruggetrokken is in de
eenigheid, en werkend, omdat telkens de krachten opnieuw uitvloeien tot
alle goed. Zoo ‘middelt’ dan nog tusschen God en de ziel verlichte Rede,
die steeds meer en dieper begrijpen wil, en werkende Minne, om zich
voortdurend in te keeren in den grond der natuur. Dit veroorzaakt dan
(1)
Storm van Minne en steeds grooteren honger naar God.
o

o

Aldus is hier 1 een eeuwig uitvloeien in deugden, 2 een eeuwig inkeeren
o

en innige honger om God te smaken, en 3 een eeuwig inblijven in
enkelvoudige minne: En dit is alles naar geschapen wijzen beneden God:
dit is de innigste oefening die men plegen kan in geschapen licht;
daarboven is niets dan een godschouwende leven IN GODDELIJK LICHT EN
NAAR DE WIJZE GODS.
Wat dus, tot nog toe, het INWENDIGE LEVEN kenschetst, is voornamelijk, dat die
innigste oefening gebeurt in geschapen licht, in het licht der gratie, niet in het licht
der Godheid zelf: de ziel, geheel vergaan in Minne, keert uit in de werken der
deugden, maar vloeit immer terug in de hoogste

(1)

Deze laatste schets werd ontleend aan den Spieghel, waar zij voorkomt bij de
behandeling van het SCHOUWENDE leven. Dat dit echter samenvalt met het laatste
stadium van het INWENDIGE leven in de Bruloft blijkt uit de gelijkheid der uitdrukkingen.
Zoo in den Spieghel: want al sijn wi boven redene, wy en sijn niet sonder redene; en
hier omme ghevoelen wi dat wi gherinen ende gherenen werden.... ende hier omme
is sijn (Godes) gherinen ende onse verborghene innighe crighen dat leste middel
tusschen ons ende Gode... Want die levende fonteyne des heilichs Gheests, daer wi
met Gode verenighen, die heeft ene wallende adere dat is Gods gherinen, die is soe
stark ende so stuer, wine moghen niet doercomen indat abys sijnre grondeloser minnen.
(III, 218). Hier ook nog is storm van Minne ende honger. Vgl. dit met voorgaande schets
uit de Bruloft.
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eenigheid, waar zij, werkend en terugvloeiend, tevens altijd inblijft in enkelvoudige
Minne. Door dit uitgaan in deugden versiert en volmaakt zij de GELIJKENIS van God;
daardoor geraken wij in de ‘ghebrukelike enicheit’, in de rust, waar wij het BEELD
der Godheid dragen. Deze rust in God is eigenlijk in den h. Geest, den maker der
gratie; maar met den H. Geest ontvangen wij de gansche H. Drievuldigheid: het is
dus niet de Godheid, maar de genade Gods, die in ons, in alle rechtvaardigen woont
in het wezen der ziel: maar hoe zij daar woont en wat zij is begrijpt alleen ‘wie innig
is en ledig van alle schepselen’, die nl. tot deze innigste vereeniging gekomen is:
hun geest immers zinkt in deze ghebrukelike (i.e. genietende) Liefde, waarin hij
boven alle werken en gaven rust.
Het toppunt van het inwendige leven is tevens voorwaarde en overgang tot het
‘OVERWEZENLIJK, GODSCHOUWENDE’ leven. Zoo noemt R. altijd het hoogste, waartoe
's menschen geest geraken mag, niet door eigen wijsheid of deugd, maar door een
loutere genade en een zeer bijzonder voorrecht van God: slechts weinigen, R. zegt
het uitdrukkelijk, worden hiertoe verheven; daarom meen ik dat, waar R. over de
beschouwing en hare vreugde handelt, niet altijd deze god-beschouwing, maar
meestal het hoogste inwendige leven moet worden verstaan.
Het GODSCHOUWENDE LEVEN is eigenlijk een raptus, een extaze der ziel.
Wanneer de ziel zich heeft bevrijd van allen dwang der schepselen, zoodat
niets nog hare vlucht belemmert, waarin zij zich verheven heeft tot de
hoogten der enkelvoudigheid, dan ontdekt zich vóór haar de Godheid als
een duisternis, zonder wijzen, waarin alle godschouwende geesten zich
verliezen, vervlieten, verdwalen, door de vlammende hevigheid van
smeltende Liefde, zoodanig dat geen schepsel hen nog achterhalen kan.
Het leven dat de ziel nu, uit het lichaam in den afgrond der Godheid
weggevloten, in die extaze leidt, wordt ontwikkeld volgens het leven van
ons oorbeeld in God. Immers dit wegvlieten der ziel in God wordt
beschouwd als een bereiken van ons eeuwige beeld. Hieruit laat zich
begrijpen de voorname plaats, welke door bespiegelingen over het leven
der Drievuldigheid wordt ingenomen.
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In dien afgrond der Godheid spreekt de Vader, in de verborgenheid van
den ontvloten geest, zijn woord ‘Siet’. De duisterheid vergaat in het licht
der eeuwige geboorte van den Zoon. Door dit licht ziet nu de mensch:
deze ontvangt in het enkelvoudige wezen van den geest het goddelijke
licht dat God zelf is, boven alle geschapen gaven of werken. Hij ontvangt
zonder middel die goddelijke klaarheid, ja, door de vurigheid der liefde,
weet hij zich zelf niet anders dan één met deze klaarheid en wordt die
klaarheid zelf. Daar de Zoon voortdurend wordt gebaard, is zijn toekomst
in de ziel: die nieuwe geboorte en een nieuw verklaren zonder onderlaat.
Hier is anders niets dan ‘een eeuwig schouwen en staren dat licht met
het licht en in het licht’. Het oog en het ‘begrijpen’ des geestes breidt zich
uit met die klaarheid en wordt die ‘wijdheid’ zelf: aldus wordt GOD MET
GODE omvat en gezien; en daarin ligt al onze zaligheid. De ziel gaat uit
in dit goddelijk licht en bereikt haar eeuwig beeld. Wanneer zij dus leeft
boven hare geschapenheid in God en één met Gods klaarheid, zoo ziet
en gevoelt en vindt zij, dat zij, in hare ongeschapenheid, de grond der
Godheid zelf is [idea est essentia creatrix], waaruit dit licht zonder maat
in goddelijke wijzen (der Personen) uitstraalt, en naar de enkelvoudigheid
des (goddelijken) Wezens, enkelvoudig binnenblijft eeuwig zonder wijze.
Aldus omvormd en één met God, beschouwen zij God en alle dingen
zonder onderscheid, in een enkelvoudig zien in goddelijk licht.
Wanneer nu de schouwer aldus achterhaald heeft zijn eeuwig beeld, en
in deze louterheid, door den Zoon, bezeten heeft den schoot des Vaders,
zoo is hij verklaard met goddelijke waarheid en hij ontvangt voortdurend
de eeuwige geboorte, en gaat uit in een goddelijk schouwen. Dan volgt
de ontmoeting der ziel met God.
R. onderscheidt, zooals gewoonlijk, een werkelijke en eene wezenlijke
ontmoeting.
De werkelijke ontmoeting geschiedt door de liefde van den h. Geest, die
omvangt den Vader en den Zoon, en al wat in hen beiden leeft. ‘Waar
men dit wonder verstaat en smaakt zonder verwonderen, zonder reflexieve
nadenken, boven Rede niet slechts maar nu ook zonder Rede, daar is
de geest boven zich zelf en één met den geest Gods.’ Door de werkelijke
ontmoeting tusschen Vader en Zoon worden wij minnelijk omvangen,
overmits den h. Geest in eeuwige Minne.
Maar deze werkelijke ontmoeting is in haar grond genietend en zonder
wijze: in den rijken omvang des wezens enkelvoudigheid wordt ‘een
goddelijk genieten in den abys der ongenaamdheid’
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gesticht. Hier is niets dan een eeuwig rusten in eenen genotvollen omvang
van minnelijke ontvlotenheid, in het wijzenlooze Wezen, in de donkere
Stilte, waar alle minnenden in verloren zijn, in ‘onwijze en zonder Rede’,
in niet-weten, boven alle goddelijke wijzen, in een onbeweghelic salich
(1)
ghevoelen.
Met deze grondgedachten meen ik wel, dat eene alleszins bevredigende verklaring
van RUYSBROECK mogelijk is, ook van die werken, welke niet zoo stelselmatig als
de Gheestelijke Bruloft zijn gebouwd, en van een ander standpunt uit de
godsbeschouwing ontwikkelen; mits men daarbij niet uit het oog verliest dat
voornamelijk bij de ontwikkeling der hoogere trappen dezelfde gedachten meermaals
herhaald worden, alhoewel men soms meent een verder moment der schouwing te
mogen verwachten.
Wat dus het GODSCHOUWENDE LEVEN kenmerkt is: dat het eigenlijk een loutere
gave Gods blijft; de beschouwing heeft plaats in de Godheid zelf: niet alleen ontmoet
de ziel God met middel en zonder middel, maar ook zonder onderscheid, wijl zij zich
niet anders weet noch voelt dan één met God. De Rede blijft gansch buiten:
schouwde de inwendige mensch God boven Rede, maar niet zonder Rede, de
bovenwezenlijke vereeniging is boven Rede en ook zonder Rede, zonder
verwonderen. De ziel wordt door liefde ontrukt, in vervoering, in de Godheid zelf,
en toegelaten tot de beschouwing ja tot het leven van de Godheid en van haar
(2)
eeuwig beeld in God.
Gebeurt de vereeniging met God in de natuur der ziel, beschouwd als grond en
eigendom der vermogens, het god

(1)

(2)

Vgl. de unio sine differencia in de hoechste Waerheit. Men herleze nu, volgens
bovenstaande schets, den Spieghel der ewigher Salicheit, b.v. waar R.'s systeem
eveneens zeer klaar en misschien nog beter dan in de Bruloft, wordt ontwikkeld. Alleen
wat R. daar zegt over het ‘overwezen des levenden levens’ stemt met het derde boek
der Bruloft overeen: natuur, oefening en wezen, behooren in de Bruloft nog tot het
inwendige leven, in gratie.
Naar hetgeen ik begrijpen kan en naar hetgeen uit voorgaande schets genoegzaam volgt,
heeft R. zelf niet streng de overgangsstadia immer zeer logisch gescheiden, hoe kon het ook
anders? Wat in de Gheestelike Bruloft als hoogtepunt van het inwendige leven wordt geschetst,
schijnt aldus tot het schouwende leven te behooren. Naar ik meen, zijn schouwende en
Godschouwende leven geen evenwaardige begrippen: dit laatste geldt alleen voor het in 't
derde Boek der Bruloft geschetste leven. R. behandelt eigenlijk zeer weinig en steeds zeer
vluchtig de ‘extase’. Vgl. nog den brief aan MECHTILDIS VAN KULENBORCH.
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schouwende leven heeft plaats in het wezen, het zijn zelf. Daarom is er hier geen
spraak meer van eene overvorming der zielskrachten, maar wordt de ziel ziende
en genietende gemaakt in haar wezen door goddelijke werking. Daaruit volgt dat
zoolang er spraak is van een overvorming der zielsvermogens door de drie goddelijke
personen, het eigenlijke Godschouwende en overwezenlijke leven in de extaze, als
(1)
onderscheiden van het schouwende niet ter sprake komt.
BEOORDEELING. - Men zal mij wel niet, hoop ik, van gebrek aan eerbied voor onzen
mysticus beschuldigen, wanneer ik meen te moeten verklaren dat deze
beschouwingen als zoodanig van alle metaphysische waarde ontbloot zijn.
RUYSBROECK zelf schijnt ze niet als wijsbegeerige theorieën te hebben opgevat,
maar veel meer als beelden in den weg gezet om den mensch eenigszins in het
gevoel dier ontoegankelijke, onuitsprekelijke weelde te geleiden. Als beeldspraak
en dus voornamelijk als poëzie moeten ze beschouwd en beoordeeld worden: hnn
diepere beteekenis ligt in hunne symbolische en gevoelswaarde.
Maar al is de geschiedschrijver er toe gedwongen die metaphysische theorieën
tot loutere beeldspraak terug te leiden, met des te meer kracht zal hij wijzen op de
onderliggende werkelijkheid, waarvan deze beelden, hoe grootsch dan ook, toch
zwakke uiting zijn in stamelende menschentaal.
Een zeer intens gevoel van den adel der ziel, van de innige vereeniging des
menschen met God, van zijn nauwe afhankelijkheid tegenover den Schepper, van
de alomtegenwoordigheid des Almachtigen, die in ons dichter woont

(1)

Het zou natuurlijk te wijd voeren om bovenstaande grondgedachten in al R.'s werken na te
wijzen. Ik mag echter verklaren dat ik die proef heb gedaan en mijne opvatting steeds heb
bewaarheid gevonden. Heeft men zich eenmaal die grondgedachten klaar gemaakt, zoo laat
zich alles tamelijk goed begrijpen. Zelfs kan. AUGER, die tusschen de unio sine medio en de
unio sine differencia bijna geen verschil ziet (De doctrina, blz. 98-99): haec unio a praecedenti
vix differt), heeft dit zwaartepunt van R.'s Mystiek niet ingezien: daardoor is geheel zijn
uiteenzetting hoe verdienstelijk ook, toch op een scheeve baan geraakt, wat hij overigens
zelf schijnt gevoeld te hebben.
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omschrijven waarin dan juist het verschil tusschen pantheïsme en theisme gelegen
is. Ik voor mij ken maar één dan wij in ons zelven, van de alles overtreffende weelde
van 's menschen leven in de Godheid, van de overweldigende kracht der Liefde om
de ziel aan haar zelven te ontrukken en te dragen in 't bezit van haar Oorbeeld, van
de alleszins zeer grootsche opvatting van onze zaligheid in God, van aller menschen
eindelijke vereeniging in ééne beschouwing en in ééne Liefde, van de onzeggelijke
rijkdommen der Drievuldigheid, die door haar alleen alle geesten en alle Engelen
met onuitputtelijke, eeuwigdurende vreugde vermogt te omvangen, beheerschen
geheel het mystische denken van RUYSBROECK. Voortgevloten uit de Godheid, maar
niet van God, dragende in ons Gods beeld van natuur en Gods gelijkenis van genade,
keeren wij terug tot Hem, worden overvormd in hem, om te worden van genade wat
Hij is van natuur, God, ons aller oorsprong en einde, zoodat wij eenmaal zullen
wezen wat wij vóór onzen uitgang zijn geweest in Hem: God, alles in alles: Deus
(1)
omnia in omnibus.’
Tot hoe zuivere, matelooze, wijzenlooze Liefde zoo grootsche opvattingen van
de Godheid hebben opgevoerd, hoeft nauwelijks vermeld. In dien verheffenden
invloed ligt dan ook RUISBROECK'S eerste onschatbare verdienste.
Maar was dan de beschuldiging van GERSON geheel ongegrond? Ik wil hier niet
lang verwijlen bij de beschouwingen van sommigen die RUYSBROECK, maar half, of
zelfs niet eens zoo ver hebben begrepen, en dan allerlei theorieën in zijne werken
binnensmokkelen, als zou hij b.v. eerst het pantheïstisch systeem van Scotus
ERIUGENA hebben gehuldigd en later tot bezonnener opvatting zijn overgegaan,
zonder nochtans geheel vrij van pantheistische gedachtenschakeeringen te blijven.
Men voelt zich soms kitelachtig aangedaan, wanneer eenige nuchtere recensenten
bij een schrijver, die wat dieper en wat intenser Gods alomtegenwoordigheid gevoelt,
aanstonds het woord ‘pantheïsme’ op de lippen dragen. Het zou dikwijls moeilijk
zijn met duidelijke woorden te

(1)

Al deze uitdrukkingen zijn van den h. BONAVENTURA Itinerarium c.V. BERNARDUS: quomodo
omnia in omnibus erit Deus, si in homine quidquam supererit? cf. 1 Cor. XV, 28.
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zeker, duidelijk en vast criterium: volgens het pantheïsme, kan God niet bestaan
(1)
zonder de wereld, volgens het theïsme kan God wel bestaan zonder de wereld.
Wanneer dan een schrijver uitdrukkelijk verklaart, dat de schepping niet uit God,
van natuurdwang, is voortgegaan, maar uit een daad van vrijen wil, dan hebben wij
geen rede meer om aan de oprechtheid zijner theïstische wereldbeschouwing te
willen twijfelen. Dit nu juist heeft RUYSBROECK meer dan eens met allen mogelijken
nadruk verklaard.
Overdrijft dan RUYSBROECK niet de innige vereeniging der ziel met God? zegt hij
niet dat de ziel in de Godsbeschouwing verloren gaat, één wordt met de klaarheid
die zij schouwt, ja die klaarheid zelf is?
Op de meeste der gelaakte uitdrukkingen hebben wij reeds bij de ontleding der
werken een beknopt antwoord gegeven. Hier mogen daarom slechts enkele
algemeene beschouwingen volgen, die de zaak nog duidelijker zullen maken. Ik
ontleen ze voornamelijk aan den brief, waardoor Jan VAN SCHOONHOVEN zijn meester
tegen de opwerpingen van GERSON trachtte te verdedigen. Ik weet niet of aan deze
weerlegging wel de haar toekomende beteekenis werd gehecht. Want ze schijnt
me waarlijk prachtig: klaar, methodisch, doorslaand. Ook wist GERSON er weinig
meer op te antwoorden, dan dat RUYSBROECK ten minste onduidelijke en
dubbelzinnige uitdrukkingen had gebruikt: Zijne rechtzinnigheid wilde hij niet in twijfel
trekken, al bleef hij bij zijn oordeel, dat hij aan dergelijke werken aan de Universiteit
(2)
te Parijs nooit de noodige goedkeuring zou hebben geschonken.
VAN SCHOONHOVEN verklaart vooreerst hoe de vereeniging der ziel te begrijpen
(3)
is :

(1)
(2)

(3)

Waaruit volgt, dat, afgezien van de leer der Kerk, een theïst zelfs de eeuwigheid der schepping
zou kunnen verdedigen.
POMERIUS zegt dat GERSON later RUYSBROECK in de hoogste vereering hield. Hij vertolkte
daardoor den indruk door GERSON'S antwoord bij de kanunniken teweegebracht. Daar GERSON
de verklaringen van v SCOENHOVEN scheen aan te nemen, beschouwde men dit te Groenendaal
als een bekentenis van ongelijk, en onthield men slechts den lof waarmee de kanselier over
de twee eerste boeken der Bruloft had gesproken.
Loquitur (auctor) de illa unione quae est per amorem liquefactivum et excessum
contemplationis extaticae, quae prae nimia suavitate et magnitudine interni dulcoris et
vehementia amoris animam liquefacit et resolvit et totam virtutem rationis absorbet...

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

130
Door de hevigheid van extatische Liefde ontvloeit de ziel uit haar zelf en verliest alle
bezit der Rede; wanneer zij zóó ontbonden is, vliet zij over in het beeld dat haar
(1)
tegenwoordig gesteld wordt, nl. in God, waarin zij omvormd en omvangen wordt.
Door deze omvorming wordt de mensch zóó gelijkvormig met de Godheid, dat geen
menschentaal dit uitspreken kan: de mensch uit zich zelf gevloten, aan zich zelf
ontzonken, kent zich nog alleen als één met God, als één met de klaarheid waarin
hij ziet, en die hij ziet.
Hoe sterk deze uitdrukkingen ook mochten klinken, zij zijn een zwakke poging
om in stoffelijke klanken aan de onzeggelijke hoogheid onzer ziel in de Godheid
een uitdrukking te geven. Ook zal men ze niet als afwijkend van de gewone mystische
terminologie beschouwen. Zooals VAN SCHOONHOVEN onmiddellijk daarop zeer wel
aantoont, strookt de leer, zelfs in hare bewoording, met geheel de leer der mystische
overlevering. In den loop dezer artikelen werden reeds talrijke plaatsen uit de
Romaansche mystieken aangehaald, die de juistheid der bewering van v.
SCHOONHOVEN ten overvloede staven. Nog een paar mogen volgen uit v.
SCHOONHOVEN'S brief zelf.
(2)

Hij citeert, ten eerste, BERNARDUS' Epistola ad Fratres de monte Dei : ‘...
Velle autem quod vult Deus, hoc jam simile Deo

(1)

Quod autem liquescit et resolvitur in seipso non existit, sed recurrit et transformatur in illam
imaginem quae sibi praesentialiter exhibetur. Ex quo patet quod imago animae rationalis per
efficaciam divini luminis in suam imaginem increatam deifice poterit transformari, prout docet
Apostolus 2 Cor. 3, 18; quia a claritate imaginis creatae per quandam similitudinem
transformabimur in claritatem imaginis increatae: et in hac transformatione imago rationalis
constituitur in tanta conformitate divinae assimilationis quae est inexplicabilis omni linguae
(l.c. blz. 64).

(2)

Deze brief, in de 14 eeuw gewoonlijk aan den h. BERNARDUS toegeschreven, is eigenlijk
van den Karthuizer GUIGO of WIGO: majoris Cartusiae prior V († 1137). Hier en elders
citeert van SCOONHOVEN tamelijk vrij. De uittreksels zijn te lang; ik haal slechts het
hoofdzakelijke aan. De aanhalingen van van SCHOONHOVEN zijn nog belangrijk, omdat
zij wel uit de gewone lectuur der kanunniken van Groenendaal, en dus ook van
RUYSBROECK zijn.

e
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esse est; non posse velle nisi quod vult Deus, hoc est jam esse quod
Deus est, cui jam velle et esse idipsum est; unde bene dicitur, quid tunc
videbimus eum sicuti est, cum sic similes ei erimus (JOAN. 3, 2), hoc
erimus quod ille est. Quibus enim potestas data est filios dei fieri, data
est potestas non quidem ut sint Deus, sed sint tamen quod Deus est.’
Nog een andere plaats uit denzelfden brief luidt waarlijk, zooals v. SCHOONHOVEN
terecht opmerkt, als R.'s algemeene leer:
‘Dicitur autem haec similitudo Dei unitas spiritus, non tantum quia afficit
spiritum hominis Spiritus sanctus, sed quia ipsa est Spiritus Sanctus,
Deus charitas: qui cum sit amor Patris et Filii et unitas et suavitas, et
bonum et osculum et amplexus, et quidquid commune potest esse
amborum in summa illa unitate veritatis et veritate unitatis, hoc idem
homini suo modo fit ad Deum, quod consubstantiali unitate Filio est ad
Patrem vel Patri et Filium, cum in amplexu Patris et Filii mediam
quodammodo se invenit hominis beata conscientia, cum modo ineffabili
incogitabilique fieri meretur homo Dei, non Deus, sed tamen quod Deus
est.
Uit GILBERTUS (Super Cantica cantic. Serm. 2) wordt eene beschouwing
geciteerd over een drievoudig bed, waarvan het laatste dat des
Bruidegoms is: ‘in illo lectulo qui solus est sponsi, (sponsa) amoris
exagitata incendio ebullit et excrescit, effusa et effluens tota transfunditur
in idipsum et in similem absorbetur qualitatem... In (hoc) tertio (lectulo)
est ipsa penes ipsum et, si dici potest, non est nisi ipse.
Ook uit HUGO van St. Viktor's commentaar op DIONYSIUS' Caelestis
Hierarchia volgt een lange aanhaling, die eindigt met: ‘et amplius sitiens
(anima) intrare ipsum cupit et esse cum ipso, et esse tam prope, ut, si
fieri posset, hoc idem ipsum fit quod ipse.
Ten laatste nog een plaats uit VERCELLENSIS' super Cantica, waarvan het
slot luidt: ‘Tanta est virtus veri amoris et pulchritudinis quod non solum
facit homines et Angelos excedere naturam propriam ut in Deum
ascendant: sed etiam Deum quasi naturam propriam egredi, ut ad
creaturas quasi infra naturam propriam suam, producendo condescendat.’
Wel mag v. SCHOONHOVEN besluiten: Zoo stemmen al die voortreffelijke leeraren
hierin overeen, dat de ziel, wanneer zij in den afgrond der goddelijke klaarheid wordt
gerukt, aan zich zelf geheel bezwijkt en in Hem dien zij
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mint geheel ontvliet, en met Hem boven Rede vereenigd wordt en allergeëenigdst
in Hem zelf verandert, zoodat de ziel... zich zelf geheel ontkleedt en als een goddelijk
gevoelen omhult, en gelijkvormig gemaakt aan de schoonheid die zij schouwt geheel
(1)
overgaat in een andere glorie.
VAN SCHOONHOVEN had nog hooger op kunnen stijgen, en bij de Kerkvaders zeer
(2)
talrijke, even stoute uitingen kunnen aantreffen. Maar voornamelijk bij
DIONYSIUS-AREOPAGITA, de bron met AUGUSTINUS der Westersche Mystiek, komen
de beschouwingen voor die de latere mystiek bevruchtigd hebben. VAN SCHOONHOVEN
citeert van hem eene plaats, waaraan niet alleen RUYSBROECK, maar bijna alle
andere schrijvers vóór en na hem, in Frankrijk zoowel als in Duitschland hebben
geput:
Contemplatio est deifica similitudo, quia dum per eam illuminati lucentes
fiunt, quadammodo ipsius luminis lucentis similitudinem accipiunt;
quomodo enim aer solis luce perfusus in eamdem transformatur luminis
claritatem, adeo ut non tam illuminatus quam IPSUM LUMEN ESSE videatur,
et sicut ferrum in ipsum ignem missum magis efficitur IGNIS quam ignitum:
sic viri perfecti charitate induti sive imbuti charitas videntur potius (ut
emphatice loquar), quam charitate succensi. Induimini ergo Dominum
sicut aer lucem, sicut ferrum ignem, et ERITIS LUX in Domino. Sicut enim
ferrum inflammatum accipit in se formam ignis et dat se totam et non
partem, et eripit se sibi remanendo in se substantialiter inflammata, ita
anima unita Deo per ignem divini amoris quasi totam dat se et mittit se
in Deum, et in Deum transformata, non

(1)
(2)

Deze woorden herinneren duidelijk aan den H. BERNARDUS, aangehaald bij de bespreking
der Sierheit.
CLEMENS Alexand. o.a. zegt: βαπτιζόμ νοι ϕωτιζόμ θα, ϕωτιζόμ νοι ὑιοποιούμ θα,
ὑιοποιούμ νοι τ λ ιούμ θα τ λ ιούμ νοι ἀπαθανατιζόμ θα (PAED. I, 6); en noemt
den Logos: θ ὸς έν άνθρώπῳ ϰαὶ ὁ ἄνθρωπος θ ός (COH. I). ATHANASIUS noemt de
Verlossing: een God-maken: θ οποι ῖν: αὐτὸςἐνηνθρώπησ ν, ἴνα ὴμ ῖς θ οποιηθῶμ ν.
En deze uitdrukking θ οποι ῖσθαι, bij de Kerkvaders tamelijk gebruikelijk, hebben de
mystieken vertaald door ‘vergottet werden.’ (ECKART, SEUSO, TAULER), CYRILLUS van
Alexandrien: θ οποι ῖ τὸ πν ῦμα; JOHANNES DAMASCENUS: θ ούμ νος τῇ μ τοχῇ τῆς
θ ίαςἐλλάμφ ως; was alleszins de kern der latere leer bevat over het vergoddelijkt-worden
in de goddelijke klaarheid.
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mutata substantia propria, transformat se totam in Deo amore qui est vita
sua, et per amorem fit quasi tota divina... Sic igitur mens devota, cum in
(1)
lumen theandricum transformatur, fit quodammodo claritas quam accipit.
Hier is niet slechts een verklaring, maar de leer zelf, met dezelfde vergelijkingen en
(2)
uitdrukkingen, van RUYSBROECK. Uit deze algemeene beschouwingen laten zich,
naar ik meen, de door GERSON gelaakte zinnen genoegzaam verklaren. Doch dewijl
reeds vroeger ter gelegen plaats de noodige toelichtingen in de aanmerkingen
werden gegeven, is het overbodig hierbij langer te vertoeven. VAN SCHOONHOVEN
behandelt elke plaats afzonderlijk, uit de algemeene grondbeginselen die wij hebben
samengevat. Eén antwoord echter schijnt mij nog de moeite waard mede te deelen,
omdat het weer de geheele mystiche leer belicht; het betreft de plaats uit R.:
dependetque nostrum esse creatum ab esse aeterno et secundum essentialem
existentiam unum cum illo est. (DAV. VI, 188, 4) Hierop antwoordt van SCHOONHOVEN:
Quia proprium est divinae naturae rebus illabi et eorum intimis commorari
et per sui illapsum conservare rerum naturas ne decidant in non esse,
idcirco dicit quod nostrum esse creatum dependet ab esse aeterno... et
quia ex naturae suae proprietate competit ipsi Deo ut inhabitet in intimo
animae rationalis, propter quod dicit Augustinus tu intimior intimo meo,
propterea dicit quod esse nostrum creatum secundum essentialem
existentiam unum cum illo est; diversae substantiae sunt spiritus Dei et
spiritus hominis, et ergo spiritus hominis non est ita unus cum spiritu Dei
sicut Filius cum Patre unus est Deus; sed quia illapsu suae praesentialitatis
inhabitat animam rationalem, quam inter omnia creata imagine sua
insignivit, penes quam imaginem transformatur Trinitati personarum et
participabilis est divinae naturae et beatitudinis illius, ideo dicit quod esse
(3)
nostrum creatum etc.

(1)
(2)
(3)

Aldus aangehaald door v. SCHOONHOVEN, l.c. 74.
Overigens zijn dezelfde vergelijkingen zoowel bij de Romaansche als bij de Duitsche mystieken
gebruikelijk om dezelfde gedachten uit te drukken.
Zelfs de latere mystieken laten niets van deze sterke uitdrukkingen varen. Zoo zegt de
Heer tot de h. THERESIA: De ziel, mijne dochter, lost zich geheel op om zich meer in
mij te zetten; niet zij leeft dan, maar ik. (LA FUENTE I, 61). De h. FRANCISCUS VAN SALES
schijnt soms nog verder te gaan. (Zie Traité de l'amour de Dieu, VI, 12).
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Dat deze opvatting der algemeene leer van RUYSBROECK niet slechts geoorloofd,
maar de eenig juiste is, blijkt reeds genoegzaam uit het feit, dat onze mystîcus eerst
en vooral als een man der overlevering moet worden beschouwd: wij meenen dat
er bij hem geen enkel eenigszins belangrijk deel in zijn systeem voorkomt hetwelk
niet door plaatsen uit vroegere schrijvers zou kunnen toegelicht worden.
Ook wij hebben Ruysbroeck voortdurend hooren protest aanteekenen tegen alle
opvatting van zijn woorden die van de zuiver kerkelijke leer zou afwijken. In al zijne
werken, van den Rike der Ghelieven af tot de xij Beghinen toe, komen dezelfde
beperkende uitdrukkingen die wij bij zijn voorgangers vernamen, ja nog stelliger,
niet als verbeteringen, maar als toelichtingen, voor: ‘waar ik zet dat wij één zijn met
God, dat is te verstaan in Minne, niet in wezen noch in natuur.’ ‘Deze eenigheid is
niet een eenigheid van subtancie, maar van gracie;’ ‘al is het dat wij allen vergaderen
in eene Minne, in één omhelzen en in één genieten Gods, nochtans behoudt eenieder
zijn leven en zijnen staat.’ ‘De mensch immers kan zijne geschapenheid niet
verliezen, dit is onmogelijk: onze geschapenheid wordt niet God.’ ‘Ging ons wezen
te niet, we zouden noch minnen noch zalig zijn;’ ‘we zouden zijn als steenen;’ - en
andere dergelijke verklaringen meer zal men zich wel uit de ontleding zijner werken
(1)
herinneren.
Uit de Kerk en door de Kerk alleen kan RUYSBROECK begrepen, verklaard, en,
laat ik er aan toevoegen ten spijt, van enkele mystiek-dilettanten, genoten worden.
Want RUYSBROECK was een trouwe zoon der Kerk. Hij heeft haar gediend en
liefgehad met al de kracht zijner minnende ziel. En de dankbare Moeder heeft de
vereering erkend die vroegere geslachten hem hadden gewijd, en hem geplaatst
op hare altaren en geschreven in het Boek der heilige dienaren van God.
*

**

(1)

De bezorgdheid van sommige protestantsche schrijvers ‘of RUYSBROECK, of wie ook, soms
niet de perken der geoorloofde orthodoxie is te buitengegaan’ moet een katholiek dikwijls
doen glimlachen.
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(1)

RUYSBROECK'S HEILIGHEID. - Echter niet uit deze bespiegelingen is de groote invloed
uitgegaan, dien de Brabantsche mysticus op de latere geslachten heeft uitgeoefend.
Al werden zij wel niet geheel vergeten, de leer van het werkende en van het
inwendige leven heeft veel duurzamer gevolgen gehad. Indien wij die nog in breede
trekken samenvatten, bedoelen wij terzelfder tijd het karakter van RUYSBROECK'S
heiligheid te schetsen.
Krachtig en mannelijk was die leer:
Wat RUYSBROECK van allen eerst en vooral verlangde was een oprechte
nederigheid, die zich zelf gering acht, die steeds haar eigen kleinheid, gebreken en
tekortkomingen vóór zich houdt, die daarom best verdragen kan door anderen
miskend, misprezen te worden, die zelfs, wanneer het zonder zonde gebeuren mag,
dit misprijzen te gemoet ijlt. In dien geest en volgens die leer, wordt in de Summa
vitae spiritualis het woord van den h. AUGUSTINUS met blijkbare voorliefde
aangehaald: Si quis ex me sciscitaretur quisnam omnium sit optimus, responderem:
humillimus, et si centies quaereret, non nisi idem responderem.
Nog vergde hij een goeden wil, een wil nl, die alle eigenheid heeft afgelegd, die
zichzelven in niets zoekt, maar in alles er naar streeft Gods wil alleen te kennen en
te volbrengen, die zich in alles bereid verklaart tot al wat God verlangen mocht. En
krachtig was zijn woord: ‘gij zijt zoo heilig als gij wilt’. antwoordde hij eens aan twee
studenten, die hem uit Parijs waren komen bezoeken, om een stichtelijke leer uit
zijn mond te vernemen. En daar dezen den prior niet te best begrepen hadden,
gingen zij geërgerd van zijn aangezicht heen. De kanunniken van 't klooster, die
hun verontwaardiging hadden opgemerkt, vroegen hen wat de prior had gezegd,
en leidden hen bij RUYSBROECK terug. ‘Welnu, sprak de prior, is het dan niet waar
wat ik u gezegd heb dat gij zoo heilig zijt als gij wilt? Zoo is het voorzeker: de mate
van uw heiligheid hangt af van uw goeden wil. Bedenkt dus hoe goed uw wil is, en
uw heilig-

(1)

Wat de relikwiën van R. betreft, zie DE VREEZE l.c. blz. 41 vlg. die de eerste, naar mijn weten,
de volledige geschiedenis ervan geschreven heeft.
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heid zal u blijken. Zóó heilig toch is eenieder als hij streeft naar goed-zijn.’
De nadruk die hier gelegd wordt op het willen, is voorzeker een hoofdtrek in het
ascetisme van RUYSBROEK. Had hij dit alleen geleerd, het kon volstaan om hem van
alle quietisme, of zelfs van alle ‘zoogenaamde protestantsche gezindheid vrij te
pleiten. Zelfs zijne mystiek is een daad van den wil. RUYSBROECK heeft een school
van mystiek gesticht, ter beoefening en vorming tot de vereeniging met God. Slechts
het bovennatuurlijke Godschouwende leven is een loutere gave; tot de hoogste
trappen van het inwendige leven kan en moet de mensch zich oefenen, zoodat het
hem even gemakkelijk wordt zijn ziel in God te verheffen, als zijn hand aan het hoofd
te slaan. Maar daarbij komt dan nog een andere trek van zijn mystiek: dat de mensch
in de hoogste sferen der beschouwing nooit den ernst van goede werken mag
verliezen. ‘Wanneer de schouwer in het zevende slot verheven wordt, moet hij
steeds al zijn andere sloten blijven bezitten, en uitkeeren en inkeeren met heilige
oefeningen’; de godschouwende mensch vliet uit met alle deugden en hij is gelijk
God, die uitvloeit met alle gaven; en hij blijft in een eeuwig gebruiken en is één met
God boven alle gaven. Ook in de unio sine differencia blijven de werken der krachten,
‘zooals de Personen in het wezen der Godheid staande blijven naar persoonlijken
aard in werken der Drieheid.’
Zoo RUYSBROECK één zeker criterium aangeeft om ware van valsche mystiek te
onderscheiden, dan is het wel dat de natuurlijke valsche rust en stilte zonder oefening
van binnen en buiten blijft, terwijl de ware, heilige rust in God nooit de werken der
deugden verwaarloost.
Hoe dan toch door sommigen kan beweerd of geïnsinueerd worden, dat de
mystieken der Middeleeuwen, dat RUYSBROECK in 't bijzonder, geen waarde aan
uiterlijke werken hecht, moet voor den geschiedschrijver, die zonder vooroordeelen
hunne leer onderzoekt en niet in zijn navorschingen geleid wordt door het verlangen,
(1)
om stamvaders te vinden voor een hervorming , welke zonder eenig

(1)

Deze aanmerking is niet van mij, maar van HARNACK, Dogmengeschichte III.
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(1)

wettig zendingsmandaat tegen het door Christus zelf ingestelde gezag te velde
trok, een raadsel blijven. Wat de Mystieken, wat RUYSBROECK bedoelden was alleen,
dat de uiterlijke werken, om waarde te hebben, door de innerlijke gezindheid moeten
bezield zijn. Daarom is de uiterlijke biecht alleen, zonder de innerlijke, van geen
kracht, daarom is het uiterlijke gebed met den mond, zonder éénige gedachte aan
God, niets waard; daarom gadert het uiterlijke vasten, de uiterlijke boete, zonder de
(2)
innerlijke boetvaardige stemming, ons geen verdiensten voor den hemel, enz., enz.
Tegen valsche Pharisaïsmus, tegen bloote, ledige uiterlijkheid hebben zij gestreden,
zooals de Kerk TE ALLEN TIJDE, ook in de verdorvenste eeuwen geleerd en beleden
had. Doch nooit heeft één der groote middeleeuwsche mystieken beweerd, dat
uiterlijke werken overbodig zijn: integendeel luidt hun aller leer, dat ‘het geloof zonder
de werken dood is.’
Inkeer in zich zelf, ingetogenheid, is voor RUYSBROECK een eerste voorwaarde
tot het inwendige leven: de mensch moet leven op deze aarde, maar onthecht van
het aardsche en geschapene; hij moet aan zich zelven teruggegeven worden, opdat
hij op eigen bodem vasten voet vatte, om vandaar tot God op te stijgen. Dit immers
is het doel van alle ware Mystiek: de ziel het bewustzijn te schenken van haar zelven
en op te voeren in de alomvattende Schoonheid van God. Versterving,
zelfverloochening zijn deugden die R. voortdurend aanprijst, en waarvan hij zelf het
(3)
voorbeeld gaf : met allen ernst en ijver, zonder strenge overdrijving, maar ook
zonder lakse weekelijkheid, als een man met gezond oordeel en zuiver kerkelijke
gezindheid.

(1)

Geen leering is wettig dan wanneer zij door God gezonden wordt. Wel hebben de
e

(2)
(3)

zoogenaamde Hervormers der 16 eeuw zich op een buitengewone zending willen beroepen;
maar die zending hebben ze nooit bewezen. LUTHER had God gebeden dat Hij door hem
geen wonder zou verrichten, opdat hij niet hoovaardig zou worden! (DENIFLE, Luther in ration.
Beleuchtung. Mainz, 1904, blz. 25.
Vgl. DENIFLE, Das geistliche Leben, XIII.
Daar RUYSBROECK van de noodzakelijkheid der versterving, der boetpleging zoo een ernstige
(ik zeg niet juist strenge) opvatting had, kan de leer der laatste hoofdstukken van de Twaelf
Dogheden, die soms wat te laks, althans 4e mild klinken, moeilijk van hem zijn.
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Met welke kracht de heilige prior tegen de verdorvenheid der bedelorden uitvaart,
hebben wij reeds meermaals gehoord. Wat hij wilde was: een terugkeer tot de eerste
tucht, een streng naleven van de kloosterregels in al hare zuiverheid. Maar even
zoo stellig vergt hij, dat niemand zich ‘zonderling’ gedrage. Dit ‘gemeene’ leven kan
hij nooit ten volle verheerlijken; gemeenheid in spijs en drank en kleeding: wil hij
niet dat men zich optooie, zelfs niet voor vreemden, evenmin kan hij dulden dat men
slordig zij, ‘gemeenheid’ in tucht, in boete, in gebed; ‘gemeenheid’ in geheel het
kloosterleven. Daarom is volkomen gehoorzaamheid aan den wil des prelaten, in
zooverre geen zonde geboden wordt, een dringende plicht. Daarom moet reinheid
van ziel en lichaam met alle krachten beoefend. Daarom moeten vooral in de muren
der kloosters die deugden der samenleving bloeien: blijdschap en opgeruimdheid,
minzaamheid en gespraakzaamheid, zachtmoedigheid en lijdzaamheid;
dienstvaardigheid ook tegenover de minderen en algemeene vriendschap.
Evenals bij den poverello van Assisi, ruischen bij RUYSBROECK hymnen aan de
heilige Armoede; aan het communisme ook der eerste Kerk. En evenals voor den
h. BERNARDUS, ja, nog meer misschien, is Christus hem het toonbeeld van alle
(1)
heiligheid: Christus est via et ostium, zegt hij den h. BONAVENTURA na. Deze
grootsche en nieuwe opvatting van het leven des Heeren: als Verlosser niet alleen,
maar als spiegel en toonbeeld van ons leven, heeft hij naar zijn beste krachten
helpen verbreiden. Op die wijze wekte hij die liefde voor den armen, den
zwoegenden, maar vooral den lijdenden Christus, eene liefde die zich offert zonder
mate, en waaraan THOMAS A KEMPIS in zijn Navolging van Christus, IGNATIUS van
Loyola in zijn Exercitia, een blijvende uitdrukking hebben gegeven. Daarom is ook
de devotie, de liefde tot het Allerheiligste, waar de Godmensch wezenlijk
tegenwoordig is met zijn Bloed en zijn Lichaam, met zijn Godheid en met zijn
Menschheid, van zoo hooge beteekenis in het leven en in de leer van RUYSBROECK.
Deze vereeniging met Christus en door Christus met God heeft RUYSBROECK niet
nagestreefd buiten de Kerk van

(1)

Itiner. C. VII.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

139
Christus, maar in de Kerk en door de genademiddelen, waarvan de Kerk alleen de
rechtmatige uitdeelster is aangesteld: hierin nogmaals wijkt RUYSBROECK geen
duimbreed af van BONAVENTURA en BERNARDUS. De leer der protestantsche
hervorming, als zou de Kerk een scheidsmuur zijn tusschen den geloovige en
Christus, is hem geheel onbekend gebleven.
Hiermede hebben wij de kenschetsende deugden van den gelukzaligen RUYSBROECK
en van de van hem uitgegane hervorming aangeraakt: lichamelijke en geestelijke
Armoede en nederigheid; onwankelbare trouwe en gehoorzaamheid aan de Kerk;
gemeenzaamheid in allen levenswandel; offervaardige liefdadigheid; onverpoosd
streven naar, en leven in vereeniging met God, bovenal een vurige liefde tot Christus
(1)
en tot het Allerheiligste Sakrament des Altaars : liefde die zelfs aan de beoefening
der deugden een eigenaardig-mystiek karakter geeft.
Ondanks zijn groote bescheidenheid, die hem belette met uiterlijken glans voor
de wereld op te treden, komt RUYSBROECK toch een welverdiende, zij het ook
ondergeschikte plaats toe, in de rangen der machtige heiligen, FRANCISCUS,
DOMINICUS, BERNARDUS, IGNATIUS, welke de Kerk in alle tijden van haar bestaan
met steeds hernieuwde jeugd heeft gebaard, om haar op de wegen der zonde
verdwaalde kinderen tot reiner, hooger leven op te voeren. Aan zulke hervormers
heeft het haar nooit ontbroken: en in dien zin is RUYSBROECK ook ten onzent een
voorlooper geweest, niet van een Hervorming tegen, maar van de groote Hervorming
binnen de Kerk zelf, die door de groote heiligen der vijftiende eeuw begonnen, door
het Concilie van Trient besloten werd.
*

**

Maar RUYSBROECK behoort niet alleen aan de Kerk, hij behoort ook aan de
Nederlandsche literatuur. Hij is onze voornaamste prozaschrijver uit de
Middeleeuwen.

(1)

Heeft men niet gezegd dat de Broeders van het gemeene leven de Jezuïeten vóór de
Hervorming zijn geweest?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

140
Men heeft hem lang als den vader der dietsche proza begroet. Maar deze benaming
kan hem slechts met zeker voorbehoud worden toegekend: door het groote aantal
zijner werken en door hun invloed is zij niet geheel ongegrond, wanneer wij daarbij
niet vergeten den stillen beperkten arbeid van vroegere kunstenaars.
Wanneer wij nu de kenschetsende trekken van RUYSBROECK als schrijver trachten
te bepalen, dan moet ons eerst en vooral van het hart dat hij niet klassiek, in den
zuiversten zin des woords, mag worden genoemd: de vaste zekerheid der uitdrukking,
de strenge zelf-beheersching, die geen woord aanwendt wat te veel, geen woord
weglaat wat te weinig mag zijn, ontbreken hem. In dit opzicht staat HADEWIJCH veel
(1)
hooger. Ondanks zijn wonderbare kennis van het Nederlandsch, zijn onuitputbaren
woordenschat, nog verrijkt door eigenmachtige vorming eener philosophische taal
naar duitsche voorbeelden, kan hij niet onmiddellijk de eenig juiste,
onvermijdelijk-noodzakelijke uitdrukking aan zijn gedachten geven, maar loopt
(2)
integendeel vooruit met onbedwingbaren overvloed, behaaglijk-omslachtig, zonder
strenge maat noch gebondenheid. Maar deze romantische stijl is toch geboren uit
het leven; en daarin ligt de bekoorlijkheid, waardoor vele onzer moderne
woordkunstenaars zich tot hem hebben aangetrokken gevoeld. Men mag bij hem
nog zoo vele zoogenaamde ‘figuren’ ontdekken: zij zijn hem geen gezocht uiterlijk
(3)
middel tot stijlschoonheid, maar noodzakelijke uiting van zijn innerlijk gevoelen.

(1)

(2)
(3)

In mijn artikel: Een paraphrase van de Brieven van Had. door H. Mande (Dietsche Warande,
1909, 11) heb ik er op gewezen hoe MANDE den stijl van HAD. verwaterd had. Al gaat R. niet
zoo ver als MANDE. toch schrijft hij dikwijls meer in zijn geest dan in die van HAD. Daardoor
plaats ik HAD., als prozaschrijfster, niet boven R.: zij heeft veel te weinig geleverd in vergelijking
met hem.
Men vergelijke eens bij voorbeeld HAD. XX Br. 97-112 met het overvloedige RUUSBROEC IV,
55, 17 vlg.
Wat niet belet, dat ze met bewusten rade werden aangewend. De gewone stijlmiddelen der
middeleeuwsche schrijvers: tegenstellig, climax, woordspeling, parallellisme, homoioteleuton
heeft hij zeer gelukkig in het Nederlandsch proza overgebracht, hoewel in veel mindere mate
dan gewoonlijk beweerd wordt. Zie hierover DE VREESE a.c. blz. 27 en vlg.: ik durf echter niet
met zooveel lof als prof. DE VREESE over R. als schrijver spreken. Prof. DE VREESE behandelt
er ook zeer wel de vraag of R. latijn kon en waarom hij in 't Dietsch heeft geschreven.
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Ook zijn zinsbouw, zoo men althans van zinsbouw spreken mag, vertoont geen
spoor der symmetrie van een klassische periode: hij vloeit geheel natuurlijk, naarmate
gedachten en gevoelens opstijgen, verdwalend op allerlei zijpaden, immer verder
(1)
rollend over tallooze ende's heen naar het eindelijke doel: zonder veel verheffing
of verscheidenheid zoolang hij leeraart of uitéénzet, even opgolvend in vaster
zielsbeweging, wanneer de aandoening het rythme sterker maakt. Dan rijst zijn taal
tot ware poëzie. Dit is voornamelijk het geval telkens hij te spreken komt over de
onuitsprekelijke liefde van Christus, over het heilig Sakrament des Altaars, over
Gods oneindige barmhartigheid; wanneer hij aanbidt, of eert of dankt of om
medelijden voor de zondaars smeekt. Doch niet het minst, wanneer hij zich vervoeren
laat tot in de hoogte der Schouwing, in de leindelooze zeebaren der Godheid. Dan
beweegt zich zijn zin in de breede golving der stemming; dan ontspruiten als bloemen
de woorden van ingetogen-vrome schoonheid. Maar zelfs dan is zijn poëzie eigenlijk
niet sterk: omdat zij zich zelve niet geheel en gansch geeft; omdat in die oogenblikken
steeds de leeraar te zeer aan het woord blijft, omdat het gevoel dan nog te zeer
vervloeit in onbedwongen overvloed. In die oogenblikken echter plooit zich zijn taal
tot vaster rythme, te zamen gehouden door rijm of klankgelijkheid. Dit verschijnsel
in de latijnsche proza der middeleeuwen, dat misschien uit AUGUSTINUS was
(2)
aangeleerd maar toch elders zijn verklaring heeft, was het noodige versiersel van
het proza, nadat de poëzie had opgehouden het uitsluitende uitdrukkingsmiddel der
geleerdheid te zijn. Ook RUYSBROECK maakt er gebruik van, in mindere maat wel is
waar dan gewoonlijk beweerd wordt, zoowel in hooger gloed als in de stonden van
nuchtere samenvatting der voorgedragen leering.
Dan rijmt hij, zoo best hij kan. Over de ‘verzen’ die bij RUYSBROECK voorkomen
heb ik reeds vroeger mijn meening uitgedrukt. Of ze van hem zijn of niet, ze blijven

(1)
(2)

Er komen bij R. niet zelden zinnen voor zonder onderwerp of waarvan het eigenlijke onderwerp
onderwege werd in den steek gelaten.
Zie DE VREESE o.c. blz. 29.
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volstrekt waardeloos: 't is louter rijmelarij; en de eenige verontschuldiging van onzen
schrijver mag zijn dat ze voornamelijk dienden om het geheugen zijner lezers te
helpen.
Doch laten wij liever zwijgend voorbijgaan.
Uit geheel de wijde Schepping haalt RUYSBROECK de beelden voor zijne gedachten.
Een zeer ontwikkeld, hoewel misschien niet zoo intens noch zuiver, natuurgevoel
kenschetst den mysticus, die in de stonden der vervoering de dikke schaduwen van
het Zoniënbosch in de eenzaamheid der wouden binnentrok. Hij kan eenvoudig zijn
en kinderlijk: de nietigste dieren, bie en mier en oester en vledermuis, de
eenvoudigste bloemen: viooltje, lelie, zonnebloem leveren hem hunne schatten van
gedachten. Hij kan machtig zijn: de zee met ebbe en vloed, de bergen met nederland
en overland, de lente, de zomer, de herfst, de winter, de storm in de luchten, het
ziedende water boven het vuur, de vloeden, de stroomen, de bronnen; de vogel,
de visch, de penning, het getouwe: de natuur, de mensch, de zonne vooral en het
licht stellen hem voortdurend hunne kracht of hunne frischheid ten dienste voor
vergelijkingen, die, alhoewel ook reeds van elders bekend, toch wel het eigen leven
des schrijvers dragen. Maar ook in de aanwending zijner beelden ontbreekt het hem
wel eens aan smaak, vooral aan klassieke zelfmacht; en de Liefde die taverne houdt,
die kok en waard speelt, vertoont zich soms bij hem met al de nuchter-realistische
(1)
overdrijving van sommige Spaansche mystieken. En wanneer hij den boom des
geloofs voorstelt als groeiende van boven naar beneden, zoo gebruikt hij wel ‘une
image irréalisable’ dat onbeholpen een metaphysische gedachte belichaamt, maar
sluit zich dan ook weer aan bij vroegere schrijvers, waar dit beeld zeer dikwijls wordt
(2)
aangetroffen. Toch kan niet geloochend worden dat sommige van R.'s beelden
overweldigen door hun grootschheid, andere bekoren door hun lieftallig-

(1)

(2)

Ik zeg niet dat zulke beelden niet klassiek en zuiver kunnen gehouden worden: alles hangt
echter van de behandeling af; daarom kon de curé d'Ars de h. Communie met stoute genialiteit:
l'armoire à provisions du bon Dieu noemen.
Vlg. o.a. HAD. Vis. I, blz. 11, reg. 185 vlg. van mijn uitgave.
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(1)

heid en naïveteit, vele treffen door hun noodzakelijke juistheid.
Vooral de allegorie behandelde de brabantsche myssticus, naar het voorbeeld
der Romaansche mystiek, met ongemeene kunstvaardigheid. Men mocht meenen
dat dit slag van literatuur op zich zelf valsch is; doch wanneer men rekening houdt
met den smaak onzer voorouders, moeten vele van onze vooroordeelen wegvallen,
al geef ik gereedelijk toe, dat R. ook in dezen de grenzen der kieschheid te buiten
(2)
schrijdt, door loutere spitsvondigheden.
Wanneer de werkelijkheid een hechten steun voor zijn verbeelding biedt, dan ziet
hij juist en krachtig. Die tafereelen immers, waarin bij de verdorvenheid der
verschillende standen schetst, of in 't algemeen, waarin hij een greep uit de hem
omliggende werkelijkheid doet, of ook wanneer hij het verleden mag beschouwen
in beelden uit het heden, behooren tot de best-geslaagde uit de Middeleeuwsche
kunst. Dan hebben zijn scherpe volkskunde, zijn snerpend sarcasme, zijn bittere
spot een vrijen loop.
Een paar staaltjes uit het Gheestelike Tabernakel II, 179-194:
‘Den rijken man is overvloed van geestelijke dingen: men zingt, men
leest voor hem... hij verkrijgt ook wel brieven dat hij is geabsolveerd van
't vagevuur en van zonden; daarom is hij stout, en hij wroet zeer en maakt
groote hoopen van aardsch goed zooals de mollen plegen; en als hij het
't minst waant, zoo komt de duivel en schept hem uit de aarde, dat is, zijn
ziel uit het lichaam en uit al het aardsche goed. Dan zingt men zeer en
luidt al de klokken en begraaft hem vóór het altaar, en hij is geabsolveerd
van het vagevuur; maar hij is gestorven in ongerechtigheid: al die leven
mochten hem niet absolveren van de helle!’
Bij de beschrijving der ijdelheid van sommige vrouwen is hij realistischer
nog, en fijner in de teekening dan P. POIRTERS.
Hij beschrijft hoe de bisschoppen of landdekens jaarlijks in

(1)

(2)

Echter dient het beeld bij R. steeds meer als vergelijking, dan als eigenlijk symbool voor
afgetrokken begrippen, wat de taal zelf der poëzie is. HAD. denkt veel meer hare begrippen
uit in beelden en schrijft alleszins concreter en ‘levender’.
Vgl. de aanteekeningen bij het gheestelike Tabernakel. Een voorbeeld van waarlijk kunstvolle
e

allegorie, alleszins zeer kort, is HADEWYCH'S 15 Brief. Maar ook R. heeft er zoo vele, o.a.
van het rijk der ziel.
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de parochies een onderzoek laten instellen naar openbare doodzonden
en daarvoor als boete geld ontvangen; dan mogen de zondaars weer
‘rustig den duivel dienen heel 't jaar... tot de duivel komt en ze voert in de
helsche penitencie. En aldus heeft ieder wat hij begeert: de duivel de ziel,
de bisschop het geld; de dwaze mensch eene kortstondige genoegte.
Overal komen de prachtigste uitdrukkingen voor: van de kanunniken die
't officie moeten lezen: ‘is er geld te winnen, zoo komen ze met hoopen...
is er niets te krijgen, al luidde men de klokken in twee, ze zouden niet
gestoord worden in hun slaap.’
‘In den nacht, als men te metten luidt, zoo komen daar vier of vijf, die het
doen moeten en meer uit nood dan uit vrijen wil-.. nochtans vermindert
de godsdienst van dag tot dag... Als de prior ten refter komt, of iemand
anders wien hij dit heeft bevolen, komen er drie of vier van de jongsten,
opdat het toch eene orde schijne. Mijnheer de abt blijft te huis met zijn
“gezin”; en al het overige convent is ziek en krank en verzorgt zich zelf
met vleesch en goede spijs.’
En wat verder: ‘als men te refter gaat, zoo is de prior, de custos, de
gardiaan en de leesmeester en andere rijke broeders die renten hebben
of dochters die ze hen geven, dezen zijn alle in kamers daar nevens en
plegen hunne verweendheid (verzorgen zich goed); en de arme broeders
gaan ten refter en hebben pottage, twee haringen en dun bier... Na het
eten loopen de broeders uit, als bieën uit hun korf, ieder om zijn voordeel.
Is eenig rijk man ziek in de stad, daar zendt men twee broeders, opdat
hij zijn sepulture kiezen mocht in het klooster. De andere broeders gaan
wandelen en bezoeken hunne dochters, waar weinig nut in ligt.
Doch niet altijd is de spot zoo fijn; en meermaals zelfs ontaardt hij in zeer gewoon
en gemeen schelden, omdat R. eigenlijk niet weet welk schelden en spotten in de
alledaagschheid veroorloofd is, maar niet past in de kunst.
Maar om den schrijver en kunstenaar in RUYSBROECK naar waarde te huldigen,
mogen wij de conceptie zijner werken niet buiten beschouwing laten. Al mogen dan
nog eenige aan eenheid en samenhang veel te wenschen overlaten; al dwaalt de
geleidelijke ontwikkeling der onderscheidene deelen wel wat al te dikwijls af, toch
zullen b.v. het Rike der Ghelieven vooral de Sierheit der gheestelicken Bruloft ook
wel de Spiegel, en, doch veel minder, het Gheestelike Tabernakle, ondanks al hun
overvloedig bijwerk, eene eereplaats
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innemen, door hun bouw en opzet, onder de prachtigste gedachtengetimmerten
van de Middeleeuwsche mystiek. In dit opzicht althans staat RUYSBROECK hooger
dan ECHHART SUSO en TAULER.
Geen ander schrijver in de Nederlandsche letterkunde die zoo in de wereldliteratuur
is doorgedrongen als RUYSBROECK. Wil men zich eenigzins een gedachte vormen
van den invloed door hem uitgeoefend, niet slechts op de latere Nederlandsche
mystieken, die nog alleen van hem voedsel en kracht schijnen te ontvangen en
weinig meer hebben verricht dan zijn ascetisme te ontwikkelen, maar ook bij
(1)
buitenlandschegodsdienstige schrijvers, in Italië, in Spanje , waar hij van 1475 af,
tot in de zestiende, zeventiende eeuw toe wordt afgeschreven of aangehaald, zoo
doorloope men even de Handschriften van de werken van Jan van Ruysbroeck,
een boek dat op zich zelf een eerezuil mag heeten, en de lange lijst van vertalingen
en uitgaven, opmerkingen in 't latijn, in 't fransch, in 't duitsch, in 't spaansch, van
de vijftiende eeuw af tot op onze dagen toe, door Prof. DE VREESE in zijn biographie
van RUYSBROECK uitvoerig meegedeeld.
Ten onzent is de rijpe vrucht van RUYSBROECK'S ascetisme gegroeid tot het
schoonste, met menschenhanden geschrevene boek, tot de Imitatio Christi.
*

**

RUYSBROECK was niet wat men eigenlijk noemen mocht een man van de daad. De
groote omvorming van het geestelijke leven ten onzent in de vijftiende eeuw, laat
zich niet verklaren uit zijne persoonlijkheid: Franco van COUDENBERGH was de
krachtige hand die kloosters zaaide en monniken opriep: hij toch was de eigenlijke
stichter van Groenendaal. Wordt nochtans RUYSBROECK als de ‘Patriasch’ dier groote
beweging begroet, zoo kan dit slechts in zoo verre waarheid heeten, als zijne
schriften zijn aandenken

(1)

Men heeft zelfs beweerd, dat de Spaansche Mystiek van de Nederlandsche, en voornamelijk
van RUYSBROECK afhankelijk is. Zeker is 't dat R. in Spanje in zeer groot aanzien stond; wat
het feit alleen bewijzen mocht dat de beroemde RODRIGUEZ niet kan nalaten tegen de
overdreven bewondering zijner landgenooten voor onzen stamgenoot te waarschuwen.
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wakker hielden bij het nageslacht en steeds verkwikkend voedsel boden voor de
hongerende zielen.
En nochtans is en blijft RUYSBROECK een grootsche, een ontzag-barende gestalte
e

e

uit onze Nederlandsche Middeleeuwen. Wat de machtige denkers uit de 12 en 13
eeuw hadden uitgedrukt in de taal van de Kerk, heeft hij opgevat en verwerkt voor
het volk van zijn tijd. Maar niet voor zijn tijd alleen: want door de monumenten van
zijn kunst is hij de geestelijke vader geworden der Nederlandsch-sprekende
gewesten. Hij was het voornamelijk, die onze voorouders heeft opgeleid in adel van
denken en verhevenheid van gevoelen; hij heeft hen aangespoord om te stijgen
boven alledaagschheid naar het hoogland der zedelijke grootheid, naar het volle
(1)
bewustzijn der ziel. Zonder juist het wetenschappelijke kennen gering te schatten ,
veel minder te misprijzen, en getrouw aan het Middeleeuwsche:
Hoc est nescire, sine Christo plurima scire;
Si Christum bene scis, satis est si cetera nescis,

heeft hij, eer dan op het weten en het geleerd-zijn, gewezen op het goed-zijn en op
het leven; een leven bestraald ten allen kante door de Zon der Godheid: God aan
't begin en aan 't einde, God van boven en van onder, God overal, alles in alles. In
de stille ingetogenheid der kloosters zoowel als op de drukke straten der steden,
heeft hij duizenden van zielen gesterkt met het brood zijner leering en den brand
zijner liefde; en nog ten huidigen dage gaat van geheel zijn persoonlijkheid eene
zuiverende kracht uit, waaraan zich de hoogstontwikkelden, de edelstgevoelenden
onder ons moeilijk onttrekken kunnen.
Maar RUYSBROECK was niet slechts een der zuiverstdenkende burgers van
Groot-Nederland; hij is waarlijk een Belgische heilige geweest; één dier heiligen
namelijk, wier beste kenmerk is: DIEP-MINNELIJKE MENSCHELIJKHEID.
r

J. VAN MIERLO J , S.J.

(1)

Wat RUYSBROECK ooit tegen de wereldsche en ijdel-zelfbehaaglijke geleerdheid mag gespot
hebben, overtreft niet wat de andere kerkgeleerden: BERNARDUS, BONAVENTURA, enz. reeds
daarover hadden gepreekt.
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De onweerbaren
Een verhaal uit het leven der Speldenwerksters
(Vervolg)
V
Na rijp overleg was Jules bij zijn oom gaan aanbellen. In zijne met allerlei antieke
dingen volgepropte studeerkamer, waar alles sprak van ingetogen gemoedsrust,
zat de oude priester naarstig te schrijven. Nadat de menigmaal doorgehaalde zin
van zijn opstel eindelijk voltooid was, lichtte hij het hoofd op, legde bedaard de pen
terzijde, en groette: ‘Dag Jules, hoe gaat het?’
- ‘Oom’, begon Jules, ‘ik wou voor eene maand of zoo wat op reis!’
- ‘Zoo, jongen, zoo’, antwoordde de kanunnik, ‘dat besluit komt zoo schielijk. Ware
't niet beter daarmee te wachten tot na den afloop van de tentoonstelling?’
- ‘Ja, oom, dat was ook wel mijn eerste plan; ik ben echter voornemens den
secretaris van onzen kunstkring, een mijner goede vrienden, te verzoeken alles ten
beste te schikken, en die houdt woord, dat weet ik. Aldus wordt mijne tusschenkomst
overbodig. In dat stuk, waaraan ik zoo gewroet heb, stel ik overigens haast geen
belang meer; de tentoonstelling, waarnaar ik zoo getracht heb, laat mij nu volkomen
onverschillig?’
- ‘Ja, Jules, goed... maar dat is nu eens zonderling, dan moet er u wat overkomen
zijn. Vertel me dat eens.’
- ‘Zie, oom, feitelijk is het een hoogst eigenaardig geval!’ Hij poogde zijn toon
luchtig te maken, hoewel het hem knelde in de borst en zijne oogen gejaagd
knipperden. ‘Ik lijd er onder; een domoor heb ik mij zelf reeds gescholden; maar het
doet er niets aan toe. Ik beeldde mij in een hart te hebben dat gepantserd was tegen
de felste
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schichten van... de liefde; de liefde ja, oom’, en hij ademde hoog op, ‘de lodderlijkste
lonken van zooveel mooie meisjes lieten mij koud, of ik ging, met het hart er van
vol, te rust, om ze bij het kraaien van den haan te vergeten. En nu ben ik op mijn
dertigste jaar; ik die mij ervan overtuigd hield dat de echt voor den kunstenaar eene
bitterslechte speculatie is, dat eene vrouw hem belemmert, beslag legt op zijn
kostbaarsten tijd, hem zijne beste krachten afhandig maakt,... ben verliefd!’
- ‘Wat ge zegt!’ mompelde de verraste kanunnik, meelijdend het hoofd schuddend.
- ‘Ik ben gejaagd, lusteloos, kon in den laatsten tijd bijna niet meer werken. Ik
tracht er tegen in te gaan. 't Helpt niet. 't Is om de muren op te loopen; 't is laf,
kinderachtig, neen, onnoozel, gek!’
Zijne opgewondenheid uitte zich in groote gebaren en den blos op zijn anders
zoo mat gezicht.
- ‘Jules, dat is inderdaad een hachelijk geval. Maar nu hebt ge mij nog niet eens
gezeid wie de oorzaak is van al die beroering in uw binnenste.’
- ‘Wel, hervatte de schilder, dat is juist het komieke van de zaak. Beeld u niet in,
oom, dat het eene rijke erfdochter is of een koningskind. Het is er heelemaal anders
meê gestaan. Die roofster mijner gemoedsrust is.., Leentje, de dochter uwer oude
vriendin, de kantwerkster.’
Hij scheen blij dat het hooge woord er uit was, en, in gespannen verwachting,
bestaarde hij oom's gelaat.
De kanunnik zweeg, verbluft; hij schreef zenuwachtig kringetjes op het blad papier
dat voor hem op de tafel lag. En na eene lange poos, zeide hij: ‘Jules, ik ken u
genoeg om te weten dat gij nooit met overijling te werk gaat. Hier is goede raad
duur!’
- ‘Ja oom, die is duur in het onderhavig geval. Moeder placht te zeggen dat een
goed hart en een paar flinke armen tegen een fortuin opwegen, maar ik struikel hier
op allerlei bezwaren.... verschil in stand en opvoeding, misnoegdheid in de familie,
opspraak in de stad.... Enfin... ik wil reizen.., een proeftijd aan mijn hart opleggen.
Tijd heelt de diepste wonden, en misschien, God geve het, vergeet ik het meisje.’
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- ‘Inderdaad een wijs besluit’, beaamde de kanunnik. ‘Ik althans zie voor het oogenblik
geen geschikteren uitweg.’ - ‘En Leentje, vroeg hij nog, hebt gij haar van iets
gesproken? Denkt gij dat zij iets van uwe gevoelens vermoedt?’
- ‘Ik zou het niet gelooven, oom. Zij zag er wel erg aangedaan uit, toen ik afscheid
nam. Zij weende ja, maar het is zoo 'n braaf, onschuldig wezen, dat ik niet zeggen
kan of zich hier gehechtheid of liefde uitte.... Heere God, wat zoo 'n schilderij al niet
kan teweeg brengen!’ besloot hij zuchtend.
Hierbij bleef het. Lange toebereidselen moest Jules niet maken. Voor zijn vertrek
zou hij bij oom nog even aanloopen en dan.... het stof van de schoenen geschud
en de liefde ontvlucht.
's Anderendaags na de vespers, bracht de kanunnik een bezoek aan Sofietje. Hij
had alles nu gewikt en gewogen, en ertoe besloten de zaken op haar verloop te
laten. Geweld zou hier niet baten, enkel de tijd kon alles doen. Alleen wilde hij weten
hoe het met Leentje gesteld was.
Moeder en dochter zaten als naar gewoonte samen te arbeiden en het eerste
punt van het gesprek was het afscheid van Jules.
- ‘Wij waren toch reeds zoodanig op hem gesteld’, zeide het oudje, ‘dat het ons
hard zal vallen zijn gezelschap voortaan te missen.’ Nu, zij hoopte dat hij wel af en
toe goeden dag zou komen zeggen.
- ‘Jules vertrekt voor een tijd’, zei plots de kanunnik, daarbij Leentje in 't oog
houdend, en hem dacht dat zij verbleekte en dieper over haar raam neerbukte. ‘Zijn geest is overspannen’, ging hij voort, ‘en hij hoopt zich door wat afwisseling
weder op te knappen.’
- ‘Die arme mijnheer Jules’, zei moeder bezorgd, ‘...En zal die reis lang duren?’
- ‘Zij gaat waarschijnlijk over Frankrijk, Italië en Duitschland’, ontweek de kanunnik.
Leentje stond op en schreed naar de voordeur. Met buitengewone inspanning
van al hare zenuwen slaagde zij er in zich goed te houden. Kort daarop kwam zij
terug;
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het bonzen van haar hart was gestild. Met gemaakte kalmte zeide zij dat
Wouters'stoomboot daareven van het pleziertochtje terugvaarde en de menschen
hun dag wel hadden gekozen.
De kanunnik was verschalkt. Hij had gevreesd eene scène te zien: alles liep, naar
zijne meening en tot zijne groote geruststelling, integendeel doodgewoon af. Zoo
meesterlijk kan een minnend meisje toch niet huichelen, dacht hij. Brave man! In
liefdezaken zijt gij nog zoo nuchter!
Diep had de tijding van Jules' vertrek het meisje getroffen.; zij was echter sterk
genoeg geweest om zich, in het bijzijn van den ouden priester, niet te verraden. En
hoe vurig dankte zij God er voor, haar te gepaster ure de noodige kracht te hebben
verleend om kalmte te veinzen aan eene vlakte waaronder het pijnlijk ziedde en
bruiste. En nochtans, haar fijngevoelig hart riep het haar toe, moest het wel een
weinig om harentwille zijn dat de schilder zoo'n plots besluit had genomen. Zij
herinnerde zich den stormavond en den nachtelijken doler op de kade en gelaten
wachtte zij af wat gebeuren zou. Soms was het vreezen, dan berusten, dan weer
hopen; de effen, kalme dagen van vroeger bestonden voor haar niet meer.
Bevroedde het oudje iets van de stille droefheid die Leentje zoo pijnde dat men
haar den druk uit de oogen hadde gesneden? Vermoedde zij het verborgen zieleleed
harer voorheen zoo levendige, nu bij wijlen zoo droomerige dochter?
Neen, dacht het onervaren Leentje, nog nooit immers had zij er moeder een
woordje over gerept. Bezorgd en teeder was ze als immer voor Meken. Als kostbare
kleinodiën hield zij echter hare gepeinzen en verzuchtingen voor moeder gedoken
en nu had zij wroeging om die geheimhouding, dan weer krieuwelende deugd.
Neen, meende zij, moeder wist niet waarom zij soms, over haar raam gebogen,
eensklaps de borduurnaald rusten liet en met vochtige oogen in het glinsteren van
den gouden draad zat te staren, alsof zij daarin den tooverschijn van eene
gedroomde toekomst zag. Zij was naïef genoeg om zich in te beelden, dat het oudje
niet vatte waarom zij bij
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wijlen zong als eene lijster, zij haar soms onstuimig vastgreep en kuste en dan weer,
bij dalenden avond, stil in het schemerduister bij het venster zat te mijmeren, en
aanhoudend naar buiten keek, naar buiten... of daar niemand opdaagde.
Och Leentje lief! moeder is ook jong geweest; grijs is haar hoofd, scherp haar blik
en groot hare ondervinding. Zij zelf had immers diep gevoeld hoe pijnlijk haar Jules'
vertrek was gevallen; wat moest dan zijne afwezigheid voor het teergevoelige, hem
zoo verknochte Leentje niet wezen? In den hoek stond nog zijn saamgevouwen
plooistoel; onder aan de schap hing zijn verfkast en de ezel leunde tegen den muur;
alles was nog als ging hij straks wedekeeren en doen als al de vorige weken, doch
beide vrouwen wisten al te wel dat het niet zoo was en zelden klonk nog een liedje
door de huiskamer.
Nog slechts bij lange tusschenpoozen overschreed kanunnik van Gaelen den
drempel. Hij had nu de handen vol met zijne school.
Het had niet weinig opziens gebaard in het provinciesteedje, waar al de jongste
voorvallen en gebeurtenissen nauwgezet uitgepluisd en - o, met zooveel schijnvrome
venijnigheid - beknibbeld werden, te vernemen dat eene kantschool tot stand
gekomen was. De inrichting leverde immers versche stof op voor de kransjes en
koffievergaderingen; zij maakte een onverhoopte stoornis uit van het lamlendig
gedoente van alle dagen.
In Godsnaam, wat baat is er in eene dergelijke inrichting gelegen? vroegen de
meesten zich af. Waar moest men naartoe met die poging tot ineereherstelling van
een uitgeleefd nijverheidsvak als het speldenwerken? Men diende zoo 'n echt
antiquaar als kanunnik Van Gaelen te wezen om zoo iets aan te durven. Dat de
kant nog wat nuttig tijdverdrijf bezorgde aan enkele uitlevende oudjes, laat zijn.
Sedert de mode der naaldkant en het dragen van gestijfd opperlinnen bleef echter
geen plaats meer over voor kloswerk. De oude kanten, eerbiedwaardige erfstukken
uit overgrootmoeders tijd, lagen, zorgelijk opgeplooid, in de lijnwaadkasten te
vergelen. Engelsche en Amerikaansche dames op reis namen nog wel eens een
partijtje naar haar vaderland mede, om het als curiosum uit België
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aan vrienden en magen te toonen, waarbij ze dan nog dikwijls met valsch goed
bedot werden; het groot vertier van fijn kloswerk behoorde evenwel tot het verleden.
Alleen sommige juffers uit de burgerij gingen in de zaak op. O, wat fijn, keurig
handwerkje! Het was ja zoo lief, voor een kussen te zitten als op een schilderij; een
nieuw middel om hare behaagzucht te voldoen zagen zij er in. Enkele meldden zich
dan ook, bij het openen van de school, als vrije leerlingen aan, want de inrichting
bestond uit eene betalende afdeeling, en eene kostelooze voor behoeftige kinderen
die zich in het bedrijf wilden bekwamen. Beide stonden onder het toezicht van
mejuffer Schoonjans.
Zonder aan Sofietje's waarschuwingen het gewenschte belang te hechten, was
de kanunnik die toch min of meer indachtig gebleven en zag hij, haast onwillekeurig,
beter uit de oogen dan hij zich in den beginne had voorgenomen te doen. Iederen
dag was hij in de school en oefende nauwgezet toezicht over alles; niets anormaals
was evenwel bij de leermeesteres op te merken. Zij was integendeel ál vlijt, ál
toewijding, ál werklust. Nooit had hij vermoed dat zooveel wilskracht en bedrijvigheid
in zoo'n onaanzienlijk vrouwtje konden aanwezig zijn. Het sloeg hem met verbazing
en vervulde hem met vreugde. Zij gaf hare lessen met wijs beleid en veel methode;
ook gingen de beginselen er bij de meesten gauw in.
Zij bepaalde zich niet bij het stipt vervullen van haren plicht, meer deed zij. Den
bestuurder sloeg ze voor eene verzameling perkamenten en patronen aan te leggen.
Wat zij zelf bezat had zij hem getoond; glimlachend had de oude priester de
schouders opgehaald: ‘Och, beste Juffrouw daarmede geraken wij niet ver. Ik zal
morgen mijn rommel eens doorsnuffelen en u bezorgen wat best past!’ En inderdaad,
uit zijne prachtige, met jarenlang geduld en taaie speurzucht bijeengebrachte
verzameling had hij een aantal mooie specimens gelezen en die haar ter hand
gesteld. Met zorg had de leermeesteres alles gerangschikt, zooveel doenlijk gewerkt
model naast francijn, en gevolgnummerd naar het behoorde.
Het harte voldaan, liet de bestuurder zijne oude oogen soms weiden op het
vredige, speldenwerkende kinder-
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groepje. Hoe ijverig peuterden die kleine vingertjes om toch maar de verschillende
slagen die de juffer hun voorgeleerd had, ten uitvoer te brengen. Enkele begonnen
er van lieverlede eene zekere behendigheid in te toonen. Zie! daar hadt ge Stientje,
een blond krullebolleken, wier tong, bij het inspannend pogen, voortdurend hare
kersroode lippen belikte; daar Trezeken, wier korte weerbarstige haartjes door een
platten rozen kam achteruit gehouden werden; Wiezeken en Bellotje, tweelingzusters
zoo schoon als engelen, en daarnaast Karlientje met haar pokdalig gelaat en haar
krukje, och arme! 't was de vlijtigste en de braafste van allen. Een droeve trek lag
om hare lippen, een trek die getuigde van voorbarige en bittere levensondervinding.
Alle kende hij ze bij naam, voor ieder had hij steeds eene aanmoediging of een
liefderijk woord ten beste; hare hoofden streelde hij als troetelde hij in elke van hen
een bestanddeel van zijn ideaal. Ja, eerlang zou de goede smaak weder opleven.
De tijd kwam terug waarin men terecht beweerde:
Kant, diamant en zijden draad,
Houden heel het land in staat.

Weldra zou hij de zoete vrucht smaken van zijne zoo belanglooze bemoeiingen.
Wat had hij er toch voeten op de aarde voor gezet! Door zijn toedoen was een
beschermings-comiteit tot stand gekomen; al de leden ervan hadden voor eene
zekere som ingeschreven op eene lijst welke de handteekeningen van 's lands
vorstin en prinses, de geestelijke overheid en de meest gegoede familiën der stad
vereenigde; de regeering liet hem op bijstand hopen; geene week verliep of hij hield
eene voordracht of schreef een artikel. Kant was meer dan ooit zijn stokpaardje
geworden; te pas en te onpas sprak hij ervan; hij geraakte er maar niet over
uitgepraat.
En, o, met wat rechtmatigen trots, nam hij op zekeren dag juffer Schoonjans terzij
om haar mede te deelen dat barones Ruzon naar den toestand der school
geïnformeerd had. Zij had hem verteld dat wijlen hare moeder ongewoon veel belang
in het bedrijf stelde en ook zij eene bewonderaarster er van was. Zij wilde nu zijne
inrichting handgiften.
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Hare dochter was geëngageerd; zij was voornemens eene partij schoone kant te
doen werken ter versiering van dier uitzet.
- ‘En wat hebt gij geantwoord, mijnheer de Kanunnik?’ vroeg gretig de
leermeesteres.
- ‘Wel, juffer, wat kon ik antwoorden? Ik heb de barones mijn hartelijksten dank
betuigd om het welwillend aanbod. Ik heb er evenwel bijgevoegd dat onze school
vooralsnog eene leerschool diende te blijven en geene onderneming was tot
exploitatie; dat wij er voor het oogenblik alleen naar streefden onze kosten te dekken
door veelvuldige aanwerving van betalende leerlingen. Dat wij ons in eene niet zeer
verwijderde toekomst aanbevolen hielden voor bestellingen als die waarmede zij
ons wilde vereeren..., Ik moet echter ronduit bekennen dat het in mijn hart ging die
mooie kans te moeten laten ontglippen’.
Hier werd het gesprek afgebroken door eene leerlinge die juffer Schoonjans' hulp
inriep en kort daarop was de kanunnik weg.
De leermeesteres scheen gejaagd en afgetrokken. Zij vatte de verzameling
kantstalen, doorbladerde dubbend den bundel, klapte hem weer toe en stond
besluiteloos te draaien en te keeren. De kinderen gluurden haar ter sluiks aan; met
zich zelfscheen zij een druk onderhoud te hebben; nu schudde zij het hoofd, dan
kniktc zij, nam ten slotte met fiksch gebaar den bril van den neus, borg hem in zijne
kast en gaf den leerlingen vrijaf vijf minuten voor het uur.
Kort daarop verliet zij, frisch gewasschen en gekamd, met haar beste kapje op
en haar bonten omslagdoek aan, de school. Onder den arm torste zij het zwaar
register en sloffend, straat in, straat uit, bleef zij eindelijk staan voor de groote poort
van barones Ruzon's woning. Uit naam van kanunnik Van Gaelen liet ze zich
aanmelden; weldra werd haar dan ook bericht dat de oude dame haar opwachtte.
En wat zij nu deed, geslepen van tong, eerst indringerig vleiend, dan een beetje
waardigheidbewust, geen tijd tot uithooren latend, alle gevraag voorkomend, werpend
met gracielijke handbeweginkjes haar net van gluiperigheid om de edelvrouw, had
de doortraptste diplomaat haar misschien benijd, bezwaarlijk nagedaan.
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Zij roemde het hoog verstand en het nobel hart van den kanunnik, de verheven
bestemming der kantschool waarvan hij de ontwerper, zij de stichtster en de
bestuurster was. De hindernissen welke aan eene dergelijke inrichting verbonden
waren doch welke zij met hun beiden wel zouden te boven komen. De bekrompen
toestand der oude speldenwerksters en de den kanunnik bestelde kant. Het was
eene zeer prijzenswaarde gedachte vanwege Mevrouw de nijverheid te willen
aanmoedigen en mede te werken tot dier opbeuring. Zij had met den kanunnik de
zaak van het uitzet besproken; het speet hem die te hebben afgewezen en nu kwam
zij als hoofd der school met het staalboek. Mevrouw zou tevreden zijn, zij stond er
voor in.
De ‘Uedele's’ waren als hagelkorrels neergedruischt; tallooze ‘Uwe's’ hadden
Mevrouw fijn doen glimlachen doch de leermeesteres vertrok met een hart zoo licht
als een zwaneveertje. Hare speculatie was naar wensch uitgevallen. Onder de
stalen was er een dat de barones bijzonder aanstond en de bijgeroepen dochter
had moeders oordeel volmondig beaamd. Wel was er geen geprikt francijn van
voorhanden, doch juffer Schoonjans' plan stond reeds vast. Doordrijving was eene
harer hoofdeigenschappen. Nog voor de avond viel stond zij bij Sofietje. Zij had
haar lieftalligste gezicht opgezet en scheen niet eens de overigens zeer klaarblijkende
verrassing van het oudje te merken: ‘Wel, wel, wel, wie we daar hebben, sprak de
kantwerkster, met een glimp van wantrouwen in het oog. Dag juffer Schoonjans,
welke wind brengt u zoo laat op den dag in ons hokje?’
Teruggetrokken wenschte ook Leentje haar goeden dag en ging voort met de
bereiding van het avondmaal.
Gewichtig legde de leermeesteres haar lijvig boek op de tafel neer.
- ‘Sofietje, ving zij aan, gij stondt vroeger bekend als eene uitmuntende
patroonmaakster, niet waar?’
- ‘Ja, daar was ik handig in, dat deden mij weinige na!’ antwoordde het oudje met
overtuiging.
- ‘Goed, en zoudt gij dat nog kunnen?’
- ‘Wel, dat hangt af, juffrouw. Ik ben er zoo wat uit. We krijgen den dag van heden
zoo weinig schoon werk, en
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als dat eens gebeurt dan worden de modellen erbij geleverd. Kleine patroontjes
maak ik af en toe nog wel.’
Schijnbaar achteloos stond de sluwe leermeesteres in haren bundel te bladeren.
Zij overlegde: Sofietje was koel en achterdochtig, op hare hoede. Zij moest ze warm
krijgen, haar opwinden, zooniet werd het een tegenvallertje. En wat zij voorhad,
geschiedde. Het oudje was tot de tafel genaderd en keek werktuigelijk naar de
perkamenten en patronen welke voorbij hare oogen schoven. Hare belangstelling
nam toe naarmate de vingers der leermeesteres steeds mooier en mooier modellen
ontblootten. Kreetjes van bewondering liet zij hooren: ‘O, maar dat is werk, juffrouw!...
dat is nu eens recht puik!... Jezus, toch! wat kant, schoone fijne kant!... Zie dien
ijsgrond,... en dien speldengrond, die rozen en die palmen!...’ en plots ging zij aan
't weenen, zoo geroerd was zij er om.
- ‘En deze teekening, wat denkt gij daarvan? vroeg juffer Schoonjans, haar het
door barones Ruzon gekozen staal toonend, zoudt gij mij daar een francijn voor
kunnen prikken en een patroon maken?’
- ‘Ja, juffrouw, dat kan ik’, zeide het oudje, hare oogen, waarin nu vreugde straalde,
afdrogend... ‘Dat is eene teekening door een vakman gemaakt’, verklaarde zij
onmiddellijk. ‘Zie hoe duidelijk, en wel verstaan en fraai daarbij!’ Zij ontleedde, trad
in vakkundige bijzonderheden en breedvoerige uitleggingen. Ten slotte werd beslist
dat Sofietje het patroon zou werken en daarvoor het gebruikelijk loon trekken.
Leentje knorde wel een weinig na juffer Schoonjans' vertrek: Moeder moest toch
weten dat het zoo moeilijk was voor de leermeesteres wel te doen! Het oudje was
echter te opgetogen om op 's dochters woorden acht te slaan. Zij zag hier enkel de
gelegenheid om hare kunde te toonen. Jarenlang had zij immers tegen heug en
meug allerlei nietig prullewerk gemaakt; nu zou zij eens bewijzen dat het geslacht
der handige speldenwerksters in haar nog schitterend vertegenwoordigd was.

(Wordt voortgezet.)
H. BACCAERT.
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De Christiwaarheid
Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den
Nieuwen Gids.
Nog niet lang geleden ontvingen wij een reeks artikelen die Professor G.J.P.J.
BOLLAND, van Februari tot Juni 1909, in den Nieuwen Gids liet verschijnen en die
later eenigszins gewijzigd en vermeerderd, in boekvorm werden uitgegeven onder
den titel: Het Evangelie. Eene ‘vernieuwde’ poging tot aanwijzing van den oorsprong
des Christendoms.
Wij waren wel een weinig verwonderd, door een leeraar aan een Hoogeschool
nog in de twintigste eeuw eene stelling te zien voordragen die sinds meer dan dertig
jaar door de wetenschap, zoowel de rationalistische als de confessionneele, als
onhoudbaar werd veroordeeld. Ook zouden de specialisten aan schier alle
Universiteiten voor zulke stelling tegenwoordig eenvoudig-weg de schouders ophalen
en ze, zonder verdere beschouwing, op zijde laten liggen, het niet noodig achtende
ze voor de zooveelste maal nog eens te weerleggen. Alleen werd deze stelling
gedrukt in een voor alles literarisch tijdschrift om gelezen te worden door
niet-specialisten, die er gemakkelijk konden door misleid worden. Dat deed ons er
toe besluiten dezelfde kwestie nog eens te behandelen in een eveneens voor alles
literarisch tijdschrift, doch met de vaste overtuiging dat er in dit belangrijk vraagstuk
mede rekening moet gehouden met hetgeen de niet-Bolland'sche wetenschap deze
laatste tijden heeft voortgebracht. Vakmannen, die op de hoogte zijn van de bewijzen
en besluitselen der moderne historische critiek, hebben dan ook niet noodig onze
verhandeling te lezen: zij zouden er toch weinig of niets nieuws in vinden. Lazen zij
toch deze bladzijden, dan zullen zij gemakkelijk beseffen waarom wij verplicht zijn
soms bewijzen aan te voeren die zij reeds in de kritiek van vóor dertig jaren
aantreffen. Want ons standpunt hebben wij zelf niet geko-
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zen: wij werden er op geplaatst door den heer G.J.P.J. Bolland, en het is toch
genoegzaam bekend dat de heer Hoogleeraar van Leiden niet altijd de jongste
theorieën der wetenschap aankleeft. Mogelijk zullen ook de lezers van den Nieuwen
Gids die ‘gelezen hebben met begrip’, ook wel begrepen hebben dat het er den
heer G.J.P.J. Bolland hoofdzakelijk om te doen is het feit te ontkennen dat
Jesus-Christus in levenden lijve zou bestaan hebben in Palestina, en te Jerusalem
zou gekruisigd geweest zijn rond het jaar dertig onzer tijdrekening. Althans zal
iedereen bereids toegeven dat het met veel last en niet minder onderstellingen
(1)
opgebouwd systeem van den Leidschen redemeester noodzakelijk moét
ineenstorten en ijdel blijken, zoodra gezegd feit, dat in het schrijven van Bolland als
nietbestaand ondersteld wordt, degelijk is bewezen. Daarom stellen wij er prijs op
eerst en vooral het geschiedkundig bestaan van Christus te bewijzen, om daarna
eenige gegevens van den Leidschen redemeester van meer nabij te onderzoeken.
Zoo zal het best blijken dat de Hoogleeraar der Wijsbegeerte te Leiden er niet in
gelukt is duisternis te zaaien waar een helle zon schijnt.
ONZE METHODE. - Onbetwistbaar-zeker is het, dat het christendom een historische
godsdienst wil zijn, en als zoodanig onafscheidbaar van een reeks historische feiten,
waar de levende en lijdende persoon van Jesus van Nazareth het middenpunt van
is. Neem Jesus-Christus weg uit de geschiedenis, en gij onttrekt aan de Kerk de
grondvest waarop zij berust en heel het godsdienstig gebouw met zijne geloofs- en
(2)
zedenleer zal onvermijdelijk ten gronde storten. Doch daar is geen 't minste gevaar
voor! De natuurlijke waarheid - ook de geschiedkundige - door het menschenverstand
alleen opgespoord en gevonden, kan met de geopenbaarde waarheid nooit in botsing
komen: het zijn als twee vlammen ontstoken aan één en hetzelfde vuur: de eeuwige
onvergankelijke waarheid Gods. Wij, Katholieken,

(1)

Dat is namelijk de titel dien G.J.P.J. Bolland, in alle nederigheid, zichzelven toekent (Het
Evangelie, blz. VII.)

(2)

Vgl. D ADOLF JÜLICHER, Hat Jesus gelebt? Marburg, 1910, blz. 13.

r
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hebben dan van den geweldig snellen vooruitgang der moderne wetenschap
heelemaal niets te vreezen. Wij moeten hem integendeel met vreugde en blijdschap
begroeten. Of is de Kerk de eerste niet geweest om in onze streken het licht te doen
dagen van beschaving en wetenschap? En zien onze tegenstrevers zich niet verplicht
hulde te brengen aan het aanzienlijk getal christene en katholieke geleerden, wier
godsdienstige overtuiging even onwrikbaar vast staat als hun onbegrensd vertrouwen
(1)
in de Wetenschap? Waarop rijmt dan de bewering sommiger half-geleerden, als
zou de Kerk zich vijandig aanstellen tegenover de Wetenschap?
Enkel vergt de Roomsche Kerk van hare geleerden, dat zij, in hunne
navorschingen, zonder vooroordeelen, trouw en eerlijk de methode en de princiepen
(2)
zouden toepassen eigen aan de wetenschap die zij beoefenen. Zóo natuurlijk is
deze eisch, zoodanig is hij de uiting van het gezond verstand zelve, dat alle ernstige
geleerden er in theorie ten volle mee instemmen. Naar welken warboel zou het
immers henen, moest men b.v. de methode der metaphysiek aanwenden in de
natuurwetenschappen? En toch zou men haast denken dat dit grondbeginsel bij
onze tegenstrevers enkel gelden mag in theorie: zoo vaak wordt het uit 't oog verloren
of opzettelijk verwaarloosd, zoodra het gaat over toepassing op concrete gevallen
die den godsdienst betreffen.
Ongetwijfeld is de vraag naar het geschiedkundig bestaan van Christus een
historisch vraagstuk, dat bijgevolg naar de princiepen der geschiedkundige methode
moet opgelost worden. En, evenals de natuurvorscher, wil hij tot een vasten, zekeren
uitslag geraken, te bouwen heeft op waarneming en experientie, zoo moet de
geschiedschrijver zijne besluitselen trekken uit vertrouwbare historische
getuigenissen. Want beide wetenschappen hebben een streng objectief karakter.
Niet de eigen-philosophische

(1)
(2)

Vgl. ADOLF HARNACK, Protestantismus und Katholizismus. Berlijn 1907, blz. 15 vlgg. - P.
BATIFFOL. L'Eglise naissante et le Catholicisme? Parijs, 1909, blz XIX vlg.
Vgl. CARDINAL MERCIER, Le Modernisme (Collection: Science et foi). Brussel, 1908.
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beginselen van den schrijver, niet zijn wereldbeschouwing mogen het uitgangspunt
worden van zijn geschiedkundig onderzoek. Elke wetenschap heeft immers haar
eigen wetten en princiepen, die streng moeten in acht genomen worden, wil men
tot een blijvenden uitslag geraken. Het gaat toch niet aan met louter philosophische
begrippen een feit in het verleden te doen ontstaan of uit de geschiedenis weg te
redeneeren. Een geschiedkundig feit bestaat of bestaat niet: dat bestaan of
niet-bestaan is enkel door historische getuigenissen uit te wijzen en daar kunnen
al de wijsgeerige beginselen van de wereld niets aan veranderen. In onderhavig
geval luidt bijgevolg de vraag: Zijn er geschiedkundige getuigenissen die het bestaan
van Christus bevestigen? Zijn die getuigenissen vertrouwbaar? Van het antwoord
op die vraag alléen hangt de oplossing af van heel het geschil. En hoe gaan
tegenwoordig de meesten onzer rationalistische critici te werk?
Onomstootbaar-vast staat het voor hen als een dogma (want ook het rationalisme
heeft zijne dogmen, die het daarbij niet altijd met de wetenschappelijke methode
eens zijn): ‘Het bovennatuurlijke bestaat niet. De tusschenkomst van God in de
wereld is onmogelijk.’ Dat voert hen natuurlijk tot deze gevolgtrekking, ofwel dat de
historische bronnen die bovennatuurlijke feiten bevatten niet verder moeten in acht
genomen, ofwel dat de daarin voorkomende bovennatuurlijke feiten, zelfs tegen alle
getuigenissen in, zóo zullen verklaard worden dat zij als natuurlijke feiten voorkomen.
Wat zullen wij daarop antwoorden?
o

1 Hoevele critici zijn er die de kwestie der mogelijkheid van het bovennatuurlijke
ooit ernstig hebben onderzocht? Hoe onvoorzichtig dan dit postulatum als basis
aan te nemen van al hunne historische besluiten! Vraagt gij hun een bewijs, dan
zullen zij u naar de wijsbegeerte verwijzen en de rationalistische wijsbegeerte verwijst
u op hare beurt naar de natuurwetenschappen. En hebben die ten minste de zaak
uitgewezen? Ook niet! Want als het gaat om de mogelijkheid van iets, waar men
het bestaan zelve van loochent, dan moet er een bewijs a priori van geleverd worden.
En de natuurwetenschap kan zelfs van de mogelijkheid of de onmogelijkheid van
natuurlijke dingen
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geen bewijs a priori geven. Daartoe ware het noodig eene diep-doordringende
kennis te bezitten van de gezamenlijke natuurkrachten en van al wat die verschillende
natuurkrachten door onderlinge combinatie mogelijk kunnen te weeg brengen. Ook
wacht de wetenschap nog altijd naar het eerste bewijs der onmogelijkheid van
(1)
bovennatuurlijke dingen en mirakelen.
o

2 In elk geval is het de plicht van ieder criticus, die het ernstig meent met de
wetenschap, de hoofdbeginselen der historische critiek trouw in acht te nemen. Hij
heeft het recht niet onlogisch te werk te gaan, en op voorhand, uit hoofde van een
philosophisch vooroordeel, te bepalen welke feiten in 't verloop der tijden hebben
mogen voorvallen en welke niet. Hij moet de feiten, die voorgevallen zijn, en zooals
die zijn voorgevallen, enkel trouw aanstippen. Daarna zal de natuurvorscher of de
wijsgeer uit te maken hebben of die feiten wel of niet bovennatuurlijk zijn. De
wetenschap heeft waarlijk al genoeg te lijden gehad van de vooroordeelen die a
priori de onmogelijkheid sommiger feiten vooruitzetten. ‘Der Historiker’, zoo schrijft
r

(2)

terecht D F. Meffert , sprekende van de geloofbaarheid der Evangelieverhalen
waar wonderen in voorkomen, ‘hat das Faktum nach dem Befund seiner Quellen
zu taxieren, die Frage der Möglichkeit oder Unmöglichkeit ist Sache des
philosophischen Denkens. Diese ganze Art der philosophischen, nicht der
geschichtlichen Behandlung der Wunderberichte der Evangelien zeigt, mit welch
hohem Masz von Voraussetzungen die mit dem Namen ‘Voraussetzungslosigkeit’
prunkende Wissenschaft an die Beurteilung der Evangelien herantritt. Der Historiker
hat das Faktum zu registrieren; nur dadurch erweist er der Menschheit einen Dienst;
nicht dadurch, dasz er es, weil mit seiner Weltanschauung unvereinbar, unterschlägt.
Ueberlasse er es doch kommenden Generationen und der philosophischen

(1)

Over het wezen en de mogelijkheid der mirakelen, kan men nuttig lezen: LESCOEUR, La
r

Science et les faits surnaturels contemporains, Paris, 1900; Le D A. GOIX, Le Miracle, Paris,
1908; G. BERTRIN, Histoire critique des évènements de Lourdes, Paris, 1908.
(2)

r

D FRANZ MEFFERT, Die geschichtliche Existenz Christi. M. Gladbach, 1904, blz. 36-37.
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und wissenschaftlichen Forschung, nach einer ‘Erklärung’ der Tatsache, zu suchen
und eine solche zu geben, wenn es möglich ist. Das klassische Beispiel bleibt immer
die Behandlung der Erzählungen von Meteorfällen. Jahrhundertelang hat man
gelacht über die Erzählungen, dasz Steine sollen vom Himmel gefallen sein. Ist es
doch erst ein Jahrhundert her, dasz die Akademie der Wissenschaften in Paris die
Meteorregen als Fabel erklärte, trotz der vorgezeigte Meteorsteine. Heute bilden
die Meteorsteine und - eisen ein hochbedeutsames Glied der Erforschung der
physikalischen und chemischen Verhältnisse der Weltkörper, ja selbst als
Lebensträger, welche die Lebenskeime von anderen Sternen auf unseren Planeten
gebracht haben sollten, haben sie fungiert (Helmholtz). So ist das äuszerste was
der Historiker sagen kann, ein ‘Non liquet’, aber sobald er ein Urteil fällt über
Möglichkeit oder Unmöglichkeit, spricht nicht mehr der Historiker, sondern der
Philosoph. Harnack sagt ja auch selbst: ‘Berichte lediglich deshalb als ganz
unbrauchbar zu verwerfen oder in ein spätere Zeit zu rücken, weil si auch
(1)
Wundererzählungen enthalten, entspricht einem Vorurteil’ ’ Had Harnack ook zelf
dit beginsel altijd maar wat beter in acht genomen!
Wil men nog een ander voorbeeld van het nadeel dat de aprioristische
onmogelijkheidsverklaring sommiger feiten aan de wetenschap heeft berokkend?
Dan heeft men maar de geschiedenis van het hypnotisme te overdenken! Of heeft
de Academie des Sciences van Parijs de verschijnselen van het hypnotisme niet
heel geestig, maar ten onrechte, vergeleken met de ‘quadrature du cercle?’ En zijn
(2)
diezelfde feiten nu de basis niet geworden van de moderne psycho-therapie?
Onze methode blijft dus: het constateeren der feiten, zonder ons voorloopig in te
laten met den aard dier feiten zelf. Dat is de eenige wetenschappelijke methode.
Het getuigenis der gezaghebbende historische documenten heeft alleen uitspraak
te doen in geschiedkundige zaken.
Spijtig dat in de zoo belangrijke kwestie nopens het

(1)
(2)

Wesen des Christentums, S. 17.
Vgl. A. CASTELEIN, S.J., L'hypnotisme et la Psychologie, Namur, 1889. BERNHEIM, Hypnotisme,
Suggestion, Psychothérapie, Paris, 1908.
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geschiedkundig bestaan van Christus deze eenvoudige methode dikwijls uit het oog
werd verloren. Vele rationalistische critici, wien het nochtans niet mangelt aan
eruditie, houden er een wijsgeerig stelsel op na, dat niet overeenstemt met hetgeen
de geschiedkundige documenten ons over den persoon van Christus weten te
melden. Het Christibeeld uit het verleden klopt niet met hun gedachtenwereld, met
hetgeen zij noemen (veralgemeenen is niet moeilijk): het modern denken. Toch zal
de geschiedenis met hunne philosophie en hunne wereldbeschouwing het eens
zijn: dan worden historische documenten onecht verklaard of opgehemeld,
verwrongen of verzwegen, naar gelang hunne philosophie het vereischt, en dát met
zulke zekerheid en onfeilbare uitspraak, als waren zij zelven tijdgenooten der
gebeurtenissen waarover zij spreken en kenden zij de waarheid beter dan de beste
geschiedkundige getuigen zelf. De wijsbegeerte heeft dan met hare methode de
plaats der historische wetenschap ingenomen, en beide, geschiedenis en
wijsbegeerte, zijn het spoor bijster geraakt.
Wij willen tot ons onderwerp niet ingaan, zonder eerst nog te wijzen op de
omzichtigheid waarmede de criticus gebruik dient te maken van het negatief bewijs
of argumentum e silentio. Hoofdzakelijk komt dit argument hier op neer dat men
besluit tot het niet-bestaan van een feit, omdat over het feit niet gesproken wordt in
historische documenten welke ontstaan zijn óf in den tijd dat bedoeld feit ondersteld
is te zijn voorgevallen, óf ten minste niet heel veel later. Het ligt verre van onze
bedoeling de kracht van dergelijk bewijs in twijfel te trekken. Doch er wordt, zelfs
door specialisten, zooveel misbruik gemaakt van het argumentum e silentio, dat het
wel niet onnuttig zal wezen er de vereischten nauwkeurig van te bepalen.
o

1 Eerst en vooral heeft men door dit argument volstrekt niets bewezen, zoolang
het niet onbetwistbaar vast staat, dat de schrijver, wiens stilzwijgen men inroept,
niet in onwetendheid kon verkeeren aangaande het feit in kwestie. En hier mogen
wij onzen modernen tijd - met zijne treinen, stoombooten, telegraaf en telefoon,
tijdschriften en dagbladen - niet vergelijken met het verleden. Welke
onbescheidenheid eergisteren ex-president Roosevelt beging
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te Rome en wat hij gisteren wist te vertellen te Parijs; welk vermogen de pas
overleden Mark Twain achterlaat aan zijn eenige dochter Clara en met welken
Poolschen pianist die dochter gehuwd is; welke opinie gisteren de minister van
openbaar onderwijs in Pruisen uiteenzette betreffende confessionneel of onzijdig
onderwijs en hoe zijn woorden in het parlement onthaald werden; wie het
wereldrecord sloeg op het vliegveld te Nizza en dat Paulhan, door een accident aan
zijn motor, in zee terechtkwam, waar hij dan weer opgevischt werd en gelukkig
ongedeerd bleef, - is aanstonds over heel de beschaafde wereld rondgeseind, staat
heden in alle dagbladen te lezen en wordt druk besproken in alle steden, tot zelfs
in de kleinste dorpen. Doch in de eerste eeuwen van het Christendom was het nog
lang zoo niet gesteld. Wie zou er b.v. durven onderstellen dat de dekreten van de
vermaarde kerkvergadering van Nicea, waar bisschoppen uit alle streken der Kerk
samenkwamen, een tijdlang onbekend konden blijven aan een der voornaamste
vertegenwoordigers der toenmalige Kerk van Afrika? Te meer daar de bisschop van
Carthago, Caecilius, een authentiek exemplaar dier dekreten uit Nicea had
meegebracht en vertoond op het gewestelijk concilie in 418 te Carthago gehouden.
En toch is zulks het geval geweest voor den H. Augustinus. Hij zelf verklaart dat,
e

toen hij bisschop werd gewijd, hij geen kennis had van het VIII kanon der
Kerkvergadering (geen twee bisschoppen in eenzelfde stad) en dat de bisschop
(1)
van Carthago, Valerius, in dezelfde onwetendheid verkeerde. Hoe uiterst voorzichtig
de criticus in dergelijke gevallen moet te werk gaan, blijkt al duidelijk uit dit voorbeeld.
o

2 Dat de schrijver, waar men de stilzwijgendheid van uitroept, het geloochende
feit had moeten kennen, is volstrekt nog geen bewijs dat het feit niet bestaan heeft.
Een schrijver is niet verplicht alles te melden wat hij weet. Wil men eenig besluit
trekken uit de stilzwijgendheid van den schrijver, dan valt er verder nog te bewijzen
dat gezegde

(1)

Zie CH. DE SMEDT. Principes de la critique historique. Paris, 1853, blz. 226 ss. Daar kan men
nog andere treffende voorbeelden nalezen. Vgl. LANGLOIS et SEIGNOBOS. Critique historique,
Parijs, 1904.
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schrijver van het feit melding had moeten maken in de door hem geschreven en
ons toegekomen werken.
o

3 Staan nu eenmaal twee gezegde vereischten onomstootbaar vast, dan mag
het negatief argument als solied bewijs gelden. Toch springt het dadelijk in het oog
dat die vereischten niet kunnen bestaan, wanneer er heelemaalvertrouwbare
positieve getuigenissen voorhanden zijn, die het feit in kwestie bevestigen. Dan
moet natuurlijk de gissing plaats maken voor de geconstateerde waarheid.
Nu wij onze methode eenigzins bepaald hebben, zullen wij de vraag naar het
bestaan van Christus eens naderbij in het licht der geschiedenis onderzoeken. Had
Christus ons, zooals Luther of Philip van Hessen, maar eenig schrijven van zijne
hand overgelaten, dan was onze taak naar alle waarschijnlijkheid veel gemakkelijker.
Doch onze goddelijke Meester heeft enkel in het zand geschreven. Hem werd
gedurende zijn leven geen standbeeld opgericht, en waar Hij eens begraven lag is
(1)
ons al zoomin bekend als voor Mozes en Calvijn . Toch meenen wij in alle
overtuiging te kunnen zeggen - en met onmiskenbare bewijzen te kunnen staven dat zijn geschiedkundig bestaan zoo rotsvast staat als dat van om 't even welk groot
man uit het verleden.

Het historisch bestaan van Christus
Om onze bewijsvoering zoo duidelijk mogelijk voor te stellen, zullen wij
achtereenvolgens het antwoord zoeken op deze twee vragen:
A. Zijn er vertrouwbare NIET-CHRISTENE getuigen, die het geschiedkundig bestaan
van Christus bevestigen?
B. Zijn de CHRISTENE SCHRIJVERS, die ex professo over Christus handelen als over
een geschiedkundig persoon, ten volle vertrouwbaar?

A. Niet-christene bronnen
ROMEINSCHE BERICHTEN. - Wie met de toestanden uit de twee eerste eeuwen onzer
tijdrekening min of meer

(1)

A. JULICHER. o.c., blz. 14.
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vertrouwd is, zal heel wel begrijpen, dat het volstrekt geen wonder zou geweest zijn,
moest geen enkel profaan romeinsch geschiedschrijver een woord reppen over
Christus en het Christendom. Wat bekommerden toch zich die geschiedschrijvers
om de menigvuldige godsdienstvormen die toentertijde op den bodem van het
Romeinsch keizerrijk als paddestoelen uit den grond oprezen? Het was er hun
immers niet om te doen de verschillende godsdiensten te beschrijven, die uit het
Oosten naar Rome werden overgebracht of hun ontstaan vonden in de hoofdstad
van het rijk zelve. Dien kant der geschiedenis hadden zij niet leeren bekijken.
Daar komt nog bij dat het Christendom geen officieele, door den Staat erkende
godsdienst was en in den beginne veeleer moest doorgaan als een louter Joodsche
sekte. En hoe diep Joden en Jodendom door een echten Romein van dien tijd
misprezen en veracht werden, is toch voor niemand een geheim. Dat die verachting
ook is overgegaan op het uit het Jodendom ontsproten Christendom, is maar heel
natuurlijk en blijkt trouwens duidelijk genoeg uit de documenten van dien tijd, die
de Christenen als de grootste boosdoeners aangeven en ze beschuldigen van de
(1)
afschuwelijkste misdaden. Vandaar de wel te begrijpen maar niet te
verrechtvaardigen minachting waarmede de fiere Romein en de verfijnde Griek
neerzagen op de verfoeilijke Christenen: vandaar dat zij niet den minsten lust
gevoelden die sekte van naderbij te leeren kennen. Toen eerst kon het Christendom
den Romeinschen geschiedschrijver eenig belang inboezemen, als het in het
openbaar de nationale afgoden van hun pieterstaal wegstiet of zóo ver in het volk
ingreep dat de afgodentempels langs om meer verlaten werden. Van toen af aan
was het Christendom geworden een machtige faktor, waar het Rijk mee af te rekenen
had; een gevaar voor den Staat, die het noodig achtte als vervolger van dien nieuwen
godsdienst op te treden en er dus nauwer kennis mee te maken. Dat neemt nochtans

(1)

De reden waarom Joden en Christenen zoozeer verfoeid en gehaat werden kan men nalezen
bij A. HARNACK, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei
Jahrhunterten, Leipzig, 1902, blz. 197 vlg.
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niet weg dat men in sommige middens nog een tijd voortging heel die beweging te
beschouwen als een Oostersche sekte in Palestina ontstaan door de werking van
een Joodschen demagoog en oproerstoker, die zijn revolutionaire gedachten een
tijd lang had rondgestrooid, totdat eindelijk de Romeinsche landvoogd Pontius Pilatus
er voor goed een einde aan stelde.
Tegen onze bedenkingen zou men weliswaar kunnen aanvoeren dat ten minste
de mirakelen van Christus op zijne omgeving diepen indruk moesten maken en dat
bijgevolg ook de kennis ervan moest doordringen tot de heidensche en Romeinsche
(1)
tijdgenooten. Dat werd inderdaad meer dan eens beweerd. Nu kan evenwel ieder,
die de moeite wil nemen dat tijdvak der Romeinsche geschiedenis onder dit oogpunt
een weinig te bestudeeren, er zich gemakkelijk van overtuigen dat zelden of nooit
meer en gemakkelijker geloof gehecht werd aan wonderverhalen dan te dien tijde.
Niet alleen de goden, maar ook de keizers, bewerkten, volgens de openbare
meening, menigvuldige wonderbare genezingen. Overal wilde het volk mirakelen
zien en aan de mogelijkheid der wonderen werd doorgaans niet getwijfeld. Dat in
die omstandigheden de echte wonderen door Jesus in Palestina verricht, geene
genoegzame reden konden zijn om de aandacht der Romeinsche geschiedschrijvers
gaande te maken en er hen toe te doen besluiten over Jesus ook maar terloops
een woord te reppen, hoeft wel geen verder betoog. Hooger vermelde opwerping
in het midden te brengen is dus een blijk geven dat men met den algemeenen
geestestoestand van dien tijd weinig of niet vertrouwd is en dat men over dat lang
verloopen tijdvak der geschiedenis wil oordeelen met onze moderne opvatting.
Zal de lezer deze beschouwingen op het oog houden, zoo moet hij er met ons uit
besluiten dat, al had ook geen enkel Romeinsch historicus een woord omtrent Jesus
geschreven, daardoor nog geen genoegzame reden zou voorhanden zijn om het
geschiedkundig bestaan van Christus te ontkennen. Veeleer hebben wij iedere
vermelding van hunne zijde als eene onverwachte bevestiging onzer

(1)

r

Vgl. D F. MEFFERT, o.c., blz. 34-35.
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stelling te beschouwen. Te meer daar wij hoogstens enkele fragmenten bezitten
van de Grieksche of Latijnsche schrijvers uit dien tijd en dat bijgevolg nog altijd de
mogelijkheid blijft voortbestaan dat van Christus in nu verloren fragmenten werd
bericht gegeven.
Welnu, de nog voorhanden zijnde getuigenissen der Romeinsche
geschiedschrijvers kunnen ruimschoots volstaan om allen gegronden twijfel
aangaande de werkelijkheid van het leven van Christus uit den weg te ruimen. Ging
het niet bepaaldelijk over den persoon van Christus - met andere woorden, was er
geen apriorisme in het spel - dan zou zelfs, gezien de historische gegevens die wij
uit die schrijvers bezitten, geen enkel criticus er aan gedacht hebben de kwestie op
te werpen. Dit moge blijken uit volgend kort overzicht.
Is Christus geen loutere schepping onzer verbeelding, dan moet hij zoo wat rond
de jaren 30 onzer tijdrekening den kruisdood gestorven zijn; zijn discipelen hebben
dan, van Palestina uit, zijn leering allengskens in heel de toen beschaafde wereld
gepredikt en verspreid. Wat zeggen nu de profane documenten?
Boven allen twijfel verheven staat de geloofwaardigheid van TACITUS (54-120 na
(1)
Chr.), den voornaamsten en meest beroemden Romeinschen geschiedschrijver.
Alle critici zullen het hier wel over eens zijn dat er geen gewichtiger bron bestaat
(2)
voor de algemeene geschiedenis van den tijd Onzes Heeren, dan zijne Annales
of ‘Jaarboeken’, rond 115-117 in het licht gegeven, en die handelden over de

(1)

(2)

Natuurlijk schreef Tacitus de geschiedenis op de manier van zijn tijd en was zoodoende in
een en hetzelfde werk tegelijkertijd redenaar, psycholoog, dichter en geschiedschrijver. Dat
neemt niet weg dat zijne rechtzinnigheid niet kan in twijfel getrokken worden. En daar hij het
feit, waarvan hier sprake is, waarschijnlijk zelf gekend heeft, hebben wij in dit bericht alle
mogelijke waarborgen tot vertrouwbaarheid van een historisch verhaal. - Over Tacitus leze
men: FRIEDLäNDER, Sittengeschichte Roms, III, blz. 350 vlg. - E. NORDEN, Die antike
Kunstproza, I, blz. 321 vlg. - G. BOISSIER, Tacite, Paris 1908, blz. 54-107.
De ware titel van Tacitus' boek is wel: Ab excessu divi Augusti; een geleerde uit de twaalfde
eeuw, Robeanus, dacht het noodig er de woorden Annales vóor te plaatsen en 't is onder
dien titel dat het boek nu bekend is.
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regeering van Tiberius, Caligula, Claudius en Nero (14-68 na Chr.). Tacitus nu heeft
het (Annal. XV, 38 vlg.) over den brand die, misschien wel door toedoen van keizer
Nero, een aanzienlijk deel van Rome in asch legde. Het volk begon de oorzaak der
ramp te bespreken en den keizer als den waren schuldige aan te duiden. Maar Nero
vond het oogenblik gunstig om de schuld te werpen op de door het volk gehate
Christenen.
‘Om dit gerucht te onderdrukken, gaf hij anderen als de schuldigen uit en strafte
met de uitgezochtste folteringen degenen, welke het volk christenen noemde en
die om hunne schanddaden veracht werden. Deze naam komt hun van Christus,
die onder de regeering van Tiberius, door den landvoogd Pontius Pilatus, met den
dood gestraft werd. Tot dan toe onderdrukt, barst dit verderfelijk bijgeloof weder uit,
niet alleen in Judea, den oorsprong van dit kwaad, maar ook in de stad (Rome),
waar al wat misdadig of eerloos is van alle kanten samenstroomt en bijval vindt.
Eerst bijgevolg werden aangehouden degenen die bekenden; daarna, op hunne
aanduiding, eene groote menigte. Niet zoozeer van de misdaad van brandstichting
(1)
als van haat tegen het menschdom werden zij overtuigd.’

(1)

Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia
invisos vulgus Christianos appellabat. auctor nominis ejus Christus Tiberio imperitante per
procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiabilis
superstitio rursum erumpebat, non modo per Judaeam, originem ejus mali, sed per urbem
etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque, igitur primum correpti
qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam
odio humani generis convicti sunt. (Ab excessu divi Augusti, XV, 44. Recognovit C. Halm,
Leipzig, Teubner, 1901).
Verscheidene handschriften geven: ‘conjuncti sunt’, hetgeen de wezenlijke beteekenis van
den zin weinig verandert. Dan zou aldus de vertaling luiden: ‘Eerst werden aangehouden
degenen die bekenden, daarna werd hun toegevoegd, op hunne aanduiding, een groote
menigte, niet zoozeer om reden der misdaad van brandstichting als om reden van hunnen
haat tegen het menschdom.’ De zinsnede: ...haud proinde..... convicti sunt, kan ook als volgt
vertaald worden: zij werden niet zoozeer overtuigd van Rome in brand te hebben gestoken,
dan van gehaat te worden door heel het menschdom. Zie LITTRÉ, Etudes sur les Barbares et
le Moyen-âge, 1867, blz. 23.
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Zooals die woorden daar staan, zijn zij voor onze kwestie een allergewichtigst
getuigenis.
1. Eerst melden zij dat het Christendom zijn oorsprong te danken heeft aan
Christus, die werkelijk geleefd heeft in Judea en onder den Romeinschen landvoogd
Pontius Pilatus tentijde van Tiberius' regeering terecht is gesteld. Pilatus - dit wordt
uit andere oorkonden onbetwistbaar bewezen - was landvoogd in Palestina van 27
tot 37 na Christus. - Juist wat onze evangeliën ook verhalen. (Mt. 27:2-56 = Mc
15:1-41 = Lc 23:1-49).
2. Reeds onder de regeering van Nero, dus nauwelijks dertig jaren na Christus'
dood, waren de volgelingen van Christus te Rome in zoo groot getal, dat Tacitus,
spreekt van eene ‘groote menigte - ingens multitudo.’ Dat strookt weer volkomen
met hetgeen wij van Paulus omtrent de Christenen in Rome vernemen: hij groet er
verscheidenen met name (Rom. 16.), wat toch de aanwezigheid van een aanzienlijk
getal verraadt; schrijft dat men van hun geloof hoort in gansch de wereld (Rom 1:8)
en dat er reeds binnengedrongen zijn tot in het hof van den keizer (Phil. 4:22). Dat
stemt ook heelemaal overeen met de benaming door Clemens van Rome aan de
(1)
Christenen uit die stad gegeven: ‘een groot getal uitverkoren’ .
Maar wat hebben wij dan te denken van de beweringen sommiger critici, als zou
het Christendom eerst onstaan zijn in de tweede eeuw te Alexandrië of te Rome,
en als zouden de Evangeliën, alsmede de Paulusbrieven, te Alexandrië of te Rome
in het midden der tweede eeuw zijn opgesteld om aan den louter ingebeelden
persoon van Christus een zoogezegde realiteit te schenken?
3. Altijd nog volgens Tacitus, bekenden die Christenen dat zij tot de volgelingen
van den oproerstoker uit Palestina behoorden, hoewel die bekentenis hen
overleverde aan de meest verfijnde en de gruwelijkste folteringen die het
menschenverstand kon uitdenken: zij werden door honden verscheurd, aan kruisen
(2)
genageld, op het vuur geroosterd en, in dierenvellen gestoken, als fakkels gebruikt.

(1)
(2)

I Clem. ad Cor. VI, 1: πολὺ πλῆθος ἐϰλ ϰτῶν (FUNK, Patres Apostolici, I, blz. 106).
Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarun tergis contecti laniatu canum interirent, multi crucitus
adfiant, flamma usti, alüque, ubi defecisset dies, in usu naeturni luminis urerentur. (Ab excessu
divi Augustini, XV, 44. Editio citata. blz. 339).
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Hoe zal dit alles te verklaren zijn, als Christus inderdaad niet geleefd heeft? Let wel
dat wij hier niet te doen hebben met menschen, die leefden dertig jaren na den dood
van Christus. En die lieten zich onder de wreedste folteringen en de hatelijkste
bespottingen met geestdrift ter dood brengen voor dien Christus? Er leefden
toentertijd nog vele land- en tijdgenooten van Christus: men had dus gelegenheid
inlichtingen omtrent hem in te winnen. Het is bijgevolg niet denkbaar dat de
Christenen in hun geloof bedrogen werden. Waarom, als het hun niet te doen was
om den persoon van Christus zelven, als zij Christus enkel als eene vrucht hunner
inbeelding beschouwden, waarom verklaarden zij dan niet dat de persoon van
Christus hun onverschillig was en dat zij enkel Joden waren of Heidenen, die er
eenige bijzondere theorieën op nahielden? Men laat zich waarachtig zoo gemakkelijk
niet dood folteren!
Het getuigenis van Tacitus is dan ook effenaf verpletterend voor de tegenstanders
van het historisch bestaan van Christus. De echtheid der ‘Jaarboeken’ in twijfel te
(1)
trekken heeft nog geen enkel criticus aangedurfd. Wel hebben sommige radicale
critici - omdat de bewering van Tacitus een doorn is in hun oog - getracht gezegde
plaats als eenvoudig ingeschoven te doen doorgaan. Doch daar is tot nogtoe
niemand in gelukt en zal naar alle waarschijnlijkheid ook niemand in gelukken:
omdat de eigenaardige stijl, de zinwending, de uitdrukkingen, de zegswijzen even
zoo goed Tacitus als schrijver verraden als om 't even welke plaats uit Tacitus'
(2)
werken, zoodat hieruit geen bewijs tegen de authenticiteit kan getrokken worden;

(1)

(2)

Wij houden natuurlijk geen rekening met de erbarmelijk mislukte poging van H. HOCHART, die
eerst bedoeld hoofdstuk der ‘Jaarboeken’ als een interpolatie wilde doen doorgaan en daarna
heel den tekst der ‘Jaarboeken’ onecht verklaarde. Die man is er aan geweest voor zijne
moeite. Vgl. P. ALLARD. Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles. Parijs,
1903, blz, 45. Van nog minder beteekenis dan het werk van M. Hochart is dat van E. BACHA,
Le Génie de Tacit, Brussel 1905.
Son style est peut-être le plus original de toute la littérature latine (R. PICHON, Histoire de la
Littérature latine. Paris, 1898, blz. 296) - En juist is die stijl tot zijn volle eigenaardigheid
gekomen in de Annales.
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omdat de kontekst deze plaats volstrekt vergt, zoodat het weglaten ervan het verhaal
onverstaanbaar zou maken;
omdat er geen enkel handschrift kan aangegeven worden waar deze plaats in
ontbreekt;
omdat eene plaats niet kan ingeschoven zijn, of er moet iemand geweest zijn om
ze in te schuiven. De eenige onderstelling mogelijk is nu deze, dat een Christen die
woorden aan den tekst zou hebben toegevoegd. En deze onderstelling wordt door
den tekst zelve heel duidelijk tegengesproken: of zou een christen ooit over zijnen
Meester en zijne geloofsgenooten gesproken hebben op den toon dien wij hier
aantreffen?
omdat er slechts één schijnbewijs ten voordeele der inschuiving kan aangevoerd
worden, te weten, dat deze plaats niet echt mag wezen, omdat zij de theorieën
onzer tegenstrevers omverwerpt. Dus apriorisme! En apriorisme is geen bewijs;
eindelijk omdat de echtheid dezer plaats bevestigd wordt door het feit dat een
ander Romeinsch geschiedschrijver van hetzelfde tijdvak over dezelfde gebeurtenis
(1)
spreekt.
Enkel heeft men tegen dezen tekst weten op te werpen dat volgens Hand. der
Apost. 11: 26, de naam ‘Christenen’ voor de eerste maal gebezigd werd te Antiochië
in Syrië, tusschen de jaren 40 en 45, en niet te Rome, omtrent 64. Doch - buiten de
niet ondenkbare hypothese dat de volgelingen van Christus de benaming van
Christenen, in Antiochië aangenomen, naar Rome zouden hebben medegebracht,
zoodat die in de hoofdstad van het Romeinsche rijk omstreeks 64 heel wel zou
kunnen gebezigd zijn - heeft de geleerde Protestant-rationalist A. Harnack van Berlijn
die opwerping, door nauwkeurige tekststudie, op duidelijke wijze weerlegd en daarbij
nog, in het voordeel der authenticiteit van den tekst, bewezen dat Tacitus hier
(2)
voortgaat op hetgeen hij zelf gehoord en gezien heeft.

(1)
(2)

Zie blz. 174 vlg.
Men lette wel hierop dat Tacitus niet beweert dat de volgelingen van Christus zich zelven
Christenen noemen, maar dat het volk hun den naam gaf van Chrestenen (niet: Christenen,
eene verwarring die best denkbaar is bij menschen die van het Christendom maar eene flauwe
notitie hadden). ‘Durch eine neue Vergleichung der Tacitus-Handschrift (s.G. ANDRESEN,
r

Wochenschr. f. klassische Philol., 1902, N 28, Kol. 780 f.) ist das Rätsel m.E. gelöst. In der
Handschrift hat, wie ich mich selbst nach dem Facsimile überzeugthabe, ursprünglich
“chrestianos” gestanden und erst nachträglich ist das Wort korrigiert worden (dagegen ist
gleich darauf “Christus”, nicht “Chrestus” geschrieben). Nun ist alles klar. Tacitus sagt, das
Volk nenne diese Sekte “Chrestiani”, er aber - auf besseres Wissen gestützt, wie auch Plinius
“Christiani” schreibt - korrigiert stillschweigend diese Bezeichnung, indem er den “autor
nominis” richtig “Christus” nennt. Uebrigens hat Blasz die neue Lesung in der Tacitusstelle
schon im voraus konjiziert, und er hat Recht bekommen. Schliezlich ist noch darauf
hinzuweisen, das das “dppellabat” auffallend ist. Warum schrieb Tacitus nicht “appellat”?
Wollte er andeuten, dasz man jetzt allgemein über den Ursprung des Namens aufgeklärt sei?’
(A. HARNACK, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunterten,
Leipzig. Heinrichs, 1902, blz. 296-297.)
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De hooge waarde, de duidelijkheid, de echtheid dezer plaats uit Tacitus' ‘Annales’
staan dus buiten kijf. Dat hebben, ondanks hunne menigvuldige vooroordeelen, ook
verscheidene radikale critici moeten erkennen, die nochtans niets beter zouden
gewenscht hebben dan het werkelijk bestaan van Christus uit de geschiedenis weg
te redeneeren, en die zelfs de Evangeliën als onbruikbaar materiaal wilden
(1)
verwerpen. Zoo schreef M.E. HAVET, in zijn ‘Etudes d'histoire religieuse’ , die vóor
een klein dertigtal jaren eenigen opgang maakten: ‘On ne peut s'en rapporter au
témoignage (des écrits évangéliques), même sur les faits qui n'ont rien de
merveilleux. Je ne connais qu'un seul de ces faits qui soit absolument incontestable,
c'est que Jésus a été mis en croix par l'ordre du procurateur Pontius-Pilatus.’ En
waarom neemt M. HAVET dit feit aan? Enkel omdat Tacitus het verhaalt. Ieder
onbevooroordeeld mensch zal dan ook wel instemmen met AUBÉ, wanneer deze
zegt: ‘L'évènement n'était pas bien vieux quand il (Tacite) écrivait. Il avait pu en être
le témoin dans sa jeunesse, ou tout au moins le tenir de témoins oculaires..... D'autre
part, il y a des détails qu'on n'invente point, et ceux que donne l'historien sont de
ce nombre. Tacite ne confond pas ici les chrétiens et les juifs. Il marque que le
christianisme

(1)

e

e

o

r

Revue des Deux Mondes, 41 année, 3 période, t. XLIV, n du 1 avril 1881, p. 582-622.
Cfr. L. CL. FILLION, L'Existence historique de Jésus et le Rationalisme contemporain, Paris,
1909, blz. 37.
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était sorti de Judée; que son fondateur (auctor nominis) - il prend le mot Christus
pour un nom propre - avait été condamné et mis à mort sous Tibère, par le
procurateur Ponce-Pilate; que.... cette nouvelle secte s'était propagée cependant
(1)
en Palestine et avait gagné jusqu'à Rome.
Overigens, wie, tegen het gezond verstand in, het getuigenis van Tacitus zou
over boord werpen, stuit op eene andere, niet minder bedenkelijke moeilijkheid: nog
een Romeinsch geschiedschrijver, C. Suetonius Tranquillus komt bevestigen wat
Tacitus ons geleerd heeft.
Hoewel het jaar zijner geboorte ons niet bekend is, blijkt het toch uit sommige
gegevens zijner eigen werken dat Suetonius' jeugd samenviel met de regeering van
keizer Domitiaan (81-86). Verder was hij krijgstribuun onder keizer Trajaan (98-117)
en later magister epistolarum of bijzonder schrijver van keizer Adriaan (117-138).
De laatste omstandigheid dient opgemerkt, omdat zij Suetonius in de mogelijkheid
stelde om voor zijne geschiedkundige werken de keizerlijke archieven te benuttigen,
wat hij ook werkelijk gedaan heeft in ruime mate. En dat is zeker niet van aard om
de historische waarde zijner werken te verminderen. Dat hij het daarbij ernstig
meende met zijne geschiedkundige opzoekingen kunnen wij best hieruit opmaken
dat hij in zijne levensbeschrijving over Horatius fragmenten aanhaalt uit de
briefwisseling van den dichter met keizer Augustus en Mecenes; dat hij de brieven
citeert door Augustus aan Tiberius gericht en die door Livia over Claudius
geschreven; dat hij de handschriften van Augustus doorsnuffelt en, om de
geboorteplaats van Caligula te bepalen, beroep maakt op de teksten uit de archieven:
Ego in actis reperio, en meer dergelijke feiten. Van zijne methode heeft men kunnen
(2)
schrijven, ‘que c'est tout à fait la méthode des érudits modernes.’
Deze geschiedschrijver, die meer gewaardeerd wordt om zijne eruditie dan om
zijn kunstzin of letterkundigen aard, schreef, onder meer, eene biographie over de
keizers,

(1)
(2)

e

AUBÉ, Histoire des persécutions de l'Eglise, 2 édit., t. II, p. 90. Aangehaald door FILLION, o.c.
blz. 38.
PICHON, o.c. blz. 705.
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De Vita Caesarum, aan C. Septicius Clarus opgedragen, en die handelt over de
keizers van Cesar af tot aan Domitiaan. Het is natuurlijk in de levensbeschrijving
over Nero, dat wij het feit weervinden waar ook Tacitus het over had. Suetonius
spreekt eerst over Nero's plan betreffende het herbouwen van Rome en bepaalt
hoe er maatregelen genomen werden om mogelijken brand te keer te gaan; daarna
weet hij te melden dat onder de regeering van dien keizer, misbruiken onderdrukt
en strenge maatregelen werden genomen, waarvan hij er eenige opsomt, onder
andere: ‘werden aan de folteringen onderworpen, de christenen, een menschensoort
(1)
met een nieuw en boosaardig onheilwekkend bijgeloof.’
Natuurlijk kent Suetonius de Christenen maar van verre en spreekt er over met
de vooroordeelen en de verachting die de trotsche Romeinen van dien tijd ook nog
aan den dag legden tegenover de Joden, waar zij de Christenen nauwelijks van
onderscheidden. Diezelfde verwarring van Joden en Christenen - die in den geest
van een Romein uit dien tijd niet alleen denkbaar is, maar noodzakelijk moest
bestaan - kenschetst nog eene andere plaats waar Suetonius van de Christenen
(2)
gewag maakt. Hier gaat het over een keizerlijk bevel, waardoor de Joden, in 't jaar
53, uit Rome verdreven werden voor onlusten van politieken en godsdienstigen
aard, ‘De Joden, die op aanhitsing van Christus onlusten verwekten, dreef hij uit
(3)
Rome.’
Onbetwistbaar is het dat, volgens de meening van Suetonius, die de gebeurtenis
maar oppervlakkig kende, Christus in persoon de opruier te Rome geweest is. Maar
dat is nogal te begrijpen, als men wil nagaan dat er spraak is van de door de
Romeinen zoo gehate en verfoeide Joden, waar zij zich maar weinig om
bekommerden. Omdat hij iets vernomen heeft van geschillen tusschen de Joden
en hun Christen landgenooten omtrent den persoon van Christus, besluit hij al
dadelijk dat de twisten op aanhitsing van Christus ontstaan waren.

(1)
(2)
(3)

Nero Claudius, XVI: Afflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac
malificae.
Vita Claudii, XXV.
Judaeos, impulsore Chresto assidue tumultuantes, Roma expulit.
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De omstandigheid dat Suetonius bij den naam Chresto geen quodam of iets dergelijks
bijvoegt, is een bewijs dat wij hier wel met een persoon te doen hebben die te dien
tijde bekend was.
Opmerkelijk is het dat die verdrijving der Joden uit Rome ook terloops vermeld
(1)
wordt in de Handelingen , wat zeker de geloofwaardigheid van de woorden van
Suetonius niet vermindert,
Heeft bijgevolg het getuigenis van den Romeinschen biograaf iets te beteekenen,
dan wordt door hem eenerzijds bevestigd wat wij reeds uit Tacitus vernomen hebben
en anderzijds mogen wij besluiten dat reeds ten tijde van Claudius' regeering (41-54
na Christus), tien à twintig jaar na den dood van Jezus, de Christenen te Rome sterk
genoeg in getal waren om een geschil uit te lokken dat de verbanning der Joden uit
(2)
Rome tot gevolg had.
Wel is waar moeten wij bekennen dat én Tacitus én Suetonius slechts terloops,
in het voorbijgaan, over Christus en Christenen een woord reppen; doch dat juist
bijzonderlijk pleit ten voordeele der echtheid dezer getuigenissen. Had een Christen
gezegde plaatsen ingeschoven, hij zou het wel noodig geacht naderen uitleg te
geven en den lof van Christus en Christenen breed op te halen.
Eén Romeinsch schrijver nochtans heeft ex professo over de christenen
gehandeld: C. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, algemeen gekend onder den naam
van Plinius den Jongere. Van Plinius weten we, dat hij omstreeks 61 na Christus
werd geboren en in de wetenschappen opgeleid door zijn oom Plinius den Oude,
dat hij consul werd rond het jaar 100 en innig bevriend was met keizer Trajaan, die
hem naar Bithynië zond met den titel van legatus Caesaris om er het gewichtig ambt
te bekleeden van stadhouder dier provincie, van af 111 tot 113. Hij stierf in 114.
Het getal Christenen had in het verafgelegen Bithynië reeds zoodanig toegenomen
dat Plinius het noodig oordeelde een onderzoek in te stellen en aan keizer Trajaan
te

(1)
(2)

18:2,
Over het Christendom te Rome, in de eerste eeuw, zie P. ALLARD, o.l. blz. 15 vlg.
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vragen wat hem met de aanhangers dier sekte te doen stond. Wat dit onderzoek
en

e

(1)

aan het licht bracht vinden wij weder in den 79 brief van het X Boek der Epistolae.
Uit dien brief kunnen wij het volgende aanstippen:
1. Heel in het begin der tweede eeuw had het Christendom zich in Bithynië reeds
op zulke ‘onrustbare wijze’ verbreid, dat de tempels der afgoden schier verlaten
waren en er bijna geene offers meer werden gebracht. Menschen van allen
ouderdom, van allen stand werden van de euveldaad Christen te zijn beschuldigd.
(2)
En onder hen waren er die al twintig jaren, ja zelfs langer, het Christendom beleden.
2. Plinius weet van hun zoogezegde schelmstukken niets af. De Christenen
verzekerden hem dat hunne dwaling of misdaad enkel hierin bestond: dat zij de
gewoonte hadden op een gestelden dag, vóor zonnenopgang, bijeen te komen en
ondereen lofliederen te zingen ter eere van Christus, dien zij als God aanzagen;
dat zij zich onder eed verbonden niet tot eenig schelmstuk te bedrijven, maar tot
geen diefstal te plegen en het overspel te vluchten, het gegeven woord niet te breken
en een toevertrouwd pand niet te loochenen; dat zij de gewoonte hadden daarna
uiteen te gaan en weer opnieuw bijeen te komen om in het gemeen spijzen te nutten,
(3)
doch zonder misdaden te begaan.

(1)
(2)

(3)

M. NISARD, Quintilien et Pline le Jeune, Paris, 1881. C. Plinii Caecilii secundi Epistolarum
liber X, 97, blz. 713-714.
Alii ab indice nominati, esse se christianos dixerunt, et mox negaverunt; fuisse quidam. sed
desisse: quidam ante triennium, quidam ante plures annos. non nemo etiam ante viginti
quoque.....
Visa est mihi res digna consultatione, maxime propter periclitantium numerum. Multi enim
omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum, et vocabuntur.
Neque enim civitates tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio
pervagata est: quae videtur sisti et corrigi posse. Certe satis constat, prope jam desolata
templa coepisse celebrari, et sacra solemnia diu intermissa repeti, passimque venire victimas,
quarum adhuc rarissimus emptor inveniebatur.
Adfirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti statuto
die ante lucem convenire; carmenque Christo, quasi deo, dicere secum invicem, seque
sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria
committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent: quibus peractis morem
sibi fuisse coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et cinoxium.
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3. Zoowel voor Trajanus en Plinius als voor de Christenen zelf, is Christus een
bekend en bepaald persoon, aan wien de Christenen de hoedanigheid der godheid
(1)
toekennen. Hij wordt eenvoudig-weg met den eigennaam Christus aangeduid,
(2)
zonder dat men het noodig acht eenig ander woord toe te voegen.
Zóo duidelijk is dit getuigenis van Plinius, en zóo gewichtig, dat onze tegenstrevers
geen ander middel gevonden hebben om de moeilijkheid uit den weg te ruimen,
dan den brief verminkt te verklaren of de authenticiteit er van effenaf te loochenen.
(3)
‘Bruno Bauer - aldus Fillion - a prétendu que nous n'avons pas le rapport du
gouverneur de Bithynie sous sa forme primitive; il aurait été remanié par les chrétiens,
(4)
desquels il tiendrait sa forme actuelle. Et la preuve? Pas d'autre que la suivante:
Is CUI PRODEST, FECIT. Dans la première édition de son Histoire des persécutions
de l'Église jusqu'à la fin des Antonins, un de nos compatriotes, M. Aubé, a attaqué
à son tour l'authenticité de la lettre de Pline, mais il a soulevé une telle levée de
(5)
(6)
boucliers, et on lui a opposé des preuves si sérieuses , que dans l'édition suivante ,
il reconnaît qu' ‘après de nouvelles et sérieuses recherches’, il s'arrête, ‘en dernière
analyse’, à regarder la lettre comme ‘pleinement authentique’, et à la ‘recevoir dans
son intégrité’. Il ne découvre, ‘en effet, dans cette lettre, aucune sentence, nul point
oú se trahisse et puisse se

(1)

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

(6)

Met de flauwigheid sommiger critici als zou Plinius met de woorden quasi Deo niet de eigen
meening der christenen weergeven, willen wij ons niet ophouden. Die bewering bewijst enkel
dat men door een vooroordeel in zulke mate kan verblind zijn, dat men niet meer in stat is
een tekst in zijne natuurlijke en heel duidelijke beteekenis te vatten.
.... quum.... paeterea maledicerent Christo - ii et Christo maledixerunt - carmenque Christo
quasi Deo, dicere.
O.c. blz. 35-36.
Voir A. SCHWEITZER, Von Reimarus zu Wrede, p. 158.
Voir les comptes rendus de E. RENAN dans le Jonrnal des Savants, 1876, numéros de
novembre et décembre; de M. GASTON BOISSIER dans la Revue archéologique, février 1876,
et dans la Revue des Deux Mondes, 15 avril 1876, et aussi PAUL ALLARD, Histoire des
persécutions pendant les deux premiers siècles, d'après les documents archéologiques,
Paris, 1885, p. 137-163; A. HARNACK, Chronologie, t. I, p. 256.
Paris, 175, t. I, p. 280 et ss.
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prendre sur le fait la main d'un faussaire.’ Quant au style, il n'a ‘nulle partie
dissonnante, il est du meilleur Pline.’ Onnoodig er bij te voegen dat de echtheid van
het document nu definitief door iedereen erkend wordt.
Tacitus, Suetonius en Plinius zijn, bij de niet-christene Romeinen, de drie oudste
getuigen voor het historisch bestaan van Christus. Zij schreven wel is waar in het
begin der tweede eeuw; doch - om van Tacitus niet te gewagen, die gewoonlijk zijn
gegevens put uit zeer vertrouwbare bronnen - had Suetonius de officieele
documenten van het Rijk te zijner beschikking terwijl Plinius voortging op hetgeen
hij van de Christenen eigenmondig had hooren zeggen. En die alleszins
geloofwaardige getuigen spreken over hetgeen men omtrent Christus wist te melden
30 à 60 jaar na zijnen dood, toen nog verschillende tijd- en landgenooten van Jezus
over hem konden inlichtingen verschaffen.
Wie over zulke geschiedkundige getuigenissen zonder meer eenvoudig-weg
heenstapt, zal wel best doen zich niet verder met historische navorsching in te laten:
want hoeveel groote mannen uit de geschiedenis zijn er niet, waarvan het bestaan
op minder vaste gronden berust en toch door geen ernstig geleerde geloochend
wordt?
Wilden wij dan nog het getuigenis inroepen van latere Grieksch-schrijvende
heidenen uit de tweede eeuw na Christus, dan zouden ons nog ten dienste staan,
de neopythagoriciaan NUMENIUS (omstreeks 150 na Chr.), de vrijgemaakte slaaf
van Adriaan, PHLEGON (rond 125) en de eclecticus GALENUS (131-200?), die allen,
zonder aarzelen aannemen dat Christus werkelijk bestaan heeft.
Toch willen wij den spotzieken scepticus LUCIANUS (130-200 na Chr.) niet
voorbijgaan zonder eventjes te hooren wat hij over Christus weet te melden. Niet
dat de geestige Lucianus de beteekenis der christene beweging uit zijnen tijd
begrepen heeft: de groote feiten ontsnapten aan zijne opmerkzaamheid en het ging
hem beter af op kleine bijkomende bijzonderheden zijn verstand te zetten, om dan
(1)
met alles en iedereen heel aardig, maar niet altijd heel juist, den spot te drijven.
Maar over Christus heeft hij toch

(1)

Over Lucianus raadplege men A. en M. CROISET, Histoire de la littérature grecque. Paris,
1899, t. V, blz. 583 en vlg.
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eenige zinsneden, die duidelijk genoeg aantoonen wat zelfs een profaan toentertijde
over Christus al kon vernemen. Dat staat te lezen in zijn boek: Dood van Peregrinus.
De naam van Christus komt hem wel niet uit de pen, maar het is gemakkelijk genoeg
te vatten wie er beduid wordt door den grooten wetgever der Christenen, die hun
bevolen heeft de Grieksche goden te verwerpen, hemzelf als God te aanbidden,
elkander als broeders lief te hebben en te helpen. Welnu, die ‘groote Wetgever’ is
door iedereen gekend, hoewel hij al lang gestorven is: het is - zoo noemt hem
Lucianus zelf - ‘de gekruisigde sophist’, de ‘gekruisigde uit Palestina’. Zou Christus
dan werkelijk niet geleefd hebben?
Ook door de hevigste vijanden van het Christendom uit de tweede eeuw wordt
het geschiedkundig bestaan van Christus nooit in twijfel getrokken. Hoe is dat te
verklaren in de onderstelling dat Christus in werkelijkheid niet zou bestaan hebben!
Gij hebt b.v. CELSUS den hevigsten tegenstander der Christenen rond de jaren 178,
een filosoof die er op roemen kon het Christendom grondig bestudeerd te hebben
om het te weerleggen. Vele onzer moderne tegenstrevers zoeken nog steeds in het
arsenaal van Celsus hunne beste wapens om onzen godsdienst te bekampen en
stellen zich tevreden met een weinig op te frisschen wat die staatsfilosoof tegen de
Christenen wist in te brengen. Hoe gemakkelijk toch had Celsus heel het gebouw
van den christenen godsdienst kunnen omverwerpen met enkel te bewijzen dat
Christus louter eene vrucht der op-hol-gebrachte inbeelding was! Wel tracht hij te
doen gelooven dat Christus een geïllumineerde, zooniet een bedrieger was; wel wil
hij zijn lezers wijs maken dat de mirakelen uit het nieuw testament aan tooverij
moeten worden toegeschreven: doch, dat Christus niet zou geleefd hebben, dat
(1)
durft hij niet aan te beweren! Hij erkent dat Christus een gekruisigde Jood is, die,
in zijne prediking geholpen door tien of elf onwetende visschers, gedurende zijn
leven maar weinig volgelingen telde; maar na zijne dood groeide het getal zijner
discipelen aan op verbazende wijze: zij aanbaden hem als God

(1)

Cfr. HARNACK, o.c., blz. 351-352.
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(1)

en werden daarom tot verscheidene folteringen veroordeeld.
Elk onpartijdig mensch - hij weze dan vakgeleerde in de geschiedenis of leek in
dat vak - zal, bij het overdenken der inlichtingen die wij van het begin der tweede
eeuw over Christus kunnen inwinnen, al van zelfs beseffen dat het bepaald niet
ernstig is wat sommige tegenstrevers wel eens doen: te beweren dat de profane
schrijvers uit het Romeinsche rijk, van Christus niets af wisten en op die bewering
een argumentum e silentio te bouwen.
Meer waarschijnlijk, doch daarom niet minder valsch, klinkt hunne bewering als
zij het hebben over de Joodsche schrijvers. tijdgenooten van Jezus. Daar moeten
wij derhalve nog een woord over zeggen.
JOODSCHE BERICHTEN. - De joodsche schrijvers, zoo schreeuwen onze
tegenstanders, de Joodsche schrijvers, tijdgenooten van Jezus, die moesten ten
minste Christus gekend hebben. En geen enkele spreekt over Hem!
Zoo voorgesteld schijnt hunne opwerping inderdaad doeltreffend. Jammer dat ze
totaal valsch is.
Eerst en vooral wie zijn die Joodsche schrijvers-tijdgenooten van Christus? Zou
men niet zeggen dat men hier met eene heele school Joodsche historici te doen
heeft? En er zijn, hoop en al, slechts twee groote Joodsche schrijvers uit dien tijd
bekend, en van die twee spreekt de eene stellig en uitdrukkelijk van Christus, terwijl
het stilzwijgen van den andere niemand zal verwonderen.
Die andere is PHILO VAN ALEXANDRIË. Voor zooveel wij dit kunnen opmaken uit
zijn werk Over het gezantschap, moet Philo omstreeks het jaar 20 vóór onze
tijdrekening geboren zijn, vermits hij reeds een grijsaard was toen hij in 't jaar 40 na
Christus een gezantschap bij keizer Cajus Caligula vervulde. Een tijdgenoot van
Christus was hij dus zeker,

(1)

Het schimpschrift van Celsus: Λόγος ἀληθής Het Ware Woord, is verloren gegaan. Maar wij
bezitten nog de wederlegging ervan door Origines Κατὰ Κέλσου ‘Tegen Celsus’ en deze
behelst zoovele letterlijke citaten, dat wij daarmede het werk van Celsus voor drie kwaart
deelen kunnen herstellen (K. NEUMANN. Realenencyclopädie für prot. Theologie und Kirche,
Leipzig 1896, art. Celsus - KEIM. Celsus' wahres Wort, Zurich, 1873).
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maar een tijdgenoot die te Alexandrië en niet in Palestina leefde. Een overtuigde
Jood tot in merg en been is hij ook, en zijn gezantschap bij Cajus Caligula had geen
andere reden dan 's keizers hulp in te roepen ten gunste zijner landen
geloofsgenooten, die te Alexandrië, van den stadhouder en wellicht ook van het
volk, veel te verduren hadden. Met de Grieksche wijsbegeerte, vooral met die van
Plato, is hij evenzeer vertrouwd als met de schriften van het Oude Verbond, die hij
in verschillende zijner werken op zeer allegorische wijze verklaard heeft, zoodat het
zich terecht laat vermoeden dat de meeste zijner schriften een soort voorlezingen
zijn die hij eerst in de school of in den tempel gehonden heeft. Hoe hij werkte om
heidenen tot den Joodschen godsdienst te bekeeren, blijkt genoegzaam uit zijne
(1)
schriften.
Heel interessant zou het geweest zijn uit den mond van dezen filosoof een oordeel
over Christus te vernemen: maar, spijtig genoeg, nergens vinden wij ook maar de
minste zinspeling op Jesus. Kunnen wij daaruit iets besluiten? Dat uit Jerusalem
reeds ten tijde van Philo eenig nieuws van Christus naar Alexandrië is overgekomen,
is voor ons, gezien het betrekkelijk druk verkeer tusschen de twee steden, hoogst
waarschijnlijk. Doch zelfs dat vooropgesteld, is het nog best denkbaar dat Philo van
Christus, zijn leven, zijne leering en zijne mirakelen niet genoeg geweten heeft om
er toe te besluiten speciaal over hem te handelen. Er zijn immers zoovele voorname
dingen, waar wij wel eens over hooren redekavelen, zonder ons nog verder er om
te bekommeren. Maar laat nu nog wezen dat Philo inderdaad omtrent Jesus
betrekkelijk nauwkeurig was ingelicht, dan bestond er voor hem nog een bijzondere
reden om het met Christus niet hoog op te nemen. Wij bedoelen het idee dat in zijn
brein nopens den voor hem toekomstigen Messias lag opgesloten, de hoop die hij
zelf aangaande het toekomstige Messiaansch rijk koesterde.
Hoezeer zijn geest ook van Grieksche wijsheid en kultuur doordrongen was, een
Jood was en bleef trots alles, die

(1)

Over Philo, cfr. A. en M. CROISET, o.c.t. V, blz. 421-434, waar ook de noodige bibliographie
te vinden is.
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Alexandrijnsche wijsgeer, met zijn dóor-en-dóor Joodsche gedachten omtrent een
Joodsch-nationalen Messias, met zijne verwachtingen van en zijn verlangen naar
een Verlosser, die het Romeinsche juk zou afschudden en een politiek rijk zou
stichten, met Jerusalem tot hoofdstad, en waar de nazaten van Abraham over al de
andere natiën der wereld zouden heerschen. Voor zulk een geest, met zulke
gedachten bezield, moest Christus uit Palestina ten hoogste wezen een geestdriftige
utopist. wiens gedachtenis en leering na korten tijd van zelfs zouden verdwijnen,
omdat hij aan de hoop van Israël niet beantwoord had, omdat hij volgens eigen
bekentenis van een nationaal-Joodsch rijk op deze aarde niet wilde hooren en met
zijne droomerijen over een geestelijk rijk door Philo's geloofsgenooten in Judaea
uitgelachen en veracht werd. Wat had Philo zich met zulken droomer uit Galilea te
bekommeren? En waren er nog geene andere zoogezegde profeten opgestaan in
Palestina, die een deel van 't volk hadden opgeruid en meegesleept en ten slotte
al spoedig waren vergeten? En was deze laatste Profeet niet schandelijk aan zijn
einde gekomen op het kruishout? En daarbij werd die Jesus door de meeste Joden
niet aanzien als een vijand? Ziet eens wat verbazende werkzaamheid de laatste
dertig jaren aan al de rationalistische, protestantsche en katholieke Universiteiten
werd aan den dag gelegd om den oorsprong van het Christendom nader op te
sporen en beter te leeren kennen! En dat een Leidsche Hoogleeraar, juist omdat
de uitslagen van dien wetenschappelijken arbeid niet strooken met zijn
op-voorhand-vaststaande wereldopvatting, er geen woord van rept in zijn ‘vernieuwde
poging tot aanwijzing van den oorsprong des Christendoms’, is zulks een bewijs
dat die wetenschappelijke arbeid maar loutere inbeelding is? Daarbij valt dan ook
niet te vergeten dat Philo, hadde hij over Christus willen spreken, dat alleen had
kunnen doen in zijn werk Over het Gezantschap Dit werk bestond, zooals Eusebius
het meedeelt, uit vijf boeken, waarvan drie zijn verloren gegaan. En in de twee
overblijvende boeken kwam het heelemaal niet te pas over Christus te spreken,
daar zij enkel handelen over de plagerijen die de Joden, vooral te Alexandrië, te
onderstaan hadden.
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Uit het verzwijgen van Christus door Philo kan dus niets getrokken worden. Van
den anderen kant spreekt JOSEPHUS-FLAVIUS wel degelijk van Jezus. Geboren werd
Josephus-Flavius te Jerusalem in het jaar 37 na Chr. uit een priesterlijke familie.
Zijn vader Mathias deed hem een Joodsche opvoeding geven. Nadat hij van zijn
n

n

16 tot zijn 19 jaar in de woestijn had doorgebracht, sloot hij zich aan bij de sekte
der Phariseërs, voerde later den oorlog meê tegen de Romeinen, werd in de
versterking van Jotapata door Vespasiaan aangevallen en gevangen genomen. De
gunst van Vespasiaan, wien hij de beklimming van den keizerlijken troon voorspelde,
wist hij te winnen. Vespasiaan vertrouwde hem toe aan zijn zoon Titus, met wien
Josephus in het jaar 70 het beleg en de inneming van Jerusalem bijwoonde. Van
dan af tot aan zijn dood schijnt hij zich toegelegd te hebben op literarischen arbeid
te Rome. Hij stierf omstreeks het jaar 100. Uit erkentenis jegens Vespasiaan voegde
hij dezes familienaam ‘Flavius’ toe aan zijn eigen naam Josephus.
Over het eerste getuigenis dat wij in de werken van Flavius-Josephus aangaande
Christus aantreffen, zullen wij niet ver uitweiden. Het betreft eene plaats uit de
‘Joodsche Oudheden’, het voornaamste werk van Josephus, dat de geschiedenis
verhaalt van het Joodsche volk sinds zijn ontstaan tot aan het einde van den oorlog
e

met de Romeinen en geschreven werd rond 93-94 na Chr.. Sedert de 16 eeuw
werd over de echtheid van bedoelde plaats al zooveel geschreven en gewreven en
toch zijn de geleerden het over de kwestie nog niet eens geworden. Dit staat althans
naar onze onpartijdige meening vast dat gezegde plaats, in haar geheel beschouwd,
van Flavius Josephus' hand niet zijn kan. Daarvoor hebben wij eene afdoende reden,
namelijk dat de schrijver hier Christus als den Messias erkent, terwijl het toch buiten
(1)
twijfel staat dat Flavius Josephus in de messianiteit van Jesus niet geloofde.
Waarbij dan nog te bemerken valt dat geen enkel der oudste christene schrijvers,
noch Justinus, noch Clemens van Alexandrië, noch

(1)

ORIGINES, Contra Cels. I, blz. 47. Comment. in Matth. X, 17. Cfr. Filion. o.c. blz. 46.
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Origenes den betwisten tekst aanhalen: hetgeen zij zeker wel zouden gedaan
hebben, hadden zij dien in de werken van Flavius Josephus gelezen. Doch daarmee
is het nog niet uitgemaakt dat bedoelde plaats geheel is ingeschoven; volgens de
(1)
meening van vele, ook rationalistische, critici, zouden enkel die zinsneden
geïnterpoleerd zijn die met de eigen gedachten van Josephus betreffende
Jesus-Christus niet overeenstemmen, terwijl de overige gedeelten authentiek zouden
blijven. Daarvoor pleiten, onder meer, de bebenkingen, dat alle codices deze plaats
hebben, éen Hebreeuwsche vertaling uitgezonderd, dat de stijl geheel in
overeenstemming is met dien van Josephus, dat het moeilijk te verklaren is hoe een
christen er aan gedacht zou hebben deze nota in te schuiven indien de tekst zelf
van Josephus er geen aanleiding toe gaf, en eindelijk dat de Joodsche schrijver
(2)
Christus moest vermelden, wijl hij over Joannes Baptista spreekt en over ‘Jacobus,
den broeder van Jesus’. In alle geval zal het voor den onpartijdigen lezer een moeilijk
te verklaren feit blijven dat deze twee Evangelische personen uit de omgeving van
Christus bij Flavius Josephus als wel degelijk historische personen optreden, zoo
Christus in de werkelijkheid nooit bestaan heeft!
Intusschen willen wij den lezer zelf over den zoo beroemden tekst van Flavius
r

Josephus laten oordeelen en hem daarom in zijn geheel overdrukken uit D KARL
BETH'S Hat Jesus gelebt? (blz. 37). In vette letter drukken wij wat Flavius Josephus
in geen geval kan geschreven hebben en wij zetten tusschen haakjes wat naar alle
waarschijnlijkheid van hem ook niet kan komen.
(3)
‘Te dien tijde leefde Jesus, een wijs man, als men hem ten minste een man
mag noemen; want hij was

(1)

Zoo nemen volgende schrijvers de authenticiteit aan: Ammon, Paulus, Ewald, E. Renan,
Weizsäcker, (Cfr. FILION, o.c. blz. 47), alsmede Scholten, Volkmar, Asmussen (Cfr. K. BETH,
Hat Jesus gelebt? blz. 37) en P. ALBERS, (Hdb. der Algemeene Kerkgeschiedenis, I, blz. 7).

(2)

Wat in het 18 hoofdstuk der Antiq. over Joannes den Dooper wordt vermeld is zoo zeker
echt, dat men er te vergeefs den invloed van een christenen schrijver zou nazoeken. Over
Jacobus, zie verder.
Onder het bestuur van Pontius Pilatus (27-37 na Chr.)

(3)

e
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een bewerker van wonderbare daden, een leeraar der menschen, die met
vreugde de waarheid in zich opnemen. En velen van de Joden, maar ook velen
uit het Heidendom, trok hij tot zich. Hij was de Messias. En als Pilatus op eene
aanklacht van de voornaamste onzer mannen hem veroordeeld had, lieten toch zij,
die hem te voren bemind hadden, van hem niet af. (Want hij verscheen hen na drie
dagen weer levendig), daar de goddelijke profeten dit en duizend andere wondere
dingen aangaande hem voorspeld hadden. Nog op heden heeft het geslacht der
christenen, dat naar hem genoemd wordt, niet opgehouden. (Ant. Jud. XVIII, 3, 3.)
Een andere plaats waar Josephus het stellig heeft over Christus, staat te lezen
in hetzelfde boek (XX. 9, 1) en deze plaats is ongetwijfeld authentiek. Hier gaat het
over de wreede dood van den H. Jacobus den Mindere, die dank zij de bemoeiing
van den Hoogepriester Ananus gesteenigd werd. ‘Hij (Ananus) riep den Hoogen
Raad der rechters bijeen, en deed er voor verschijnen den broeder van Jesus,
Christus genaamd, die Jacobus genoemd werd, en ook nog eenige anderen, die
hij beschuldigde van overtreding der Wet en deed steenigen.’ (Ant. Jud. XX, 9, 1).
Het zal misschien den aandachtigen lezer wel ietwat verwondering baren dat Flavius
Josephus niet meer breedvoerig over Jesus en zijne werking heeft geschreven. Van
zijn standpunt uit is dit nochtans niet alleen zeer gemakkelijk te verklaren, maar
zelfs heel natuurlijk. Hij kon niet anders over Christus spreken. Gansch zijn werk is
er op aangelegd de Joden tegenover de Romeinen in het meest gunstige daglicht
te stellen. Hij was immers vriend der Romeinen geworden en dacht er tevens niet
aan zijn Joodschen oorsprong te verloochenen. Wat moest hij dan opnieuw gewagen
van het Joodsche Messiasidée en van de hoop die Israël gekoesterd had nu eindelijk
eens het hatelijk Romeinsche juk af te werpen en van den grooten Opruier uit
Palestina?
Dit getuigenis van den Joodschen geschiedschrijver is des te gewichtiger, omdat
volstrekt niets hier eene interpolatie kan doen vermoeden, en omdat het specifiek
Joodsch is en enkel in 't voorbijgaan Jezus vermeldt, ter gelegenheid
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van den heiligen Jacobus. En let wel op dat Jacobus, broeder (dat is bloedverwant)
van Christus genoemd wordt, hetgeen toch wel doet onderstellen dat Christus een
mensch geweest is in levenden lijve. Men is toch geen bloedverwant van een louter
ingebeeld wezen! Of leefden de menvan dien tijd dan in een heelemaal fantastische
wereld?
Eindelijk, heeft Mag. Theol. Joh. Frey, privatdozent in Dorpat, het met zijne
(1)
hypothese goed voor - en onwaarschijnlijk is dit toch zeker niet - dan daagt er een
nieuwe getuige uit de eerste eeuw op ten voordeele van het historisch bestaan van
Christus. De Slavische overzetting van den ‘Oorlog der Joden’ van Flavius-Josephus
bevat acht toevoegsels, waarin eigenaardige berichten voorkomen over Joannes
den Dooper, Jesus Christus en de apostelen. Dat Jesus Christus daarin als
geschiedkundig persoon wordt voorgesteld lijdt geen twijfel. Ziehier nu wat Frey, na
een langdurig en doordringend critisch onderzoek, besluit: de inschuivingen in den
Slavischen tekst van het werk van Josephus zijn niet eene vervalsching door een
lateren christen op grond onzer evangelieverhalen opgesteld, maar het werk van
een tot de pharisaïsche richting behoorenden, doch niet uit Palestina zelf maar
wellicht uit Syrië afstammenden Jood, welke tegenover de messianische
gebeurtenissen, die hij niet als ooggetuige doch enkel van hooren-zeggen kende,
nog onbeslist stond en zijn verhaal uitwerkte op grond der populaire traditie, die in
Jerusalem en in Judaea voortleefde in niet-christene maar Joodsche kringen. Deze
inschuivingen werden geschreven, niet lang na de verstrooiing van Jerusalem en
zeker ten laatste vóor het einde der eerste eeuw.
Bij de verdichtselen van den Talmud, waarin de voor dergelijke zaken verbazende
onwetendheid van Haeckel de puurste geschiedkundige bronnen ontdekt had, zullen
wij liefst maar niet stil blijven. Haeckel's overmoedige dommigheid heeft zijn eigen
(2)
vrienden al genoeg beschaamd gemaakt! Merken wij enkel aan dat ook de Talmud,
hoewel hij op onbehendige wijze met Christus en Christen-

(1)
(2)

JOH. FREY, Der slavische Josephusbericht über die urchristliche Geschichte, Leipzig, 1909.
Zie LOOES, Anti-Häckel, Halle, 1900.
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dom den laagsten spot drijft, het geschiedkundig bestaan van Christus niet in twijfel
trekt.
En hiermede kunnen wij ons onderzoek staken over de profane geschiedkundige
bronnen omtrent den persoon van Jesus-Christus. De louter filosofeerende geesten,
die met hun vooringenomen begrippen, soms heelemaal onbewust, buiten de
historische feiten om hun godsdienstige theorie schijnen op te bouwen, zelfs de
groote Leidsche redemeester, mogen gebaren daar allemaal niets af te weten:
Tacitus, Suetonius en Plinius bij de Romeinen, Josephus Flavius bij de Joden, zijn
en blijven ernstig-geloofwaardige getuigen, die het allen eens zijn over het feit dat
Christus werkelijk geleefd heeft en rond het jaar 30 den kruisdood is gestorven.
Langs den anderen kant, geen enkel tegengetuigenis! Te vergeefs zou men zoeken,
bij Joden en Romeinen, naar een twijfel nopens het werkelijk historisch bestaan van
Jesus! De onpartijdige, onbevooroordeelde en nadenkende lezer zal dan ook wel
zijn oordeel reeds geveld hebben.
En toch houden wij het er voor, dat al deze getuigenissen objectief nog maar een
betrekkelijk geringe waarde hebben, zoo wij die vergelijken met de christene bronnen
zelf. Willen wij over iemand inlichtingen inwinnen, dan moeten wij die allereerst en
vooral gaan zoeken bij degenen die hem naderbij gekend gebben, die er belang bij
hadden zijn leven, zijne daden en zijne leering te onderzoeken: in onderhavig geval,
bij de christene schrijvers. Daarover een volgenden keer.
AUG. BRUYNSEELS.
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Bijbelkroniek
(Vervolg)
Oud Testament
II. Bijzondere werken:
I. F.X. Kortleitner: Het monotheïsme der Hebreeuwen vóor het Babylonisch
(1)
ballingschap. - De schrijver, kanunnik der abdij van Wilten in Oostenrijk, staat
reeds bekend door zijne vroegere werken, namelijk: ‘Archaeologiae biblicae
summarium’ en ‘De polytheismo universo et quibusdam ejus formis apud Hebraeos
finitimasque gentes usitates’.
In zijn nieuw werk over het monotheïsme bij de Hebreeuwen vóor het ballingschap,
verdedigt hij de vier volgende hoofdgedachten: Van in den tijd der aartsvaders werd
Jahveh als de god der Israëlieten en de eenige god des Verbonds aanschouwd. De
eeredienst aan meerdere goden bewezen, is bijgevolg de weerkaatsing niet der
vroegste tijden, maar wel 't verval, 't verlaten van Jahveh's dienst. II. De oude
Hebreeuwen hebben metterdaad de goden der heidenen niet als ware goden
aanschouwd. Dat blijkt duidelijk uit de verklaringen van 't Oude Testament. III. Het
veel-godendom is geenszins de eerste en ware godsdienst der Israëlieten geweest.
In het laatste deel worden de verschillende moderne stelsels aangaande het ontstaan
van den vroegeren godsdienst van Israël uiteengezet en weerlegd.
P. Kortleitner schijnt gansch op de hoogte te zijn der tegenwoordige werken, die
met zijne studie in verband staan. Ook heeft hij een zeer uitgebreide reeks
bouwstoffen bijeengezameld. Hij had daaruit het beste nut kunnen trekken. Maar,
jammer genoeg, zijn boek blijft een onuitgedolven mijn, waar weliswaar menige
uitmuntende materialen liggen opeengestapeld en die veel belezenheid bij den
schrijver verraden, doch die hij niet volkomen heeft weten te verwerken tot een
sprekende bewijsvoering, ter staving van zijne thesis.
Inderdaad de schrijver heeft zich ofwel gewend tot geloovigen, die met hem de
traditie aannemen, en dan schijnt het

(1)
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F.X. Kortleitner, De Hebraeorum ante exsilium Babylonium monotheismo. In 8 XXVII-191 blz.,
Inspruck, Wagner, 1910. Pr.: 5 Mark.
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werk overtollig, dan zouden we hem ook mogen vragen waarom de vooruitgang der
kennis van God in Israël niet juister afgebakend staat - vooruitgang door de
openbaringen in den loop der eeuwen gedaan. Ofwel voert hij zijne redeneering
tegen de rationalisten. In dat geval is het een eerste vereischte dat hij op het terrein
der tegenstrevers zelf afdale, daar plaats neme naast hunne stellingen, om er de
zwakheid van aan te toonen of van hun standpunt uit, rekening houdend met hunne
oplossingen een verdere bewijsvoering aan te brengen. Dan had hij waarlijk critisch
werk verricht tegenover critieken.
In 't aanhalen der teksten tot staving zijner these b.v., zoo hij rekening gehouden
had met de dateering der teksten in den loop der geschiedenis, dan waren die
teksten waarlijk doeltreffend geweest. Maar hoe wilt ge bijbelteksten aanhalen tegen
tegenstrevers, die, steunend op de critiek, den echten ouderdom uwer teksten in
twijfel trekken?
In alle geval, op katholiek gebied, blijft dit boek een loffelijk streven naar de
oplossing van een vraagstuk van allereerste belang.
P. Evaristus Mader: De menschenoffers bij de oude Hebreeuwen en de naburige
(1)
volkeren. - Dit werk brengt ons weer op het echt gebied der critiek terug. Schrijver
heeft het tegen de rationalistische critieken. Hij daalt tot hunne eischen af en van
uit hun eigen standpunt brengt hij zijne bewijzen tegen hunne stellingen aan.
De schrijver heeft zelf de gevolgtrekkingen zijner studie aldus in eenige woorden
uiteengezet. I. Voor de Egyptenaren meer dan 't is voor gelijk welk volk, staat het
gebruik der menschenoffers, door de opschriften en andere monumenten als een
feit vast. II. De betrekkingen die Israël in den loop zijner geschiedenis met Egypte
heeft gehad alsook menige bijbel-teksten, geven de gedachte in, 't ontstaan van
den dienst van Moloch in dit land te zoeken. III. Alhoewel de Assyro-Babylonische
opschriften en gedenkstukken, die betrekking hebben op de menschenoffers, tot
hiertoe betrekkelijk weinig zijn, zijn zij toch voldoende om het bestaan van dit gebruik
bij de Mesopotamische volkeren te staven. IV. Aangenomen dat bij de Hebreeuwen
de offers van kinderen, voor zooveel we hierover ingelicht zijn, zoo erg in voege
was als in het Assyrisch tijdvak, en dat van den anderen kant een Cananeesche
invloed in dit tijdvak uitgesloten blijft, schijnt het wel dat die uitbreiding van Moloch's
dienst

(1)

Evaristus Mader, S.D.S. Die Menschenopfer der alten Hebräer und der benachtbarten Völker.
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in den invloed van Assyrië te zoeken is. V. Daar bestaat geen enkel bewijs dat
vaststelt dat bij de Cananeërs de menschenoffers aan Melkart werden opgedragen:
't schijnt dat ze meestendeels aan Kronos werden aangeboden. VI. Zoowel de
vereenzelving van Melkart van Tyr met Ba'al van Byblos, als hunne vereenzelving
met den Hebreeuwschen Moloch kunnen niet als waarschijnlijk aanschouwd worden.
VII. Noch de naam van Jahve, noch de manier waarop hij zich openbaart, noch zijne
bijzondere kenteekenen laten toe in hem een god des vuurs of een zonnegod te
erkennen. VIII. De verzekering volgens dewelke de dienst van Moloch slechts een
andere vorm van den Jahve-dienst en Jahve zelf Moloch zou zijn, druischt tegen
de volgende feiten aan: vóor Isaïas worden die namen Melek en Jahve gekoppeld
gevonden: Melek leest men zeven maal in den Bijbel. terwijl men er Jahve meer
dan zes duizend keeren terugkomt; na Isaïas komt men den naam Moloch veel te
zelden tegen om er een naam van Jahve te mogen in zien. IX. De juiste verklaring
van Ezechiël XX-25 v. en de bepalingen aangaande de eerst-geborenen en de herem
toonen aan dat men niet gerechtigd is de menschen-offers als wettig, tot Jahve's
dienst behoorend, te aanschouwen. X. De strenge verboden van den Pentateuch
evenals het krachtig verzet der Profeten tegen den dienst van Moloch, bewijzen dat
het echte Jahvisme de menschen-offers altijd heeft verafschuwd en ze voor
heidensche gebruiken heeft gehouden. XI. Niet een enkel der in den Bijbel vermelde
feiten wettigt de meening, dat die soorten van offers met den echten eeredienst van
Jahve konden verbonden worden. XII. Het verdwijnen dier offers is niet enkel te
danken aan den invloed van Perzië; de verklaring ervan moet gezocht worden in
den tegenstand der Profeten en de bijzondere werking der Voorzienigheid.
Die studie werpt zeker nieuwe klaarte op die zoo belangrijke vraagstukken van
Israël's godsdienst. Zooveel te meer daar van katholieke zijde de behoefte aan zulke
wetenschappelijke werken nog steeds dringend blijft. Eenige gevolgtrekkingen wel
is waar geven aanstoot tot verdere betwisting. Zoo zal bijv. iedereen niet met de
eerste besluiten van den schrijver instemmen, bijzonder voor hetgeen de Egyptiërs
betreft. Niettegenstaande die eenige opmerkingen blijft dit werk eene ernstige
katholieke poging tot oplossing dier zoo belangwekkende en hoogst ingewikkelde
vragen van godsdienst-studie. Ook maakt dit boek goede figuur in de verzameling
der ‘Biblische studiën’ - waarvan 't het veertiende deel uitmaakt - uitgegeven onder
r

het bestuur van prof. D O. Bardenhewer.
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(1)

P. Lemonnyer O.P. De eeredienst der vreemde goden in Israël . - Dit is eene
belangrijke studie begonnen in de ‘Revue des Sciences philosophiques et
théologiques’. Die afgoden-diensten hebben aanhoudend een voorname plaats in
het godsdienstig leven van het volk van Jahveh ingenomen. Dikwijls hebben de
profeten er tegen gewoed, ten einde aan den eenigen God de eereplaats te bewaren
die hem toekwam.
Het eerste artikel bestudeert den eeredienst der ‘Koningin des hemels’, bij de
Israëlieten. Daarover spreekt Jeremias VII, 18 enz. Eerst onderzoekt P. Lemonnyer
wie die Koningin des hemels was, namelijk Istar, eene Venus-godin, van wie men
de bescherming in den oorlog, de vruchtbaarheid, voorspoed en rust verwachtte.
Daarna beschrijft hij den eeredienst, welke de Joodsche vrouwen in hunne steden
en zelfs in Jerusalem aan die vreemde godin bewezen, op de daken der huizen,
met haar gebak en wijnplengingen te offeren.
Het tweede artikel handelt over Tammouz-Adonis. Over Tammouz spreekt enkel
Ezechiël, VIII, 14. 't Is de assyrobabylonische Tamouz, de God van het graan. Ook
de eeredienst van den Pheniciaanschen god Adonis zou in Israël vereerders
gevonden hebben. Deze godheid levert een sprekende gelijkenis met Tammouz.
Wellicht zou de god Tammouz, toen hij zijne intrede in Jerusalem deed met de
assyro-babylonische legers, daar een gunstig midden gevonden hebben in den
vroegeren dienst van Adonis, dewijl de god van Babylon met de pheniciaansche
godheid zooveel overeenkomst had.
*

**
(2)

II. E. Kautsch: De heilige Schrift van het Oude Testament. . - Hier hebben we eerst
en vooral eene vertaling met een korten commentaar der verschillende boeken van
het Oude Testament. 't Is geen nieuw boek. Neen, 't heeft de vuurproef doorstaan.
Maar 't is een nieuwe, ganschherwerkte uitgave van het werk dat E. Kautsch,
Hoogleeraar aan de protestantsche Hoogeschool van Halle in 1890 begon. De
medewerking van verschillende geleerden, alsook de tweede en derde uitgave, die
elkander in korten tijd opvolgden, zijn een waarborg voor de degelijkheid ervan.

(1)
(2)

‘Le culte des dieux étrangers en Israël’, door P. Lemonnyer, O.P., in ‘Revue des Sciences
philosophiques et théologiques’, 1910, blz. 82-103 en blz. 271-282.
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Sedert zijn verschillende medewerkers zooals Socin o.a. overleden. De wetenschap
ook heeft sedertdien vooruitgang gemaakt. De uitgave moest dus ook hernieuwd
worden. Dat is gedaan en nogmaals door vakmannen. Een korte voorrede leidt elk
afzonderlijk boek in, taalkundige nota's en korte uitleggingen vergezellen den tekst.
Zelfs voor oningewijden is 't geen geheim meer, dat de tegenwoordige hebreeuwsche
tekst (de Massorische) der gewijde Boeken op vele plaatsen veel te wenschen
overlaat, zoo niet soms onverstaanbaar is. Daarom hebben de critieken verschillende
verbeteringen, menige volgens de Grieksche vertaling der LXX, andere volgens
rationeele gegevens, voorgesteld. De verschillende critische werken desaangaande
werden hier in oogenschouw genomen. Ook de indeelingen in historische bronnen,
zooals overigens de vorige uitgaven reeds opgaven, werden hier nogmaals en nog
scherper geteekend, in de historische Boeken, zooals o.a. in Hexateuch.
Op eene zaak dient slechts gewezen. Prof. Budde, die een deel van Isaïas vertaald
heeft, juist dát handelend over den dienaar van Jahveh, heeft hier zijne persoonlijke
tekstverbeteringen ingelascht, waarvan de ‘Revue Biblique’ vroeger reeds het
willekeurige en de vooringenomenheid had doen uitschijnen.
(1)
J.H.A. Hart, M.A.: Ecclesiasticus . - M. Hart, van de Hoogeschool te Cambridge,
geeft in dit nieuw-verschenen boek de uitgave van een zeer belangrijken Griekschen
tekst van de ‘Ecclesiasticus’. Die tekst is afkomstig uit de vatikaansche bibliotheek
en staat bij de bijbelsche taalkundigen geboekt als de Codex 248. Het bijzonder
belang van deze bijzondere Grieksche recensie is hierin gelegen dat op verscheidene
plaatsen er een opmerkelijk verband bestaat tusschen haar en den oorspronkelijken
Hebreeuwschen tekst (in 1896-1897, na eeuwen terug gevonden) juist daar waar
de andere teksten van den grondtekst min of meer afwijken.
Die meer juiste getrouwheid van dezen tekst in Codex 248 bewaard, is te danken
aan de nauwgezetheid van een vertaler uit de vroegste eeuwen van het Christendom.
Reeds in de tweede of derde eeuw had men bemerkt dat de verschillende copisten
van den Griekschen tekst van Ecclesiasticus aanhoudend meer afweken van de
Hebreeuwsche lezing. Om dat te voorkomen nam die vertaler het op zich de
Ecclesiasticus opnieuw te vertalen. En van die vertaling hebben we hier een
wel-verzorgde uitgave.

(1)
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Doch M. Hart vergenoegt zich daar niet mede, en vergelijkt zijn Grieksche uitgave
met een Syrische vertaling en ook den Hebreeuwschen tekst. Die tweede studte
doet hij doorloopend van een uitmuntenden tekstcommentaar vergezeld gaan. Dat
toont reeds voldoende welken uitmuntenden dienst deze uitgave kan bewijzen voor
verdere uitlegging van de Ecclesiasticus.
Maar M. Hart heeft zijn onderzoek nog verder gedreven, aangaande den datum
waarop Jesus, de kleinzoon van Jesus Sirach, het werk zijns grootvaders zou
vertaald hebben. Iedereen, die een weinig met de geschiedenis van dat boek
vertrouwd is, weet welke moeilijkheden er oprijzen om het juiste jaar - dat de vertaler
nochtans opgeeft - met een bepaalde tijdrekening vast te knoopen. De vertaler dus,
zoon van Jesus Ben-Sirach, zegt ons in de voorrede van dat boek, dat hij in Egypte
aanlandde in het acht en dertigste jaar onder koning Evergetes. Maar hoe dat nu
verstaan? Sommigen hebben verstaan: in het acht en dertigste jaar van Koning
Evergetes. Dan is deze koning Evergetes (want er zijn twee Evergetes) Ptolemaeus
VIII Physco, die van 146 tot 117 regeerde over Egypte. Anderen meenen dat die
acht en dertig jaar den ouderdom van den afstammeling van Sirach aanduiden, en
dat Koning Evergetes, Ptolemaeus III, den eersten Evergetes zou beduiden, welke
van 247 tot 222 vóór Christus regeerde.
Hier nu ligt het bijzonder belang van het werk van M. Hart over den vertaler van
de Ecclesiasticus, en hij geeft dus de volgende oplossing: De regeering van
Ptolomaeus VIII eerst en vooral wordt ons in de geschiedenis niet als een rooskleurig
tijdvak afgemaald voor werken van geleerdheid en vertaling als dit van Jesus.
Integendeel Ptolomaeus Philadelphus, vader van Evergetes I, was een verlicht
beschermer der letteren. Daarenboven zou hij door zijne aanmoediging de Grieksche
vertaling van LXX van Israël's gewijde Boeken in de hand gewerkt hebben.
ste

Ptolomaeus Philadelphus stierf het 38 jaar zijner regeering. Te dien tijde nu
bestond het gebruik de loopende tijdtellingen te doen beginnen telkenmale met de
troonbeklimming van een nieuwen vorst. En daar men nog in het acht en dertigste
jaar dier bijzondere jaarberekening was en koning Ptolomaeus Evergetes I in dit
jaar den troon beklom, zoo mocht de vertaler van de Ecclesiasticus zeggen dat hij
het acht en dertigste jaar, onder Koning Evergetes in Egypte aankwam, dus juist in
247.
Toen was de Grieksche vertaling der boeken van het Oud Testament ten einde.
Men had de vertaling der bijzondere wijsheidsboeken begonnen en de afstammeling
van Sirach zou de vertaling van zijn grootvader bezorgd hebben.
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Deze nieuwe poging op dit veld der Bijbelkunde diende wel vermeld te worden. Zij
zal zeker niet weinig bijdragen om dit werk van M. Hart over de Ecclesiasticus als
echt-wetenschappelijke studie te doen hoogschatten.
(1)
P. Joüon, S.J.: Het Hooglied. - In de twee drie laatste jaren hebben verschillende
studiën over dit zoo raadselachtig Boek van 't Oud Verbond, de Bijbel-wetenschap
verrijkt.
Zoo hebben we eerst de zeer degelijke commentaar van P. Zapbetal, O.P.,
hoogleeraar te Freiburg.
Kort daarna verscheen de vrijzinnige studie van M. Paul Haupt, hoogleeraar van
assyriologie te Baltimore. 't Boek verraadt een echte kennis op ethnologisch, oudheiden taalkundig gebied; maar jammer genoeg, de exegese verkondigt al te luide het
lage rationalisme des schrijvers en stijgt zelfs vaak niet boven een onzedig
materialisme.
M. Willy Wolf in 1908 gaf een korten commentaar over den ‘Zang der Zangen’,
die aan God, den koning van vrede gewijd wordt ten gebruike der Joden. Hij bedoelt
slechts de verheerlijking van 't Joodsche volk op nationaal en zedelijk gebied.
Pater J. Hontheim, S.J. eindelijk, handelde in 1908 in de ‘Biblische Studiën’ van
Bardenhewer over ‘Das Hohelied’. Daarin bestudeert hij den stoffelijken zin van dat
boek, dat eigenlijk een ingebeelde liefde-geschiedenis zou wezen en de schrijver
ervan zou de allegorie der vereeniging tusschen Jahveh en zijn volk beoogd hebben.
Zooals de titel zelf het aanduidt, hebben we hier een dubbelen commentaar: een
op taalkundig en een op exegetisch gebied. En zeggen we maar aanstonds dat het
philologisch gedeelte zeer verzorgd is en de schrijver een echte kennis der
Hebreeuwsche taal aan den dag legt. Ook is de vertaling zeer juist. Kleinere
opmerkingen hier en daar aan te stippen over 't een of 't andere woord, schaden
geenszins aan hare waarde. We vinden aanmerkingen, die voortaan verder dienen
in acht genomen te worden, niet alleen bij de studie van het ‘Hooglied’, maar ook
bij andere taalkundige studiën der Boeken van het Oude Testament.
Treffend vooral is de omvangrijke kennis van P. Joüon aangaande joodsche en
christene letterkunde. Dikwijls treft ge bij de lezing de belangrijkste en zeer geleerde
inlichtingen aan. Geen wonder.

(1)
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De schrijver staat niet alleen op de hoogte voor hetgeen de moderne werken
aangaande het Hooglied betreft. Maar hij is gansch de christene en joodsche
overleveringen opgevaren om de meest-verscheidene schrijvers: rabbijnen en
Kerkvaders te ondervragen.
Vroeger werd dit boek doorgaans aan Koning Salomon toegeschreven.
Opmerkenswaardig is hier omtrent P. Joüon's meening, die daarbij zeer klaar is:
Zoo min als voor de Boeken der Wijsheid en van Ecclesiastes kan er hier spraak
zijn van het Hooglied van Salomon als schrijver. Dat Boek bewijst eens te meer
hetgeen meermalen in de hebreeuwsche letterkunde, en meer algemeen in de
semitische beschaving zoo dikwijls plaats breep: het auteurschap van een werk
wordt aan een bekend man toegeschreven.
Wat den datum aangaat, zoo zegt P. Joüon: ‘'t schijnt me waarschijnlijk dat het
gedicht om het einde van het ballingschap ofwel eenigen tijd na den terugkeer (in
het vaderland) geschreven werd: de schrijver kan zoo wel in Babylon als in Palestina
geschreven hebben’ (blz. 92).
Nu de exegetische commentaar: hier zal iedereen niet zoo onvoorwaardelijk met
den schrijver instemmen: hij schaart zich bij de oude joodsche uitlegging, dat wil
zeggen: dat het Hooglied voor doel heeft de liefde tusschen God en zijn uitverkoren
volk te bezingen. Ziedaar de echte letterlijke zin van dat Boek. Met andere woorden,
het Hooglied is slechts eene allegorie, de zinnebeeldige voorstelling dier ‘dubbele
liefde tusschen Jehovah en Israël, en schetst in breede trekken de godsdienstige
geschiedenis van het uitgelezen volk, van af het eerste verbond bij den uittocht uit
Egypte, tot aan het messianisch tijdvak’ (blz. III). De schrijver wijdt een groot deel
der inleiding van het verrechtvaardigen zijner zienswijze, 't is te zeggen om de
echtheid en waarschijnlijkheid dier oude joodsche uitleggingen te doen uitstralen.
Zoo schrijft hij o.a.: ‘Dewijl het Hooglied een joodsch werk is, dat tot Joden gericht
wordt, bestaat dan het beste middel om het te verstaan niet hierin, dat men zich
een Joodsche gedachte vorme, dat men tracht te gevoelen en te smaken wat de
allegorie van Jehovah en Israël, zoo eigen aan de profeten, aan zielen van een
groote liefde voor hun God en hun volk doordrongen, kon zeggen? (blz. 13).
Maar ligt hierin het gevaar niet? En verwart de schrijver hier de echte joodsche
gedachte met die lange rabbijnsche joodsche gedachte niet, zooals ze opgesloten
ligt bij de oude en middeleeuwsche rabbijnen als Rashi en Ibn Ezra, welke P.
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Joüon zoo menigmaal geraadpleegd heeft? Zij slechts hebben, niet alleen in het
Hooglied, maar in al de Boeken van het Oud Testament gezien, wat ze wel wilden
zien en wat ze verlangden. En 't valt wel te vreezen dat, zoo men den echten zin
van het Hooglied in de joodsche overlevering gaat zoeken, iemand zou kunnen
vragen waarom men den zin van een ander boek of een andere moeilijke plaats uit
den Bijbel daar ook niet zou opzoeken.
Dat is maar een kleine moeilijkheid te midden van vele, die tegen dat stelsel
oprijzen. Doch de voornaamste blijft altijd deze die nochtans steeds de eerste
voorwaarde moet uitmaken: de uitlegging steunt niet voldoende op den tekst. 't Was
P. Condamin, die bij 't verschijnen van dat boek aanstonds die opwerping vooruit
(1)
bracht.
(2)
P. Paul Dhorme, O.P. De Boeken van Samuel . - 't Is altijd een verblijdende
gebeurtenis op katholiek Bijbelgebied, wanneer een nieuw boek de zoo
verdienstelijke ‘Etudes Bibliques’ uitgegeven onder 't bestuur van P. Lagrange, O.
P, hoofd der Bijbelschool van Jerusalem, komt vermeerderen. Die werken immers
- steeds rekening houdende met de ingeving der Schriftuur en met de katholieke
beginselen, - hebben altijd nochtans een hooge wetenschappelijke waarde.
Dat mag eens te meer gezegd worden van 't werk dat P. Dhorme, leeraar aan de
Bijbelschool van Jerusalem, zooeven heeft laten verschijnen over de twee boeken
van Samuel.
P. Dhorme staat als orientalist zeer gunstig gekend door zijne talrijke bijdragen
in verschillende Duitsche en Fransche wetenschappelijke tijdschriften, en niet minder
ook door zijn werk: ‘Choix de textes religieux assyro-babyloniens’, in dezelfde
verzameling uitgegeven, en zijn onlangs verschenen werk: ‘La Religion
assyro-babylonienne’. Op het gebied der Oostersche studiën heeft hij dan ook eene
voorname plaats ingenomen.
Zijn nieuw-verschenen boek - een studie en commentaar op de boeken van
Samuel - is een rijke vrucht te meer van zijn wetenschappelijk en zijn noest werken.
Met de meeste zorg en welwillendheid worden er de oudere en nieuwe studiën
over dit zoo-belangrijk boek van Israël's geschiedenis - dat o.a. de instelling van het
koningdom vermeldt - in acht genomen.

(1)
(2)

‘Revue pratique d'Apologétique’, 1909, blz. 142,
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Zijn persoonlijke meening aangaande de samenstelling dezer gewijde boeken heeft
de schrijver zelf aldus uitgedrukt: ‘[In de boeken van Samuël] hebben wij geenszins
de geschiedenis van dezen of genen persoon (zooals Kittel meent in den Bijbel van
Kautsch) maar van een tijdvak dat verwant staat met dat der Rechters en dat der
Koningen. Welnu 't is in 't geheel niet noodig meer dan twee oorspronkelijke bronnen
voor deze geschiedenis te veronderstellen, en we zullen, in den commentaar, zien
hoe we deze twee bronnen door de twee boeken van Samuël heen kunnen volgen.
Wij hebben hun de namen van E (elohistisch schrijver) en J (jahvistisch schrijver)
bewaard. Budde (in Die Bücher Samuël) heeft niet voldoende gedrukt op het feit
dat E dikwijlder de naam Elohim gebruikt, terwijl J den naam Jahve aanhaalt.
Buitengewoon belangrijk in dat opzicht heeft ons wel de studie geschenen van I
Sam. V-VI, en II Sam. VI, in dewelke de afwisseling van Ark van Jahve en Ark van
God, ons toegelaten heeft telkenmale gelijkloopende verhalen te onderscheiden
die elk een volledig geheel uitmaken. (bladz. 7). Een diepere bestudeering heeft
dan ook aan den schrijver toegelaten de meening te uiten dubbele
nevens-malkander-geplaatste verhalen te hebben, hetzelfde feit verhalend en het
met een klein verschil in de bijzonderheden voorstellend. Zoo komt het naar onze
bescheiden meening, dat wij een dubbel verhaal aangaande de instelling van het
koningdom zullen vinden, een dubbel verhaal over de verwerping van Saül door
Samuël, een dubbele uitleg van het spreekwoord “Is Saül ook bij de profeten?”, een
dubbele voorstelling van David aan Saül.’
De eigenlijke vraag loopt dus wel niet zooveel hier op uit te weten wie de laatste
samensteller van Samuëls boeken is, dan wel op welke documenten hij gesteund
en hoe hij ze benuttigd heeft.
Eenige bijzondere stukken slechts worden aan den schrijver van Priestercodex
en den Deuteronomischen samensteller toegekend.
Wat den datum aangaat, waarop die verhalen werden tot een geheel geschaard,
hij is, niet minder dan voor het boek der Rechters, de plechtige afkondiging van het
Deuteronomium (Tweede Wetboek) in 621 voorgaande. Maar de verhalen,
integendeel, klimmen tot een veel ouder tijdstip op, en moeten zeker korten tijd na
de gebeurtenissen geschreven zijn. Talrijk zijn de plaatselijke gebeurtenissen en
de gewoonte-trekken in 't leven zelf gegrepen. (blz. 8). Ook zijn de critieken t' akkoord
om eene zeer hooge historische waarde aan die verhalen te schenken en 't ware
overbodig zoo 'n overdreven stelsels als
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deze van Winckler en Jeremias te weerleggen, die overal den invloed van
sterrekundige mythen zien, of van Jensen die in de natuurlijkste verhalen slechts
weerkaatsingen van het babylonisch Gilgames-verhaal meent te erkennen.... Wij
bezitten hier eenige documenten voor de heropbouwing van gebeurtenissen die
een der voornaamste feiten der Geschiedenis van Israël - de instelling van het
koningdom - tot reden gediend en gevolgd hebben. (blz. 9).
Bondige uitleggingen werpen een helder licht op de echtcritische vertaling van
den oorspronkelijken (Hebreeuwschen tekst. Meermalen brengt de vergelijking, 't
zij op taalkundig gebied, 't zij van zeden of gebruiken uit het Oosten met de
assyriologie, waarin P. Dhorme een echte kenner is, een onverwachte opheldering,
waar tot hiertoe donkerte heerschte. Zeer logisch en steeds verrechtvaardigd zijn
de veranderingen van den Hebreeuwschen tekst die hij naar andere teksten en
bijzonder naar den Griekschen voorstelt. Eene beschouwing naar taalkundige en
geschiedkundige critiek vergezelt elke afsnede in het boek. In korte en klare woorden
worden er vele zaken besproken en aanschouwd, die altijd helderheid op de
verschillende besproken deelen werpen. Veel gezegd in weinige woorden: Die
Commentaar op de boeken van Samuel blijft zeker een werk van eerste
wetenschappelijke waarde, door een katholiek bezorgd, dat ook de protestantsche
critieken, bij verder onderzoek of studie aangaande dit gedeelte van den Bijbel niet
zullen verwaarloozen.
(1)
A.C. Gaebelein: De profeet Joël . - Twee jaar geleden verscheen de merkwaardige
studie over de Kleine Profeten van M van Hoonacker, hoogleeraar te Leuven.
(2)
Iedereen heeft dit werk, verschenen in de verzameling ‘Etudes bibliques’ als een
boek van allereerste wetenschappelijke waarde begroet, waarin menige nieuwe
aanmerkingen van belang rondgezaaid liggen. Met reden sloot M. Touzard in de
‘Revue biblique’ zijne recensie over dit boek aldus: ‘Ce commentaire, nous en avons
(3)
la certitude, marquera une date dans l'exégèse des ‘petits prophètes.’
Wie dus dit werk kent, zal zeker wel wat glimlachen bij het lezen van dezen
nieuwen commentaar over den profeet Joël. Ik

(1)
(2)

A.C. Gaebelein, ‘The Prophet Joel, an exposition’, in 16, 185 blz. London, Morgan and Scott,
1909.
Les Douze Petits Prophètes traduits et commentés par A. Van Hoonacker, professeur à

(3)

l'université de Louvain, 1 vol. in 8 van XXIII-759 blz. Parijs, Gabalda. 1908.
‘Revue biblique’, 1909, blz. 143.

o
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wist niet dat het millenarismus nog zulke overtuigde voorstanders telde.
Die studie is gewijd aan de voorzeggingen die in den profeet Joël te lezen staan.
We meenden tot hiertoe dat ze vervuld waren ten tijde des Zaligmakers, ofwel bij
de uitbreiding van het eerste Christendom; zooals b.v. de voorzegging aangaande
de uitstorting van Gods geest over de menschen, die Joël aankondigt II, 28-32 en
die de H. Petrus op Sinksendag toepaste. Maar neen, deze en nog meerdere
voorzeggingen uit andere profeten, zooals Isaïas en Ezechiël, moeten nog vervuld
worden bij de tweede verschijning des Verlossers.
Oh! dat zal niet lang meer duren! De dageraad hiervan gaat aanbreken.... 't Daghet
in het Oosten... Luistert naar wat M. Gaebelein (blz. 154) schrijft: ‘De gebeurtenissen
in het Oosten, de verjeugdiging van Turkije, de herstelling van het joodsche
thans-nog-ongeloovige volk, in zijn land, dat alles duidt een toekomstige vervulling
dier groote voorzeggingen aan’. De schrijver heeft waarlijk betrouwen in zijne
uitleggingen!
Dit werk weze enkel hier als afwisseling om zijne wonderlijkheid vermeld.
(1)
P. Hugo Pope, O.P.: De ouderdom van het Deuteronomium. - Dat boek is
eigenlijk de thesis door P. Pope, leeraar aan het ‘Collegium Angelicum’ der
Dominikanen te Rome, verdedigd in November laatstleden, toen hij zijn examen
voor het doctoraat in bijbelsche wetenschappen aflegde.
Deze studie staat het traditioneel gevoelen voor, volgens hetwelk Mozes het
Deuteronomium zou opgesteld hebben. Schrijver legt eerst de traditioneele thesis
uit volgens dewelke de Bijbel een volledig geheel vormt, de ware geschiedenis
weerspiegelend van af de schepping tot aan de profeten en den val van Jerusalem.
Daarna geeft hij de moderne stelling. De nieuwe school die zich critisch en
godsdienstig noemt, beweert - op letterkundig onderzoek gesteund - dat de oude
zienswijzen moeten veranderen, daar de Pentateuch een samenvoegsel is van
verscheidene bronnen voortkomend van verscheidene schrijvers. Bovendien draagt
die mozaïek sporen van jongere afkomst dan men tot hiertoe wel dacht. Toen het
e

Deuteronomium op het einde der 7 eeuw geschreven werd, bestond die
samenvatting nog niet. Daarbij de Pentateuch, in zijn huidigen toestand, draagt in
zich zelven een klaar bewijs van gedurig ontwikkelen en

(1)

o

‘The date of the composition of Deuteronomy. A critical study’ by Hugh Pope, O.P., in 8 van
XVIII-201 blz. Hinckley, S. Walker, 1909. Rome, Pustet.
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aangroeien, loopend van Mozes tot aan Malachias. Hier lag de grondslag der
Documenten-hypothese. Een elohistisch document zou tot grondsteen gediend
hebben, rondom hetwelk de anderen zich stilaan zijn komen scharen. Daarna kwam
met Graf, Welhausen en Kuenen de school der godsdienst-ontwikkeling, die de
wetgeving in 't licht der geschiedenis bestudeert. En zoo komt het dat het
Deuteronomium, waarin de eenheid des heiligdoms verzekerd wordt, niet vóór den
tijd der koningen kon geschreven zijn, omdat vóór hen die eenheid niet bestond
zooals de geschiedenis leert. Zoo komt het ook dat de Priestercodex slechts van
het ballingschap dateert.
Aldus beschrijft P. Pope welke stelling de moderne critieken aannemen tegenover
Hexateuch en Deuteronomium.
Deuteronomium daarbij, zoo meenen ze, vergeleken met de vier andere boeken
van den Pentateuch is daar onafhankelijk van en ook veel jonger dan deze. Dat
bewijzen het bepaald gebruik van sommige woorden en de stijl van 't boek. Dat
bewijzen nog de historische zinspelingen die er in voorkomen en niet minder het
groot verschil tusschen de verschillende wetgevingen en godsdienstige gebruiken.
Hiervan levert een tastbaar bewijs het voorbeeld der wetten aangaande de slaven.
't Boek van Exodus schrijft ze voor, in de Leviticus zijn ze afgeschaft, terwijl het
Deuteronomium er van spreekt als waren ze nooit afgeschaft. Een ander bewijs
vindt de moderne critiek nog in de plaats van het heiligdom. Immers de eenheid des
heiligdoms staat in tegenstelling met Exodus en de geschiedenis der koningen. Nog
een bewijs ligt in het onderscheid tusschen priesters en levieten, dat in het
Deuteronomium niet voorkomt maar wel in het Priesterboek.
Dat alles toont wel dat het Deuteronomium van veel jongere hand is. Daarbij een
feit in de geschiedenis van Israël toont wanneer dit boek werd uitgevaardigd. De
e

verhalen uit het 2 Boek der Koningen en der Kronieken zeggen dat zulks onder
koning Josias moet gebeurd zijn.
Ziedaar de stelling welke de moderne vrije kritiek, vertegenwoordigd door Kuenen,
Welhausen en Driver, volgens den schrijver, heeft aangenomen. 't Is zeker eene
objectieve uiteenzetting hunner gedachten.
P. Pope tracht hunne bewijzen te weerleggen. Iedereen zal bekennen dat hij het
met meer kunde en geleerdheid gedaan heeft dan 't is gelijk wie uit de conservatieve
school. Maar of zijne poging gelukt is? Daar zou kunnen aan getwijfeld worden.
Immers de positie der tegenstrevers is zeer sterk.
In hetgeen wij een tweede deel kunnen noemen, te beginnen
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e

met het 12 hoofdstuk, voert P. Pope zijne positieve bewijzen aan, die volgens hem
strijden voor de mozaïsche echtheid van het Deuteronomium. Zoo zou er een bewijs
te vinden zijn in de namen der stammen, de volgorde en karaktertrekken dezer,
waarover er spraak is in de zegening van Mozes, die daarbij op hare beurt geboekt
werd. Ook in sommige merkwaardige historische zinspelingen zou er insgelijks een
bewijs liggen.
Onrechtstreeksche bewijzen meent de schrijver ook te vinden ten voordeele der
dagteekening van het Deuteronomium in de tabletten van Tell-el-Amarna en in de
wondere ontdekking van Hammourabi's wetboek door Pater Scheil gedaan.
De stelling van P. Pope zou zeker echt-sterk wezen, zoo zijne bewijsvoeringen
voor geene verdere uitlegging vatbaar waren. Maar juist dat is wel mogelijk. Wat
baat het b.v. wetten uit het Deuteronomium in betrekking te brengen met het wetboek
van Hammourabi, zoo het Deuteronomium slechts vroeger bestaande mozaïsche
wetten van een ouder wetboek herhaalt of wetten zelfs in omloop sedert eeuwen
bij het hebreewsche volk?
Zoo meende schrijver te mogen besluiten dat het Deuteronomium van Mozes
rechtstreeks voortkomt. Zulks wordt daarbij nog gestaafd door menigvuldige
aanhalingen uit dit wetboek.
Dat wil nu wel niet zeggen dat Mozes zelf schreef. Veeleer moet Josuë daarvoor
erkend worden als zijnde Mozes' secretaris. Hij boekte wat Mozes zei en deed. Dat
zou de gelijkenis van stijl tusschen het Deuteronomium en het boek van Josuë
verklaren. Wat meer is, men vindt gansch den Pentateuch door, het bewijs dat er
een zekere verzameling van wetten bestond en zelfs een bepaald boek, waarin
Mozes de merkwaardigste feiten zou opgeschreven hebben zooals ze voorvielen,
evenals de wetgevingen en zijn eigene redevoeringen. Mozes zou dus het
Deuteronomium geschreven hebben uitgenomen het eindhoofdstuk over dezes
laatste oogenblikken en dood.
Deze studie stelt de tot hiertoe gebruikte bewijzen der conservatieve school in
een nieuw licht, maar of ze waarlijk kracht genoeg krijgen om de stellingen der
moderne school omver te stooten, daar mag met reden aan getwijfeld worden. Iets
wat zeker blijft nochtans, is dat P. Pope op de hoogte is der moderne wetenschap,
dat zijn boek van echte geleerdheid getuigt, die van zijn werk niet eene alledaagsche
studie maakt, maar den diepen ernst en de groote belezenheid des schrijvers
teruggeeft.
*

**
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En nu om te sluiten nog een woord over 'n paar apocriefen. Eerst de uitmuntende
vertaling van de ‘Ascension d'Isaïe’, door Eug. Tisserant, op den ethiopischen tekst
bewerkt. Dat boek is dus een apocrief boek van het Oud Testament, dat wil zeggen
boeken, niet tot den Canon behoorend, maar door hunne schrijvers in het licht
gezonden onder den naam van beroemde mannen van het Oud Testament. Zij
kunnen zeker veel bijdragen tot het algeheel verstaan van den Bijbel.
Een inleiding gaat het boek vooraf. Daarin worden eenige gedachten uiteengezet
over de verschillende leeringen die in het boek zelf voorkomen, over God, Gods
Zoon, den H. Geest, de hemelen, de engelen en duivelen, de christene kerk, de
laatste tijden, den Antechrist, Christus' komst voor het oordeel.
Het boek zelf ‘l'Ascension d'Isaïe’ bevat joodsche en christene gedeelten. Voor
de geschiedkundigen die het eerste ontstaan van het christendom bestudeeren is
dit apocrief werk van 't grootste belang.
r

s

(1)

D Joh Dyserinck: De Spreuken der Vaderen. - Zeer belangwekkend schijnt
eveneens het pas-verschenen boek ‘De Spreuken der Vaderen’ (Pirkē Abōth) uit
r
het Hebreeuwsch in het Nederlandsch vertaald door D J. Dyserinck. Dit boek
bekleedt een gansch bijzondere plaats in de apocriefe joodsche literatuur, die in de
twee laatste eeuwen vóór Christus en onmiddellijk na Dezes verschijning zoo
woekerig op het letterkundig Hebreeuwsche veld opschoot.
Dit belang, dunkt me, heeft de vertaler zelf zeer goed in het licht gesteld, waar hij
in de inleiding schrijft: ‘Voor de meeste Christenen zijn de “Spreuken der Vaderen”
als een gesloten boekske. Toch acht ik ze naast het Boek der Spreuken uit het Oude
(2)
Verbond en de Spreuken van Jezus, den zoon van Sirach, uit de Apocriefen,
overwaardig te worden gekend. Dagteekenend uit de laatste twee eeuwen vóór en
de eerste twee ná onze jaartelling vormen zij een belangrijke bijdrage tot de kennis
van de Joodsche zedenleer met haar schat van praktische levenswijsheid, zooals
die door de voornaamste Schriftgeleerden uit genoemd tijdperk werd gepredikt.
Vanzelf leidt de lezing van menige spreuk sedert de dagen van Hillel en Sjammai
tot een vergelijking met uitspraken van Israël's grootsten profeet, Jezus van Nazareth,
en de apostelen, zooals zij in de brieven des Nieuwen Verbonds voorkomen.’

(1)

‘De Spreuken der Vaderen’ (Pirkē Abōth). Uit het Hebreeuwsch vertaald door D Joh

(2)

Dyserinck. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. Kl. in 8 , XIII-97 blz. Geb. f. 1,50.
Volgens de Kanon der Protestanten.

r
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Dit werk, alhoewel het meer tot een stichtend gebruik bestemd schijnt, heeft toch
een innerlijke wetenschappelijke waarde. Hiertoe draagt in het minst niet bij de
r

degelijke vertaling van D Dyserinck, die reeds bekend stond door zijne
vroeger-verschenen vertalingen van de Psalmen, het boek der Spreuken en der
Klaagliederen.
Goede ophelderingen, met aanduiding der gelijkluidende plaatsen in Bijbel en
Talmud, sluiten het boek, dat onder opzicht van uitgave een welverzorgd kleinood
is.
P.A. VAN ROOY, O.P.
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(1)

De stand onzer kennis van de primitieven

Sedert de beide groote tentoonstellingen der Primitieven (Brugge, 1902, en Parijs,
1904) het publiek in staat stelden om, met éen blik, den eerbiedwaardigen
schilderschat van Vlaanderen en Frankrijk in zijn geheel te overschouwen, begon
het er smaak in te vinden de ontwikkeling na te gaan van de nog met een aanlokkend
e

waas van onbekendheid omhulde kunst der XV eeuw.
Wat al beoefenaars der kunstgeschiedenis zijn, deze vol jeugdige geestdrift, gene,
met objectieve bezadigdheid, te velde getrokken tegen de onwaarschijnlijkste
legenden en onhoudbaarste stellingen waarmede, sedert eeuwen, onze
onwetendheid werd gepaaid! En zij bepaalden zich niet bij de belichting der duistere
e

XV eeuw, in dewelke, met de gebroeders van Eyck, de moderne schilderkunst
plots zou zijn opgedoken; dieper wilden die vorschers doordringen tot aan de ware
bronnen van den van Eyckstijl, die niet (innig waren zij er zich van bewust) het
gevolg kon zijn van eene zoo schielijke als onverklaarbare verschijning.
Evenmin als op eenig ander gebied, bestaat in de kunst het beginsel der
zelfwording; elk tijdperk doet zijn voordeel met vroegere ontdekkingen; in elken
kunstopbloei zweeft nog een geurtje uit den tuin van het verleden.

(1)

Van harte weze hier hulde gebracht aan mijne oud-professors van het Instituut voor kunst en
oudheidkunde te Brussel, die, sinds jaren reeds, door den gloed van hun woord en hunne
hooge critische gaven, ruimschoots hebben bijgedragen tot de oordeelkundige beoefening
van Kunst en Oudheidkunde.
Tevens weze hier vermeld dat wij, in onderhavige studie, met vrucht de leergangen hebben
geraadpleegd van de heeren G. Hulin over de voorgangers en tijdgenooten der gebroeders
Van Eyck, E. Verlant over Rogier Van der Weyden en den Meester van Flémalle, en
Fierens-Gevaert over de Renaissance in het Noorden en de Primitieven in het algemeen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

206
Terwijl de eenen met onvermoeibaren ijver stofferige archieven doorsnuffelden en
suggestieve teksten vonden, welke licht wierpen op de baan door onze nationale
kunst sedert dier aanvang doorloopen, doorzochten de anderen particuliere
verzamelingen en museums en stelden groepeeringen rondom bepaalde typen
voor.
En uit die gezamenlijke pogingen sproot de klaarte. Zij zal voortaan namen
omstralen die, lang onbekend, door den luister der van Eyck's verdoofd waren. Want
talrijk zijn de geleerden wier naam verbonden is aan den roem van dezen primitief
of aan een beroemd schilderstuk. Alles saamgenomen strekken echter die vruchtbare
onderzoekingen, hoofdzakelijk gedaan door Fransche, Duitsche en Engelsche critici,
meer en meer tot de verkleining van het aandeel der Vlamingen in de kunstproductie
e

e

der XIV en XV eeuw.
Te vergeefs teekenen de zeldzame Belgische geleerden, die zich aan kunst
gelegen laten, heftig verzet aan tegen die vernuftige uitheemsche geschiedschrijvers
die, ofschoon zij zich voortdurend op objectiviteit beroepen, zich laten verblinden
door een engen geest en een bespottelijk chauvinisme. Wij worden, helaas, door
hun wassend getal overstelpt en hun onbetwistbaar talent dreigt ten slotte de
ongeloovigsten te overtuigen. Op het meerendeel der luisterrijke stukken, welke
e

ons de XV eeuw heeft overgeleverd, hecht men een uitheemsch etiketje; de
kunstenaars, die men ons gelieft te gunnen, berooft men van hunne schoonste
werken. Wij staan evenwel op wacht: vooral Georges Hulin; daarnaast James Weale,
Henri Hymans, Joseph Destrée, Fierens-Gevaert, Pol De Mont. Met hen strijden,
moedig en taai, nog vele anderen.
Enkel faalt nog, om het slagen van hunne pogingen te verzekeren, de medewerking
der menigte, wier anonieme hulp best in staat is om de weinig nauwgezette
plunderaars te ontwapenen. Faalt, zeggen wij; laten wij er aanstonds bijvoegen dat,
sedert enkele jaren, er eene belangstelling voor de werken der Primitieven onder
het publiek is vast te stellen. Dank zij het snobisme, dat die werken in de mode
bracht, wordt nu veel gesproken over de nog duistere vraagstukken rakende den
aanvang van de Vlaamsche
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kunst, de onzekere toekenning van een schitterend werk, de identiteit van den
Meester van Flémalle, het onderscheiden aandeel der gebroeders van Eyck in de
uitvoering van het onvergelijkelijk schoone veelluik der Aanbidding van het Lam.
De ten onzent gekoesterde bewondering voor de stichters onzer nationale
schilderschool is overigens ten volle gerechtvaardigd. Hun gewaardeerd streven
e

heeft de Fransch-Belgische school der XIV eeuw uit het verval gered dat haar
bedreigde, en de weldadige invloed van het realisme bewerkte dien weelderigen
e

bloei der XV eeuw welke zich over gansch het Westen deed gevoelen.
Waarheen men ook blikke, 't zij naar Frankrijk of naar Duitschland, naar Spanje
of naar Italië, overal hebben de van Eyck's, Van der Weyden's, Bouts, Van der Goes,
sporen nagelaten van hunne vlekkelooze techniek, hun scherpen waarnemingszin,
hun kunstvol realisme. Is dat misschien de opslorping welke ons wordt aangewreven?
Wij moeten onze primitieven liefhebben; welnu, om ze lief te hebben, dienen wij ze
te verstaan; om ze te verstaan, moeten wij ze doorgronden.
Hunne aantrekkelijkheid is niet van zulken aard ons onmiddellijk mede te sleepen.
Evenals onze koele noordergemoederen slechts na overweging en toetsing zich tot
vriendschap laten lokken, maar dan ook door wel en wee daaraan getrouw blijven,
e

zoo openbaren de Vlaamsche paneelen uit de XV eeuw slechts hunne mooiheid
en hunne dichterlijkheid aan hen die niet zijn teruggedeinsd voor inspanning om ze
te begrijpen en geduld om ze te bestudeeren.
Wat eerst dient onderzocht, is het staatkundig en maatschappelijk, het
huishoudkundig en godsdienstig, het artistiek en letterkundig midden, niet om daaruit,
met Taine, te besluiten tot een overwegenden invloed daarvan op de
kunstontwikkeling welke ons bezighoudt, maar om ons beter in te lichten over het
tooneel waarop de grootsche uiting zich voordeed van den aanvang onzer nationale
school.
Wat dient opgetooverd, zijn de groote kunstcentrums, a.d.w. Brugge, Gent,
Doornik, Brussel; is het weelderig
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leven aan de Fransche en Burgondische hoven; is de rijkdom onzer gemeenten,
de macht onzer gilden; of nog het sterke geloof dat de massa bezielde en
inzonderheid de ontspanning welke volgde op de zenuwschokkende oorlogen en
de koortsige handelsjacht.
Wij kunnen, hoe sterk wij er ons ook toe genoopt voelen, niet stilstaan bij de
beschrijving van de Blijde Intrede van dezen hertog, den echt van genen vorst, het
banket van den Fazant, het tornooi van den Gulden Boom.
De weelde, in zulke omstandigheden tentoongespreid, moest voorzeker den
wonderen opbloei bevorderen van die schaar kunstenaars die het niet beneden
hunne waardigheid achtten, straten en gebouwen, tafelspelen en paardetuigen te
versieren.
Daardoor werden de schitterende schouwspelen, de tooverachtige decors mogelijk
gemaakt, waarmede de toenmalige openbare vermakelijkheden opgeluisterd waren.
In godsdienstig opzicht onderscheidt zich het Gothisch tijdperk van de voorgaande
periode door zijn uit de Scholastiek gesproten rationalisme, zijne liefde tot de natuur
en zijn sterk sentimentalisme.
De zuiver-dogmatische schilderkunst van het Romaansche tijdperk zal, tijdens
de volgende periode, de liefde uitdrukken tot de natuur, welke onvermijdelijk leiden
zou tot dit naturalisme van het detail, dat het werk der van Eyck's kenschetst.
Ook hier werd de uitheemsche invloed fel overdreven, en waar Emile Mâle spreekt
van de liefde tot de nederigen, door Sint Franciscus van Assisi gepredikt, of van het
pittig werk van een pseudo-Bonaventura, of nog van de Middeleeuwsche
Mysteriespelen, welke uit diens gewrochten nieuwe levenskracht putten, vergeet
hij dat die naturalistische strekkingen van Italië en de Noorderlanden doorgaans
paralleel liepen en vaak sterk van elkaar verschillende uitingen waren.
De wondere, in schijn zoo onverklaarbare sprong, welke van de stukken uit de
vorige jaren tot het werk der gebroeders van Eyck waar te nemen is, wordt best
verklaard door de studie van den verbazenden vooruitgang op technisch gebied.
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Met de Romaansche bouwkunst, welke ruime bepleisterde vakken ter beschildering
uitspaarde, verviel ook de muurschildering van het Romaansch tijdperk. Met de
Gothische vensters, waarbij de muren tot het uiterste minimum werden herleid, nam
de kunst van het kerkraam de overhand op die der freske, verving het werk van
geduld den koortsigen arbeid.
De lijn kreeg nu het leeuwenaandeel; alle streven was voortaan gericht op de
mooie silhouet, het sprekend gebaar; perspectief en achtergrond werden allerzeerst
verwaarloosd.
Onder invloed van de kerkraamschildering verloor de muurschildering bepaalde
kenmerken, verkreeg er andere en week plotseling af van de picturale opvatting
welke later door de Vlaamsche Primitieven zal gehuldigd worden. Nauw eene eeuw
scheidde die twee zoozeer verschillende kunstuitingen.
Met de van Eyck's komt een gansche snede uit het gezichtsveld bloot. De menigte,
de stad, de uitgestrekte velden, de subtielste luchtwisselingen worden op het paneel
gebracht. Dit alles uiterst klein soms, maar immer met onvergelijkelijken waarheidszin
en kunstsmaak.
De verbazing, waarmede vele geslachten die in schijn zoo plotse kentering hebben
aangestaard, kan best aldus verklaard worden, vooral waar men nog rekening houdt
met de, zooniet nieuwe, dan toch zeer verbeterde aanwending van de olieverf.
Met meer gevolg dan de aanklevers der ontwikkelingsleer, die vruchteloos de
ontbrekende schakel tusschen aap en mensch opsporen, hebben de kunsthistorici
van lieverlede de opeenvolgende stadia ontdekt welke tusschen de schilderkunst
der beide afmetingen van de eerste Gothieken en die der drie afmetingen, door
e

onze Primitieven uit de XV eeuw gehuldigd, bestaan.
Laten wij die op heden duidelijk afgeteekende ontwikkelingsverschijnselen vluchtig
nagaan.
*

**

De Middeleeuwen waren zeer cosmopolitisch van aard en veel moeilijker is het in
de kunsten en letteren de plaatse-
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lijke invloeden te ontdekken dan de vrij menigvuldiger kenmerken, welke de
verschillende natiën gemeens hebben.
e

Frankrijk voerde ontegensprekelijk den scepter tijdens de XIII eeuw, die bij uitstek
de groote Fransche eeuw was.
De in het land der lelie ontloken idealistische en mystieke Gothische kunst had
zich, op korten tijd, over al de christene landen verbreid. Weldra werd zij echter
e

medegerukt in den stroom van het realisme die, omstreeks de XIV eeuw, op het
Westen was aangegolfd.
Het Christendom kwam, zonder plotse breuk of geweld, los van de Scholastiek
en ging de baan op van de werkelijkheid. Zij begaf zich aan eene nauwgezette
studie van de natuur om haarzelf, om hare schoonheid, om haar leven.
Die geest van ontleding was de bron van een machtig aantal fabelen, vertelsels
en pittige romans, waarvan de Reinaert een der meest kenschetsende voorbeelden
is. Evenzoo ging de kunst bij de natuur te rade; vandaar meer individueele waarheid
in het portret, meer zielsuitdrukking in het gebaar. Die realistische tocht blies weldra
over heel Europa en stuwde op den voorgrond de kunstenaars uit het Noorden, de
Vlamingen die, door natuurlijke begaafdheden eigen aan hun ras, beter toegankelijk
zijn voor de waarheid, d.i. dit realisme van het detail hetwelk door hun
analyseerenden blik wordt gevat, waar het aan den meer synthetischen geest der
Latijnsche rassen ontsnapt.
e

Parijs bleef, gedurende gansch de XIV eeuw, de baken der kunst uit het Westen
en tevens, terwille van zijne onovertroffen weelde, de hoofdstad der wereld. Het
meerendeel van de edelen uit de provincie en vele uitheemsche vorsten hadden er
verblijf gekozen en wedijverden er met elkaar in glansrijke feesten en luistervolle
hofhouding.
Sinds de stichting, in 1200, van de Universiteit te Parijs, waar leeraren als Albert
de Groote en St. Thomas van Aquino eene schaar vreemde geleerden heenlokten,
was het cosmopolitisme der Middeleeuwen voortdurend toegenomen. Geweldig
was de terugslag daarvan op letteren en kunsten.
Zoo in het Noorden als in het Zuiden genoot de Fransche kunst een gunstig
onthaal en, na de Byzantijnen te hebben nagevolgd, betraden de Westersche
kunstenaars,
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e

al bleven hun zekere plaatselijke kenmerken eigen, van de XIII eeuw af, het
Fransche spoor.
Omstreeks 1300 bereikte de Parijzische Miniaturistenschool het toppunt van haren
glans, en zond van daar uit hare stralen over Italië, waar de groote Giotto haren
weldoenden invloed niet ontkwam.
e

Te rekenen van de XIV eeuw drong Italië op zijne beurt aan het Noorden zijn
(1)
stijl en zijne kleuren op. Hoewel in de zuiver Parijzische overlevering voortstrevend,
verraden de miniaturen der Pucelle-school, met de gekunsteldheid van de plooien
der gewaden, hare gansch bijzondere voornaamheid, en hare soms aan het ziekelijke
grenzende slankheid, reeds den invloed van het Zuiden door teer- en fijngekleurde
bouwkundige motieven.
Rijker en meer verscheiden schakeeringen vervangen voordeelig de roode en
blauwe tinten waarvan, onder invloed van het geschilderd glasraam, schromelijk
misbruik gemaakt was in eene kunst, welke de vereischte doorschijnendheid en
helderheid mist om afwisseling te brengen in het spel van het licht.
In den beginne bepaalde men zich bij eene onberedeneerde naast elkander
plaatsing van Italiaansche en Fransche elementen; slechts omstreeks het einde der
e

XIV eeuw ondergaat het Fransch-Vlaamsch karakter een volledigen ommekeer
tengevolge van de ten slotte grondig verstane Italiaansche kunst.
*

**

Intusschen waren talrijke Vlaamsche en Waalsche artisten Frankrijk en inzonderheid
Parijs, de grootste

(1)

Het bezoek dat de Parijzische schilder Etienne d'Auxerre, op last van den Franschen koning
Philips de Schoone aan Paus Bonifacius VIII in 1298 bracht; het vertrouwen door denzelfden
vorst gesteld in de Italiaansche schilders-mozaïsten Philips Rizutti, diens zoon Jan, en in
Nikolaas Desmars, die omstreeks 1304 het slot van Poitiers versierden; de komst, te Avignon,
van den beroemden schilder Simone di Martino, in 1309; de tekoopstelling van schilderstukken
van Romeinsch werk, te Parijs, in 1328, door Jan van Gent; en naderhand de groote gunst
waarin Jean d'Arbois leefde, die door onzen graaf Philips de Stoute, in 1373, uit Lombardije
werd teruggeroepen, alsmede verdere feiten van denzelfden aard, verklaren genoegzaam
dien invloed.
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(1)

kunstmarkt der Christenheid binnengerukt. Zij zwierven van stad tot stad, van slot
tot slot, in dienst des Konings van Frankrijk of van machtige prinsen.
Hun ambt van sierschilder verklaart genoegzaam die voortdurende
plaatsveranderingen; hun vrijelijk in de Vlaamsche gilden opgebloeid talent bracht
eensklaps een nieuw element in de Fransche kunst, welke stilaan den weg der
gezochtheid en der ontaarding was opgegaan.
De regeering van Karel V, de Wijze, was eene eeuw van voorspoed voor Frankrijk.
De Honderdjarige Krijg had toen immers eene minder schadelijke wending genomen.
Als vurig liefhebber van versierde boeken, betoonde de koning zich uiterst mild voor
de verluchters en bevorderde aldus grootelijks de realistische strekking. De
onloochenbaarste voorteekenen dier nieuwere strooming zijn vast te stellen in de
vorstelijke portretten welke, zegt Paul Mantz, door ‘de meest gelijkenisbiedende
(2)
leelijkheid’ zijn gekenmerkt.
Dit streven naar gelijkenis, alsmede duidelijke sporen van Parijzische
gekunsteldheid zijn zeer waarneembaar bij Jan Bondolf, gezegd van Brugge en
(3)
Andries Beauneveu van Valencijn.
De noodlottige strijd tusschen de Armagnacs en de Burgondiërs, naar aanleiding
der voogdij over denjeugdigen koning Karel VI, den Welbeminde, begonnen in 1380,
had de moord op Lodewijk van Orleans, in 1407, en op Jan Zonder Vrees, in 1419,
tot gevolg. Dit verwekte eene algeheele scheuring onder de Graven van Vlaanderen,
de hertogen van Burgondië en het Fransche hof.

(1)

(2)

(3)

De schilders Pieter van Brussel, die in 1320 krijgsstukken in olieverf schilderde voor het slot
van Conflans, en Pieter Cloet die, in 1353, den ceremoniezetel van Jan II den Goede,
versierde, en vele anderen, openen de schitterende rij kunstenaars uit het Noorden, uit
Vlaanderen, Artois, Henegouw of Brabant, Elzas of Limburg.
Cfr. het titelblad van een handschrift uit het Museum Meermann-Westreenen ('s Hage), waarop
de aanbieding van een bijbel aan den koning door Jan de Vaudetar, in miniatuur door Jan
van Brugge verbeeld is.
Handschrift met beeltenis van 24 profeten en apostelen, in grauwschildering, gezeten op
tronen welke naar de Italiaansche manier gekleurd zijn. (Fransch Hs. 13091. Nat. Bibl., Parijs).
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In 1420 viel Parijs in handen der Engelschen. Daardoor werd, voor een tijdlang, de
bloei gestremd en het middelpunt der Noord-Alpische kunst naar Brugge verplaatst.
Onder Karel VI ontwikkelt zich de Parijzer-stijl, dien wij in de miniatuurkunst op
den voet konden volgen, van lieverlede tot de volmaaktheid, en wel dank zij het
overwicht der kunstenaars uit het Noorden. Eerlang zal hij den internationalen stijl
doen ontluiken, waarin de Fransch-Vlaamsche elementen een sterk Italiaansch
(1)
karakter voeren en van voorliefde voor oriëntalisme doen blijken.
(2)
Met de kunstenaars uit het Noorden, a.d.z. Jacquemart de Hesdin, Jaak Coene
(3)
van Brugge, Haincelin de Hagueneau, en inzonderheid met de gebroeders van
Limbourc, voert die eclectische internationale stijl de boeksierkunst tot haar
hoogtepunt.
r

Een Fransch-Latijnsche gemoraliseerde bijbel, (N 166 Fransch Hs. Nat. Bibl.,
Parijs), schijnt het werk te zijn van die onderscheidene miniaturisten, de eerste
uitgezonderd. Het was evenwel slechts met de ‘Très Riches Heures’, welke in het
Condé-Museum te Chantilly bewaard worden, dat de miniatuurkunst een nooit
overtroffen luister verspreidt.
Dit werk, onder hertog Jean de Berry aangevangen door de gebroeders Maloël
of van Limbourc, wordt terecht

(1)

(2)
(3)

Die geassimileerde Italianiseering zal grondige wijziging brengen in het Fransch-Vlaamsch
karakter, waar zij in de bergachtige, zuiver Italiaansche landschappen met terrasvormige
hellende gronden, figuurtjes stelt in Siennasche houding, op de teenen staande en met
gebogen knieën.
Het modelé dier figuurtjes is verlevendigd door drie lichtpunten, nl. een op den neus, een op
de lippen en een op de kin. Vroeger waren de bleeke gezichten enkel wat opgehaald door
een rood stipje op de wang, en een op den mond.
De dusgenaamde ‘Très Belles Heures’ van Hertog de Berry, Koninkl. Bibl., Brussel. - De
Groote Getijboeken van hertog de Berry, Nat. Bibl., Parijs. Lat. Hs. 919.
Door P. Durrieu vereenzelvigd met den Meester der Getijboeken van Maarschalk Boucicaut
(Hs. in het bezit van Mevr. Ed. André-Jacquemart). Jaak Coen was een talentvol kunstenaar
die niet naar waarde geschat is. In 1398 raadpleegde hem Jean Aucher over bepaalde
schilderpraeparaten, en hetzelfde jaar droeg hem de stad Milaan de teekening van den Dom
op.
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de koning der handschriften geheeten. Door den dood des hertogs gestaakt, werd
de versiering ervan door Jean Colomb omtrent 1480 voleind. De groote miniaturen
welke de kalendermaanden vergezellen, zijn uiterst naturalistisch en tevens zeer
fijn en zuiver. Die kalenderbladen, met bovenaan den dierenriem, verbeelden op
den voorgrond landelijke tooneelen en in den achtergrond een Vorstelijk slot van
duidelijk bepaalden bouwtrant, en zijn om zoo te zeggen het vertrekpunt van een
nieuw genre in de schilderkunst: het landschap. De kleur ervan blijft echter
conventioneel; het karakter louter decoratief, en het eclectisme krachtig.
Al zijn het kunstenaars van talent die ze schiepen, toch ontbreekt hun nog de
heilige overtuiging die stoutweg met het oude afbreekt, om het nieuwe te huldigen.
Een der beroemdste handschriften ‘Les Très Belles Heures’ van Jan van Frankrijk,
(1)
hertog de Berry, is de prachtigste mijlpaal in de voor-Eyckiaansche kunst.
Met dit werk was een der gewichtigste vraagstukken uit de geschiedenis van onze
Primitieven gesteld: dienen die miniaturen aan de nog jeugdige gebroeders van
(2)
Eyck toegeschreven?
Het onvoltooide gewrocht, voor hertog de Berry aangevangen in een stijl welke
veel gelijkenis vertoonde met dien van Jacquemart de Hesdin, en omstreeks 1412
onderbroken, werd geschonken aan Willem IV van Holland, die het aan de vaardigste
(3)
meesters der Fransch-Vlaamsche kunst toevertrouwde.
Wie waren die meesters?

(1)

(2)
(3)

Het gewichtigste deel van dit Hs., bekend onder den naam ‘Les Heures de Turin’, werd
vernietigd in den brand welke, in 1904, een gedeelte der Bibl. van Turijn vernielde, maar was
gelukkig in 1902 uitgegeven geweest ter eere van Leopold Delisle. Bovendien resten ons nog
enkele bladen welke in het bezit zijn van Maurits de Rotschild (Parijs), en 28 bladen berustende
in de verzameling der prinsen Trivulzio te Milaan.
Dienaangaande verwijs ik den lezer naar het prachtig werk van G. Hulin de Loo, over de
‘Heures de Milan’, dat eerlang bij Van Oest, te Brussel, verschijnen zal.
Na den dood van den graaf van Holland, werd het onvoltooid gebleven werk omstreeks het
e

midden der XV eeuw voleind door kunstenaars der Eyckiaansche traditie die nog volkomen
buiten den invloed van Rogier van der Weyden stonden.
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G. Hulin onderscheidt in de miniaturengroep ‘Beieren-Henegouw’ drie in technisch
opzicht zeer verschillende kunstenaars. De eerste, dien hij met Huibrecht van Eyck
meent te mogen vereenzelvigen, is gekenmerkt door zijne beteekenis als kolorist,
meer dan als teekenaar. Hij kleurt met kleine vlekjes en houdt vooral rekening met
e

de waarde; hij is de delicaatste landschapschilder der XV eeuw, noteert de
vluchtigste lichtwisselingen, weet zijne menschen, met veel werkelijkheidszin, in de
(1)
omgevende atmosfeer te hullen.
Een tweede kunstenaar, dien G. Hulin Jan van Eyck meent te zijn, onderscheidt
zich door een grooter opmerkingsvermogen, een knapper modelé, een nieuwe
manier van drapeeren met veelvuldige gebroken plooien. De personnages, naar
het geposeerd model geteekend, zijn weinig talrijk, kalm van houding, omgeven van
(2)
kamerlicht.
Wat de verluchting door den derden vaardigen kunstenaar betreft, verraden diens
figuren minder persoonlijkheid en hun ontbreekt de lichtomgeving.
Alles saamgenomen, staan de Heures van graaf Willem IV veel hooger dan de
befaamde Heures de Chantilly.
De kleur ervan bleef niet langer conventioneel; zij werd natuurlijk en waar, en het
lijken heusch kabinetstukjes, op perkament overgebracht, welke hier de plaats der
echte Parijzerminiatuur innemen.
*

**

Bij de bondige bespreking van dien ontwikkelingsgang, hebben wij ons enkel met
de miniaturen beziggehouden. Dit, wijl uit eene menigte stukken die ontwikkeling
duidelijk blijkt, waar de grootere kunst, ter oorzake van veelvuldige leemten, ons
niet half bekend is. Toch kwamen door de archieven talrijke namen van kunstenaars
tot ons;

(1)
(2)

Beste miniaturen: De Maagd midden de Heiligen; Graaf Willem IV op de kust te Vere; en het
Gebed der H. Martha. Beide laatsten met onvergelijkelijk mooie zeegezichten.
Meest typische bladzijden: God de Vader onder eene tent; Pieta; Jezus op den Olijfberg (dit
laatste in de Heures de Milan).
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de gilden en corporatiën bloeiden; gewichtig waren de bestellingen van wege de
machtige hertogen van Burgondië, graven van Vlaanderen. Maar wat hebben wij
aan die namen, zoo er niet een of ander overblijfsel uit het verleden zijn glans aan
mededeelt?
Jan van der Most en Hugo Portier, te Gent; Jan van Woluwe, te Brussel; Jan van
Hasselt, bij graaf Lodewijk van Male, Jacob Cavael, versierder van de Domkerk van
Milaan en gewone schilder der stad Yper, zijn de bijzonderste kunstenaars wier
luisterrijke namen ons over de archieven zijn toegekomen.
De echt van Philips de Stoute, hertog van Burgondië, broeder van Koning Karel
V, met Margaretha van Male, eenige docher en erfgename des graven van
Vlaanderen, was eene gebeurtenis van allergrootst gewicht. Zooals al de Valois,
was hertog Philips een verlicht Maeceen, die de weelde, de letteren en de kunsten
liefhad. Burgondië maakte hij tot een der schitterendste kunstmiddens.
Jan van Beaumetz voerde in het groot Karthuizerklooster van Champmol (bij
Dijon) eene menigte schilderwerk uit. Zijn opvolger,

Jan Maloël
uit Gelderland, oom der gebroeders van Limbourc, werd eveneens door den hertog
met menige opdracht belast, zoo wat geringer sierwerk, als wat schildering van
altaarstukken en beeldjesbeschildering aanging. Hij stierf elf jaar daarna.

Hendrik Bellechose
van Brabantschen oorsprong, volgde Maloël in diens ambt op. Hij beleefde echter
minder voorspoedige jaren en moest er, aan het einde zijner loopbaan, toe besluiten
bij particulieren werk te zoeken, meer en meer verlaten als hij zich gevoelde, door
hertog Philips den Goede, die, (wij komen er verder op terug) in Vlaanderen een
Jan van Eyck had gevonden om hem voordeelig te vervangen.

Melchior Broederlam
Ypersch schilder, in dienst van Graaf Lodewijk van Male, trad eveneens in dienst
bij de hertogen van Burgondië en
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gaf er blijken van veelzijdig talent. Hij sleet nochtans het grootste deel van zijn leven
in zijne geboortestad en verrichtte er veel werk voor den hertog of voor zijne stad.
Trouwens, de hertogen gingen niet uitsluitend te werk bij het doen van bestellingen.
Zoo richtte zich Jan zonder Vrees tot den Mechelschen Meester Vrancke om van
(1)
hem het portret te bekomen zijner dochter Catharina.
Wat rest ons nog van de veelvuldige voortbrengselen dier kunstenaars, van al
die werken wier bestaan ons uit de inventarissen bekend is?
Veel is, helaas! verloren gegaan en van de enkele door den tijd gespaarde stukken
kan nog slechts één met zekerheid worden terecht gebracht. Het zijn de geschilderde
luiken van een gebeeldhouwd altaarstuk, in het Museum van Dijon bewaard. Te
dien opzichte bestaat geen de minste twijfel. Die luiken, blijkbaar met olieverf
geschilderd, en opgevat in den internationalen stijl waarvan wij de ontwikkeling
hebben nagegaan, zijn van Broederlam's hand, en vertoonen, benevens het adelvol
Fransch karakter en den Italiaanschen invloed, een streven naar werkelijkheid,
Vlaamsche sappigheid, in den struischen kerel die Sint Jozef voorstelt.
Een maagdetje uit de verzameling Ed. Aynard zou wel het werk kunnen zijn van
denzelfden schilder. De moeder omprangt er haren goddelijken Zoon met dezelfde
teederheid als in de ‘Vlucht naar Egypte’ op de luiken te Dijon.
Het tweeluik Carrand uit het Museum van Bargello, te Florence, schijnt een zuiver
Fransch werk te zijn, terwijl het schoone met eiwit geschilderde tweeluik der
(2)
verzameling van Lord Pembroke eveneens een Vlaamsch werk zou kunnen wezen ;
en mijns dunkens, kan niets ons beletten bij dit voor Engeland bestemde, maar
misschien

(1)
(2)

Meester Vrancke van Lint had medegewerkt aan de sierschilderingen voor de Blijde Intrede
van gemelden hertog.
Dit tweeluik verbeeldt aan den eenen kant de Maagd met het Kind, omgeven van eene schaar
engelen omkransd met witte en roode rozen, en voerende het witte hart, merkteeken des
Konings van Engeland, Richard III, die, geknield en beschermd door drie H. Patronen, op het
andere luik afgebeeld is.
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tijdens het verblijf van Koning Richard III te Kales uitgevoerde werk, te denken aan
(1)
Andries Beauneveu.
Eene kleine ronde ‘Pieta’, welke in het Louvre bewaard wordt, en op de keerzijde
de wapenen der hertogen van Burgondië voert, wordt toegeschreven aan Jan Maloël,
en is gekenmerkt door eene gansch nieuwe uitdrukking van diepe, echte smart.
De ‘Laatste Communie en Marteling van St. Denijs’ (Louvre), afkomstig uit het
Karthuizerklooster van Champmol, soort van groote heldere miniatuur op gulden
grond, is hoogst waarschijnlijk een werk van Hendrik Bellechose, evenals de
‘Legende van St. Joris’, (Louvre), armer van kleur, minder gelukkig van uitvoering.
Die werken verklaren duidelijk dit soort van ongenade waardoor de ongelukkige
schilder werd getroffen, nadat Philips de Goede de zoo merkelijk betere stukken
der van Eyck's gezien had.
Eene kleine ‘Pieta’, uit het Museum van Troyes, (het werk heeft veel geleden),
wordt soms aan bedoelden kunstenaar toegeschreven.
De in de Nederlanden gebleven schilders hebben stellig de werken van Parijs en
Dijon gekend, en ondergingen, in meerdere of mindere mate, den invloed der beide
scholen. Schaarsch zijn evenwel de Fransch-Vlaamsche kunststukken die in ons
(2)
land bewaard worden.
Een Calvarieberg met schenker Hendrik Van Rijn (Antwerpsch Museum), is
afkomstig van Utrecht en spreekt Fransch-Vlaamsch met den sterken tongval der
jonge Haarlemmerschool.
Eene fel herschilderde ‘Kroning der H. Maagd’

(1)

(2)

De Kronijkschrijver Froissart zegt, aangaande zijn landgenoot, Beauneveu: ‘de qui tant de
bons ouvrages fussent demeurés en France ou en Hainaut, dont il était de nation, et au
royaume d'Angleterre.’
Vele inlichtingen dienaangaande zijn te vinden in het uitmuntend werk van Fierens-Gevaert:
o

Les Primitifs Flamands (Van Oest en C . Brussel, 1909).
Dank zij de grondige studie der werken en de uitstekende platen, (vooral van de ten onzent
bewaarde stukken) waarvan die studie vergezeld gaat, kan de lezer er heel de ontwikkeling
van onze geschiedenis der schilderkunst van dier aanvang af volgen.
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(zelfde Museum) vertoont verwantschap met Meester Beauneveu's miniaturen.
In St. Salvator te Brugge hangt een oude Calvarieberg die voortkomt van het
Brugsche Huidevettersgilde, en waarin de ontvleeschde Christus Rogier van der
Weyden aankondigt, terwijl de H. Patronessen aan een of andere freske der
benedenkerk van Assisi ontleend schijnen.
Het altaarstukje uit de verzameling Cardon is gekenmerkt door Parijzische
gekunsteldheid, en het gelofteschilderij van Josse Bride uit het Godshuis Belle te
Yper, bezit al de bekoorlijkheid der aan Broederlam toegeschreven stukken.
De ‘Christus die zijn Graf verlaat’ (Gentsch Museum) is ongetwijfeld eene
voortzetting van de ‘Pieta’ 's der school van Dijon, en, ten slotte, het kleine portret
van Jan zonder Vrees (Antwerpsch Museum), waarbij men onwillekeurig aan Maloël
denkt, wijkt door zijne kleur van die School af, en doet denken aan den Mechelschen
Meester Vrancke, die voor den hertog werkte.

De gebroeders van Eyck
Dit alles getuigt dat de gebroeders van Eyck niet eensklaps zijn ontsproten uit de
dusgenaamde Middeleeuwsche kunstbarbaarschheid, maar wel uit de logische
uitkomsten van den bewonderenswaardigen Fransch-Vlaamschen kunstopbloei der
e

XIV eeuw, welken wij, te bondig, helaas! hebben afgeschetst.
Al kunnen wij nu in bewuste school eene geleidelijke ontwikkeling nagaan welke
tot de groote volmaaktheid zal voeren, door de onmiddellijke voorgangers der van
Eyck's bereikt, toch bleef de uiterste grenspaal te genaken over wat enkel een genie
was weggelegd: de nauwgezette studie van de natuur, de ware kleur met misprijzing
van alle conventie.
Het verwezenlijken van dien laatsten stap tot den eeuwigen roem was de
gebroeders van Eyck voorbehouden.
Geboren te Maeseyck, op de boorden der Maas, naar de overlevering, overigens
door bijzonderheden van taal-
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(1)

kundigen aard bekrachtigd , ons leert, schijnen de gebroeders van Eyck uitvloeisels
te wezen van de machtige geestesstrooming, in Gelderland ontstaan onder invloed
der bezielde preeken van Geeraard Grote, vurig en werkzaam leerling van onzen
Ruysbroec den Wonderbare.
Die geloofsijver oefende grooten invloed op de kunst in Gelderland en Limburg,
en de bloesems daarvan ontloken in Burgondië onder het penseel van een Maloël
en den beitel van een Sluter en een van de Werve.
Behalve die geringe bijzonderheden is ons niets bekend aangaande het begin
der loopbaan van de beroemde schilders. Hebben zij zich naar Parijs begeven waar
eene krachtige kunst, verrijkt door technische aanwinsten uit het Noorden en uit
Italië, bloeide? Wij mogen het veronderstellen; niets echter bewijst het. In ieder
geval is het boven twijfel verheven dat beide kunstenaars de Alpen overtrokken en
Italië bezochten: bepaalde bergachtige horizonnen, de aanwezigheid van planten
uit het Zuiden in de landschappen en in de ‘Boodschap’ (Petersburg), een vloer,
welke aan dien van Sienna herinnert, zijn anders niet te verklaren.
In hunne kunst is geen zweem van de primitieve Keulsche en Rijnlandsche kunst,
waarin zich een zoet en teeder idealisme uit, dat was opgewekt door de gevoelerige
sermoenen van Eckart, Tauler en Suso.
Elders zochten wij hunne voorloopers in de kunst; al kan de mystiek van het
Maasland het gevoel in hunne dichterziel hebben gescherpt, toch zijn het de
technische vorderingen der Parijzerschool, gevoegd bij de verbeteringen door hen
ongetwijfeld in het gebruik der olieverf gebracht, welke ons moeten inlichten over
den geheimzinnigen gloed en de ontzettende volmaking waarvan de werken der
beide beroemde broeders getuigen.
Hunne onderlagen schilderden zij met waterverf of met tempera, dekten ze daarna
met laagjes lijn- of nootolie-

(1)

Jan van Eyck laat zijne handteekening vergezeld gaan van de spreuk: ‘Als ikh kan’, waarvan
de spelling een Oost-Vlaamsch karakter heeft; anderdeels zijn de aanduidingen, rakende de
kleur, op de teekening: (Kardinaal van Sante Croce) uit het Prentenkabinet van Dresden,
geschreven in een der dialekten van de Maasvallei.
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glazuur en hervatten bij elke nieuwe laag de zoo vaste teekening en het meesterlijke
modelé. Aldus bereikten zij die doorschijnendheid en dien glans welke den
(1)
vaardigsten navolger met wanhopige moedeloosheid slaan.
Wat ons bekend is aangaande het leven der gebroeders van Eyck is bitter weinig;
schaarsche gegevens over het bestaan van Jan, den jongste; haast niets over
(2)
Huibrecht, den oudste; zelfs hun naam blijft een raadsel.
Huibrecht schijnt het daglicht te hebben aanschouwd omstreeks 1366; Jan was
enkele jaren jonger.
(3)
Een tekst van 1413 gewaagt van Meester Huibrecht ; drie verdere citaten wijzen
uit dat hij te Gent arbeidde, en er in 1426 overleed. Hij werd begraven in St. Janskerk,
(welke later St. Baafs gedoopt werd), onderaan het prachtige veelluik van het ‘Lam
Gods’ het hoofdwerk niet alleen der gebroeders van Eyck, maar van heel de
e

wonderbare XV eeuw.
Wat Jan betreft, na twee jaar in den dienst van den bisschop van Luik, Jan van
Beieren, bijgenaamd Zonder Genade (1422-1424), te zijn gebleven, trok, in Mei
1425, Philips de Goede, die zijne begaafdheid hoog had hooren roemen, hem aan.
Van dan af begint voor Jan een uiterst bedrijvig leven, soms onderbroken door
verre reizen en geheime zendin-

(1)

Dat de olieverf door van Eyck zou uitgevonden zijn, zooals Vasari beweerde, is volkomen
e

valsch. Monnik Eraclius (X eeuw) maakt in zijn werk ‘De coloribus et artibus Romanorum’
e

gewag van olie om kleuren aan te lengen. In de XII eeuw geeft monnik Theofiel in zijn
e

‘Diversarum artium schedula’ kostbare recepten aan. In de XIII eeuw teekende schilder
Pieter der abdij van St. Omar in zijn boek: ‘De coloribus faciendis’ de vrucht zijner ondervinding
e

(2)

(3)

op en in de XIV eeuw, wij zagen het hooger, raadpleegde Jan Aucher schilder Jaak Coene
van Brugge betreffende dit stuk. (Cfr. het verzamelwerk van Jan Le Besgue, in de Nat. Bibl.
van Parijs. Latijnsch fonds 6741).
De E.H. Coenen meent dat van Eyck slechts een bijnaam is en de familienaam Tegghe zou
zijn. Daarbij gaat hij uit van het feit dat een zekere Jan Tegghe van Maesheic, in de
Luikerstreek, in 1433, het burgerrecht te Brugge verwierf, zulks tegen de aanzienlijke som
van XII pond.
Testament van zekeren Jan de Visch, gevonden door James Weale.
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(1)

gen ; in 1428 vergezelde hij de gezanten naar Portugal gestuurd ten einde het
(2)
huwelijk te bewerken van den hertog met de infante Isabella.
In 1430 kocht Jan een huis te Brugge, en leidde er een vreedzaam bestaan. Hij
(3)
voltooide er met zijne leerlingen het veelluik van het ‘Lam Gods’ , en ondernam
bovendien vele andere werken, waaraan de dood hem einde Juni 1441 kwam
onttrekken.
Hij werd begraven in de hoofdkerk van St. Donatus, welke tijdens de Fransche
Omwenteling vernield werd. De grootendeels hypothetische cataloog der door
verschillende geleerden aan Huibrecht en Jan van Eyck toegeschreven werken was
voorheen zeer omvangrijk; thans krimpt hij meer en meer in tengevolge van
objectiever studie en vergelijking.
Zoo wij de stelling kunnen bijtreden van den heer G. Hulin over de ‘Très Belles
Heures’ van Jean de France, en wij zijn er zeer toe geneigd, dan zal wellicht eenmaal
het licht vallen op de jeugd der beide broeders, en op het aandeel dat hun toekomt
in het wonderschoone ‘Lam Gods’, te Gent. Intusschen blijft het met zooveel drift
onderzochte vraagstuk, rakende het aandeel der beide broeders in dit werk, nog
immer onopgelost. De grootsche

(1)

(2)

Zulks blijkt uit betalingen aan den schilder gedaan op 26 Augustus 1426 en 27 October 1426.
Van St. Jansdag 1426 tot St. Jansdag 1428 bewoonde hij Rijssel en in 1427 vierde hij St.
Lucas met zijne werkgezellen van Doornik en kreeg te dier gelegenheid vier stoopen wijn van
het Magistraat ten geschenke.
Dit gezantschap, geleid door Jan van Robaais, verliet Sluys op 9 October 1428, en werd door
n

den Koning van Portugal den 12 Januari 1429 ontvangen. Jan van Eyck schilderde het
n

(3)

portret der prinses dat den hertog den 12 Februari daarna werd toegezonden. In afwachting
van het antwoord van Philips de Goede deden de gezanten eene bedevaart naar St. Jacob
van Compostella, bezochten den hertog van Arjona in Andalusië, den Koning van Castillië
en den Moorschen Koning Mahomet II, te Grenada. Heeft de schilder die gezanten vergezeld?
Het relaas dezer reis, in het Portugeesch, bewaard in de Nat. Bibl. van Parijs, en, in het
Fransch, in het Rijksarchief van Brussel, meldt het niet.
In 1433 stoffeerde hij zes beeldjes voor den voorgevel van het stadhuis; in 1434 is de hertog
peter van 's schilders kind, waaraan hij zes zilveren tassen schenkt: in 1436 deed Jan nog
eene langdurige geheime reis, waarvoor hij rijkelijk betaald werd.
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samenstelling, nog opgevat in den geest der Middeleeuwen, en den hemel en de
aarde verbeeldende, schijnt overeen te stemmen met den tekst van de legende der
instelling van Allerheiligen (Dvorak), en tevens met dien van Kap. VII van de
Apocalypsis.
Het openstaande altaarstuk verbeeldt, in het midden van het bovendeel, God den
Vader tusschen de H. Maagd en St. Jan-Baptist; terzijde: zingende en spelende
engelen; op de uiterste luiken: de figuren van Adam en Eva.
Op het onderdeel zijn rondom het altaar, waarop het Lam Gods bloedt, geschaard:
de profeten, apostelen en Schriftgeleerden, terwijl in plechtigen stoet, de maagden
en de uitverkorenen, de ridders des Heeren en de goede rechters, de beevaarders
en de heremijten, komen aangetreden.
Het altaarstuk vertoont, in gesloten toestand, van boven: eene ‘Boodschap’ in
Gothisch vertrek; van onder: de portretten der geknielde schenkers, tusschen de
figuren der beide St. Jans, die gemaakt zijn in nabootsing van nisbeelden.
Het is ons niet mogelijk, zelfs zeer beknopt, de deerniswekkende geschiedenis
(1)
der verstrooiing van het werk te schetsen; wij kunnen slechts even de twistvragen
beroeren welke de bestelling van bedoeld altaarstuk en diens uitvoering door de
twee broeders betreffen.
(2)
Van al de onderstellingen, welke aangaande de bestelling van het veelluik
werden gemaakt, schijnt ons die van den heer Six uit Amsterdam, die van meening
is dat het werk voor Willem IV van Holland werd aangevangen, de meest
bevredigende.
Hoe natuurlijk wordt in dit geval de bevreemdende gelijkenis tusschen verschillende
deelen van dit altaarstuk

(1)

(2)

Het vast middendeel van het veelluik bevindt zich in St. Baafs te Gent; de luiken zijn,
behoudens de figuren van Adam en Eva, die in het Brusselsch Museum bewaard worden,
naar het Berlijnsch Museum overgevoerd; te Gent en te Berlijn werd het ontbrekende
vervangen door de deelen eener kopij van Michel Coxie, 1559.
Van Mander bevestigt dat het stuk voor graaf Philips de Charolais (Philips den Goede) werd
uitgevoerd, terwijl een in 1823 door Waagen gevonden opschrift op de buitenluiken uitwijst
dat het werk, door Huibrecht aangevangen, door Jan werd voleind, en dit op het verzoek van
Judocus Vydt.
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en de miniaturen der Heures van Hertog de Berry, door de de van Eyck's uitgevoerd!
En hoe wordt de verklaring vergemakkelijkt van de aanwezigheid dier burgerlijke
schenkers, Judocus Veydt en zijne vrouw, buitenwaarts op het veelluik.
Tengevolge van ernstige verwikkelingen, bij den dood van Graaf Willem IV, in
1417 ontstaan, ter oorzake van de aanmatiging zijns broeders Jan van Beieren, die
het graafschap aan de dochter en erfgename Jacoba betwistte, kreeg Huibrecht
van Eyck het recht om over het onvoltooide stuk te beschikken. Is het niet best
mogelijk dat de rijke Gentsche burger het werk overnam om dit, hetzij door Huibrecht
zelf, hetzij, na diens overlijden in 1426, door Jan te doen voltooien? Want ongetwijfeld
hebben, al heerscht dan ook eene wondere eenheid in het werk, verschillende
handen eraan gewrocht. Welk is nu het respectief aandeel der beide broeders?
Zooveel geleerden, zooveel onderstellingen!
(1)
Wij kunnen hier die verschillende afbakeningen niet uitvoerig nagaan.
CAM. POUPEYE.
(Wordt voortgezet).

(1)

Heel onlangs maakte Durand Gréville, in zijn schoon werk: Hubert et Jean van Eyck (Van
Oest, Bruxelles, 1910), eene zeer vernuftige verdeeling van het veelluik in twee deelen: het
eene realistisch, het andere idealistisch. Hij staafde zijne beweringen met talrijke bewijzen,
getrokken uit het technisch onderzoek der paneelen.
Het realistisch aandeel van Jan blijft beperkt tot de twee figuren van Adam en Eva en de
Zingende Engelen; heel het overige zou aan Huibrecht behooren.
Hij vindt groote verschillen in de techniek der beide broeders: bij Jan is de met klaarte
gedrenkte kleur door dunne frottis en glacis aangebracht, terwijl Huibrecht lichte kloddertjes
oplegt en kleine heldere, zeer karakteristieke toontjes aanbrengt. Van daar eene nieuwe
verdeeling der gemeenlijk aan de gebroeders van Eyck toegeschreven stukken.
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Verzen
I
Aan een jong dichter.
Treed in. Gij die mijn hoop en mijne deernis zijt,
die van mijn onmacht meent uw ijvren waan te loonen:
treed in. Ons staat een schaarsch en vriendlijk maal bereid.
Gij zult van avond met me wonen.
Neem plaats. Het is het uur dat zoete ruste was,
Proef, hoe uit eigen mond de woorden zoeter smaken,
Zie, hoe de moede heerd een stillere assche tast:
thans geene vlamme meer, die blake;
maar aan ons voorhoofd de veredelende glans,
o vriend, die zelfs ons blikken dooft, tenzij het streelen
ten klaardren tuin ze keert der bloemen, in den krans
der teeder-lichtende priëelen.
Want weet: geen schoon gebaar dat hier niet dralen blijft;
geen vrouwen-aêm, of die dees strakke koon bleef kozen.
Zie hoe ter ruite schraaft en traag heur curve schrijft
een groote roode liefde-roze...
En toch... - o Gij, die mijne hoop en deernis zijt,
gij die tot eendren waan en onmacht zijt gekoren:
wees eeuwig u gespaard de wreede zekerheid
van zúlk een vrede,... uit leed geboren.
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II
In memoriam Jean Moréas.

1
Uw aangezicht is bleek 'lijk 't mijne wordt. - Terwijl
'k een diere zieke waak, geduldig en alleene,
zie 'k schamper-lui Persephona ten starren stijl
en schraaft de aandacht'ge Hond, schuin-oogend, uwe schene.
Waar aan een rechte stoel de god uw daden richt,
staan schemer-vaal uw schaemle leden in den duister;
want gij zijt klein en moe; - maar in uw aangezicht,
dat bleek is 'lijk het mijne wordt, blinkt eeuw'ge luister.

2
Het huis is vol van u. De stilte weegt, verzwaard
van 't wachten op uw aêm en 't luistren naar uw zwijgen.
En in mijn ruimre geest, die vroom uw beeld bewaart,
leer 'k van uw spijt'gen dood naar eeuwigheden hijgen.
't Is of me uw sterven sterkt. Mijn hoofd is rijp en zoel.
Mijn koortse en úwe kalmt voel 'k mijne lip door-kerven;
en 't gapend venster, waar 'k mijn heete kake koel,
zwelgt gulzig-sterkend om míjn leven en úw sterven...
- De diere man, die 'k diene en wake, slaapt. Zijn aêm
heft in de stilte. En 'k denke aan 't heffen uwer zangen...
- - o Nooit-gefnuikt Getal, dat wrijft aan 't gapend raam,
van úwe ruste, en uit zíjn aêm, en míjn verlangen?...
KAREL VAN DE WOESTYNE.
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Altaar-drieluik
I
Nog teekent Gij op 't menschdom henen als een zegen
Het grootsch gebaar van Liefd', dat Ge in Uw kruisdood trokt...
En menschen zien nog niet hoe 't neerhangt op de wegen
Waar ieder leven, kromgebukt van lijden, stokt.
Den dorst, dien twintig eeuwen in hun boezem dragen,
Laaft Gij steeds aan uw Hart, de bron, den stroom, de zee...
En menschen willen nog geen dropke water vragen,
Maar dronken hunne ziel aan gallig zondenwee.
Nog vat Ge ons harten saam in ééne omarming streelend,
Die U tot 't menschdom nijgt en 't menschdom aan U wijdt;
Waar 't menschdom 't minst U mint, geeft Gij U 't meest U deelend:
En menschen vluchten U, die hen in de armen beidt!
En immer straalt Uw Liefde op onze ondankbaarheden
En telkens morgent zij na elken zondenacht....
En enklen schouwen slechts, door blikken van gebeden,
Hoe in U haar glorielicht de groote Godheid lacht!

II
Ik ga zoo graag naar U, mijn Jezus en mijn God:
In 't schouwen van 't altaar aanschouw ik steeds een Eden,
Elk knieval heft in mij een hemel van genot;
Gepreveld door de liefde is 't leven hier een bede.
Zoo ik hier Liefde vind, ik sta wel bij haar bron
Die haren golfslag slaat ter hoogten onzer zielen....
Zoo ik hier Godheid zie, ik blik wel in haar zon
Waaruit twee duizend jaar, zooveel genaden vielen!
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En toch - Ik weet U dáár, door duisternis omdaan...
Gij koost de stilte uit als uwe klaarste tale.
Door dikker wolken reist geen goddelijker baan;
Geen schooner sterre komt langs donkrer hemel stralen.

III
Il leid mijn Hoop en Liefde, o Heer, naar Uw altaar
Als blanke kinderkens, die U iets zeggen wouden.
't Is nog een dubbel' jeugd, maar vormt één enkel paar:
En 'k heb ze, eén hand op 't hart, en de ander' saam doen houden.
Ik heb hen aangekleed heel blank, gelijk ik konne,
Met de eigen schoonheid van hun zielke en deugdendracht.
Zoo zij niet spreken nog, zie enkel naar de zonne
Die blikt door hunnen lach en in hun blikken lacht.
Och, zie ze knielen hier, heel stil, heel ingetogen,
En 't kopje buigen bei, de hand nog op het hert,
Opdat ze een kruisken toch van U ontvangen mogen,
Die zelf weleer een kind voor elk der kindren werdt.
Want, Heer, ze weten wel dat Gij hun Jezus zijt,
Dat Gij zoo gaarne kindren drukt op Uwe Liefde,
Omdat een kinderhertje, aan 't Uwe vastgeleid,
Kan heelen wat, van die geen kind meer zijn, U griefde!
O, laat mij, lieve Heer, hier achter 't lieve paar,
De handen om hun arm ook buigen, bidden, knielen....
En laat mij elk der drie U bieden al te gaar
Als ééne liefde... van drie offerende zielen!
A. VAN DEN DRIES.
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De onweerbaren
Een verhaal uit het leven der Speldenwerksters
(Vervolg)
VI
Zoo was nu eindelijk de doorsteek gemaakt. Daarna had Sofietje, hierin door hare
dochter geholpen, gedurende twee volle dagen garen gespoeld op de klosjes; dan
had zij hare kant opgezet en nu lagen de bouten, een vierhonderdtal, in gelijke
hoopjes verdeeld weerszijden het doorprikt model.
In den beginne had het werken wel wat last geleden; 's oudjes hand weifelde
soms, doch van lieverlede was het als van een leien dakje gegaan. Juffer Schoonjans
scheen ten uiterste tevreden; eenmaal had zij zelfs, in strijd met hare gewone
achterhoudendheid, hare voldoening in woorden uitgedrukt, wat de dochters de
ooren deed spitsen en stof tot nadenken gaf.
- ‘Er moet wat opzitten,’ meende zij, en andermaal was zij voornemens moeder
tot omzichtigheid aan te manen, doch waarom ze nutteloos verontrusten!
Uren aan een stuk zat het oudje te arbeiden, zonder verpoozen, met inspanning
van al hare vermogens. Leentje had haar reeds herhaaldelijk gewaarschuwd tegen
overdreven ijver.
- ‘Ge moet doen om blijven te doen, moeder!’ zeide zij telkens.
- ‘Och, kind’, antwoordde dan Sofietje, als bezeten doorklossend, laat mij maar
betijen. Sinds ik aan die schoone kant werk, gevoel ik mij als verjongd, en de
gedachte alleen het patroon voltooid en bewonderd te zien brengt jacht in mijn bloed.
Wat zal mijnheer de kanunnik opkijken, de eerste maal hij langs hier komt!’
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Op een morgen kwam de oude priester. Hij zag er terneergeslagen uit, zeide niet
veel, ging naast Sofietje staan die vol spanning en heimelijke deugd glimlachte, en
blikte achteloos op hare bedrijvige handen.
- ‘Zie, wat maakt gij daar voor fijn werk?’ vroeg hij na een wijl. Hij boog om nader
toe te kijken.
- ‘Wa... wa... at beteekent dat!’ stoof hij schielijk op, zoodat het oudje er van schrok.
Verbazing, misnoegdheid, spijt wisselden zich op zijn beenderig gelaat af. ‘Dat
is toch geen zinsbedrog! Van wie komt die teekening?’ vroeg hij gejaagd.
Leentje was verschrikt nadergetreden en beide vrouwen staarden nu den
baloorigen priester aan.
- ‘Dat is werk voor juffer Schoonjans!’ stotterde onthutst het oudje. ‘Het werd mij
voor enkele dagen door haar besteld’.
Nog meer betrok zijn gelaat. Sofietje was zoo kinderlijk blij geweest om de vreugd
die zij hem bereidde; nu was de moed haar ontzonken; hare handen rustten in haren
schoot en beangstigd zag zij op het onschuldig patroon neer dat den kanunnik als
een doorn in het oog was.
- ‘Maar dat is eene schande!’ raasde de priester, ‘dat is eene schurkachtige
fopperij’! Driftig rukte hij de deur van het vertrek open, moeder en dochter met hare
onrust alleen latend.
Zij zagen hem met groote schreden voorbijstormen, de kade af, de brug over.
- ‘Mijnheer de kanunnik gaat naar het begijnhof. Dat is vast een onweer dat over
het hoofd der leermeesteres uitbreken zal,’ meende Leentje, ‘ach, moeder! had ik
het niet voorspeld!’
Het was Sofietje op de zenuwen geslagen, ‘van puur verschot’, zeide zij; geen
vinger stak zij nog uit naar haar werk en staroogend bleef zij zitten dubben.
Hijgend kwam de kanunnik intusschen de kantschool binnengestormd. De
leermeesteres was bezig met eene beginnelinge een slag voor te maken. Ongeduldig
trappelde de bestuurder over en weer.
- ‘Juffrouw, zei hij onderbrekend, ik wenschte een oogenblikje onderhoud met U!’
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- ‘Tot uwen dienst,’ antwoordde ze buigend, ‘kinderen stil zijn!’ en beide verdwenen
in het belendend spreekkamertje.
- ‘Nu barst de bom!’ dacht de leepe juffer bij zich zelf. Zij hield zich echter goed.
Die kantgeschiedenis moest toch eens uitkomen en zij was op hare hoede.
- ‘Juffrouw,’ begon de kanunnik, haar met strengen blik aanstarend, ‘wat gij gedaan
hebt getuigt precies niet van groote rechtschapenheid. Eene door mij vervaardigde
teekening gebruikt gij, buiten mijne voorkennis, en dat wel in uw eigen belang!’
Zij veinsde verwondering en zweeg, verdere verklaringen afwachtend.
- ‘Zoo even verlaat ik de woning van het oude Sofietje. Zij werkte op een nieuw
gestoken model. Wilt ge mij zeggen voor wie die kant bestemd is?’
- ‘Wel zeker, mijnheer de kanunnik, antwoordde ze zoetsappig, barones Ruzon
heeft mij daar opdracht toe gegeven. Gij hadt de bestelling immers van de hand
gewezen, en daar zij er op stond eene partij kant te hebben voor den bruidskorf
harer dochter, heeft zij mij gelast die te doen vervaardigen. Ik heb haar dan het
staalboek getoond en zij vond de thans bewerkte teekening zoo lief dat hare keuze
daarop gevallen is.... Ik zie maar niet in, wat ik zou misdaan hebben. Mijnheer de
kanunnik heeft mij oprecht verschrikt door zijne bruskheid; dat heb ik nu toch niet
verdiend!’ en zij viel aan 't weenen.
Wateroogend trad zij in overvloedige, uiterst sluwe verklaringen, waarin alles
berekend en met zorg overlegd was. Sommige bijzonderheden verzweeg of
verdraaide zij. Dat zij ongeroepen de barones was gaan opzoeken, liet zij tusschen
de plooien vallen. De kanunnik stond verslagen; zijn wrevel maakte plaats voor
wantrouwen en angst. Werd hij hier dubbel beetgenomen? Huichelde de
leermeesteres of sprak zij de waarheid en had zij te goeder trouw gehandeld. Hoe
dit uitmaken? Hij kwam tot bezinning en overwoog nu kalmer het geval. Alleszins
had de juffer verkeerd gehandeld. Zij had immers het recht niet eens anders
eigendom zonder oorlof te benuttigen. En dit model had hij slechts in bruikleen
afgestaan.
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- ‘Wel, mijnheer de kanunnik, viel hem hier de leermeesteres in de rede, dat is nu
het eerste woord dat ik daarvan verneem. Ik gaf toch wel het eerst het voornemen
te kennen eene dergelijke verzameling aan te leggen, en toen hebt gij die immers
uit eigen beweging aangevuld. Dat mag geen bruikleen heeten, dat is louter afstand.
Dat zal wel eenieder toegeven!’
De oude priester zette een paar verbaasde oogen op. De juffer verstond het dus
zoo! Maar die opvatting was volkomen valsch! Hij argumenteerde zich in 't zweet,
poogde haar te overreden door alle middelen, wond zich weder op; het hielp niet.
Zijn begrip wilde er bij de juffer maar niet in.
- ‘Nu dan, patiëntie, besloot hij ontmoedigd, vaar dan wel met uwe kant. Dit wil ik
u evenwel nog zeggen: ik ken de voorwaarden niet tegen dewelke gij met Sofietje
zijt overeengekomen. Ik hoop echter dat de bedongen prijs groot genoeg zal zijn
om het door haar gemaakte kunstwerk behoorlijk te loonen... Spijtig is het, spijtig
dat de zaken zulke wending genomen hebben; ik was er op bedacht het oudje met
die bestelling te verrassen, en nu is 't mis!’ voegde hij er zuchtend bij.
- ‘Ja, mijnheer de kanunnik, antwoordde de leermeesteres, ik kan het niet
gebeteren. Gedane zaken hebben geenen keer!’
En pas had de bestuurder den rug gedraaid of zij verdween in de werkplaats, in
hare dorre handen wrijvend en genoeglijk glimlachend. Zoo, zoo, het had dan geen
haartje gescheeld of die oude Sofie kaapte het werk van voor haren neus weg! Een
bewijs te meer dat het er altijd op aankomt overal tijdig bij te zijn. En wat had de
kanunnik zich ook nog met het bepaalde loon te bemoeien! Zij wist immers genoeg
wat haar in dergelijke gevallen te doen stond. Laat zien: hoeveel goudvinkjes kon
zij erop winnen... Zij telde op hare vingeren en grinnikte voldaan.
- ‘Mijnheer de kanunnik’, berichtte 's priesters meid hem enkele dagen later bij
zijne tehuiskomst, ‘er is eene vrouw geweest die u verlangde te spreken. Ik vroeg
haar of ik de boodschap niet kon aannemen. Neen, antwoordde ze vrij bitsig, ik
moet het met mijnheer den bestuurder zelf
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afhaspelen. Toen ik haar van bestuurder hoorde gewagen, vernam ik ernaar of haar
bezoek de school gold. Ja, de school, juffrouw, zeide zij. 't Is wat fraais! Als 't zoo
blijft duren zal 't er binnen eenige weken meê opgeschept zijn. Meer wilde zij niet
lossen. 't Was eene magere, bleeke vrouw, met een omslagdoek. Zij komt op den
middag terug.’
Wat nu weer, overwoog droefgeestig de oude priester. Ging nu alles uit zijne
voegen springen? Gisteren namiddag had hij barones Ruzon ontmoet. Zij had hem
gesproken over de bestelde kant. Het had haar innig verheugd dat hij zoo ras tot
inkeer was gekomen. Zij vertelde hoe juffer Schoonjans haar met het staalboek was
komen opzoeken. Hoe prettig, dat kleine vrouwtje met zoo 'n groot folio onder den
arm! Maar 't was toch een aardig mensch, en ze kon praten, hoor! ze was van de
spanader gesneden. De barones hield zich er van overtuigd dat de kanunnik eene
goede keuze gedaan had aan de leermeesteres en dat deze de inrichting zou doen
bloeien.
De zaak zat dus zóó ineen: de juffer had hem blauwe bloempjes op de mouw
gespeld. Koel-beleefd beantwoordde de bestuurder de goedgemeende lofrede der
edelvrouw. In zijn binnenste kookte het. In de school had hij heden eene nieuwe
ontgoocheling moeten ondervinden. Juffer Schoonjans had, in de afdeeling voor
betalende leerlingen, opgehouden het werken van fijne kant aan te leeren en gaf
nu onderricht in het stropwerk. Enkele juffers hadden zelfs reeds lichte stropkantjes
opstaan welke bij de meestbegaafden snel vorderden. Hij nam de leermeesteres
in verhoor.
- ‘De juffers verlangen het aldus’, antwoordde zij. De meeste beweren dat de fijne
kloskant al te veel inspanning vergt en de moeite niet loont die men er zich voor
aandoet. Het is ten andere waar ook wat zij zeggen, dat stropkant beter garniert.’
- ‘Maar in 's hemelsnaam, beste juffer’, viel haar de bestuurder in de rede, gij kent
toch wel het doel dat ik mij bij het inrichten van de school voor oogen stelde. Gij
hebt u toch niet voorgenomen, hoop ik, al mijn pogen op eene mislukking te doen
uitloopen?’
Onwillig had de leermeesteres de lippen saamgeprangd
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en schouderophalend den priester gezeid dat het, ja, moeilijk was voor iedereen
wel te doen.
Nu zat de bestuurder dat alles te overwegen en naar middelen uit te zien om
voortaan aan alle misbruik paal en perk te stellen,
De bel klonk; hij hoorde stemmen in de gang en de meid leidde eene
schamelgekleede vrouw binnen, die de kanunnik aanstonds als de moeder van een
der leerkinderen herkende.
Linksch, niet dadelijk op haar gemak in de ongewone omgeving hier, groette ze,
zocht naar woorden, vond er in den aanvang geene, geraakte eindelijk op dreef:
- ‘Mijnheer de kanunnik’, zeide ze ‘ik houd niet van klachten. Menschen van ons
slag zijn niet zoo gauw op hun paard als hun eenig onrecht geschiedt. Och neen!
Ze trachten er zich eerst zelf doorheen te slaan. Maar in de school gaat het ding
over zijn hout. De eerste keer dat ons Mietje kwam klagen over juffer Schoonjans'
barschheid, heb ik het kind, al schreide het tranen als hagelbollen, eens duchtig
“over de rek gehaald”. Ze moest zoo geen kruidje roer-me-niet wezen. Maar nu gaat
het toch een beetje ver. Al de kinderen morren er over; ze trekken met slepende
beenen naar de school. De leermeesteres schijnt het er op aan te leggen om het
hun beu te maken. Zij scheldt ze voor luiaards, dommerikken, langooren, en wat
weet ik al. Bij het minste ingebeeld vergrijp vliegen ze de strafbank op; en daar is
toch de plaats niet om veel bij te leeren, geloof ik. Hoort zij u binnen komen dan
moeten ze weer gauw aan 't werk. U vreest zij; de kinderen hebben ook oogen in
het hoofd, mijnheer de kanunnik! Zij tikt ze op de vingers of scheurt hun werk ruw
van 't kussen af, en schreeuwt dan dat ze maar liefst te huis zouden blijven, dat zij
ze missen kan!’
De vrouw maakte zich warm; er kwam blos op haar gelaat, hare scherpe stem
klonk hoog op als ging ze kwaad aan 't kijven.
De oude priester suste goedig. Hij zou de zaak onderzoeken, moeder mocht
gerust zijn, er zou eene speld voor gestoken worden.
- ‘Als 't u belieft, mijnheer de kanunnik, te laat gezorgd is te laat beklaagd!’ en zij
ging heen.
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- ‘Ja, zeide ze nog, zich in het deurgat omwendend, Tist den boer, de vader van
Karlientje met hare kruk, heeft gisteren vloekend verklaard dat hij de juffrouw den
nek zou breken, indien het zoo voort ging. Het schijnt dat het mismaakt schepsel
de zondenbok is van de school. En ik geloof niet dat er een braver meisje op Gods
aarde loopt. Klara Moermans is vanzins hare dochter op den naaistiel te doen, of
op 't stoelvlechten of op de erwtenfabriek, dat brengt ten minste wat aarde aan den
dijk!’
Pas was de vrouw weg, of de meid kwam het stof afnemen.
- ‘Wat heeft die vrouw een leven gemaakt, mijnheer, zeide ze, ijverig poetsend.
Die had vast iets dwars in de maag zitten’.
De kanunnik sloeg geen acht op hare aanmerkingen. Mistroostig zat hij voor zijne
schrijftafel en mijmerde.
- ‘Wat mocht Juffer Schoonjans in het schild voeren? Blijkbaar was zij moedwillig;
maar waarom dan? Leefde zij voor het oogenblik niet uit zijne hand? Zoo zij den
ondergang der school wilde, bewerkte zij haar eigen ondergang mede. Had zij
wellicht het geheim oogmerk hem als hoofd der inrichting op den achtergrond te
schuiven en de onderneming op eigen hand voort te zetten?’
Al duistere raadsels die hem pijnigden.
Moest Sofietje eens gelijk gehad hebben toen zij beweerde dat de vakkennis der
leermeesteres zoo bitter gering was. Hij dierf er niet toe besluiten zich daarvan te
vergewissen.
Het was tijd voor de vespers. Afgetrokken begaf hij zich ter kerk, nam er plaats
in het koorgestoelte en prevelde werktuigelijk de gebeden meê, welke door de
kanunniken eentonig afgeneurd werden. Zijne gedachten waren echter op andere
dingen gericht. Orgeltoon en stemgalm verloren zich in de wijde beuken van den
ledigen tempel; een soort van geestelijke verdooving kwam over hem. Als in een
droom zag hij zijn neef en Leentje; zij dansten hand in hand en staken de tong naar
hem uit. Sofietje zat bij haar kussen en staarde hem aan met droeve, stil-verwijtende
oogen. Menschen kwamen toegeloopen en jokten onder elkaar. Hij hoorde eene
vrouw, met eene stem
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welke aan die zijner meid geleek, vragen: ‘Waar is nu diegene die het kantbedrijf
ging in eere herstellen?’, en allen lachten ruw. Zij wierpen naar hem met steenen
en slijk; vooraan stond de leermeesteres hatelijk te grijnzen.
Hij schrok op. Zijn gebedenboek was hem ontglipt en op den planken vloer
neergebonsd. De koster scheen hem in 't oog te hebben en glimlachte bescheiden.
Hij werd niet gram, raapte zijn boek op en spande zich in om aandachtig te zijn. Na
enkele oogenblikken werden de zangen weer als stille klachten. Zijne oude oogen
staarden wezenloos in de ruimte waar alles wit was: wit de marmeren vloer, wit de
gebogen gedaanten recht over hem in het gestoelte, wit, en tegen de witte gewelven
als in zilvermist wegdoezelend, de hooge pijlers. Het schemerde hem voor de oogen;
de apostelbeelden grinnikten spottend op hem neer; de vage geluiden zwollen aan;
nu smolten zij samen tot verstaanbare woorden: ‘Wee hervormer! Wee hervormer!’
klonk het en die woorden galmden als akelig klokkengetamp in de verte: klokken
die over den dood zijner schoonste illusiën luidden.
Kommervol hing zijn hoofd op zijne borst.
Het gestoelte liep ledig.... Hij bleef. Zijn gebuur bekeek hem loos, tikte hem op
den schouder en fluisterde: ‘Amice!’
Verdwaald stond hij op, den gorgel als toegeschroefd. Zijne hooge gestalte toog
door het ruime koor ter sacristie en op zijn hermelijnen mantel biggelden twee tranen
neêr.

(Wordt voortgezet.)
H. BACCAERT.
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Japan
Een korte schets van den toestand, ten opzichte van landbouw,
nijverheid, handel en staathuishoudkunde, in het land der
‘Morgenzon’
(Vervolg)
Hoofdstuk VI
Handel en Verkeer
Naarmate een land het net zijner verkeerswegen meer en meer uitbreidt, zal het
ook beter in staat zijn talrijke handelsbetrekkingen met andere streken aan te
knoopen.
De wegen in Japan zijn over 't algemeen nog zeer slecht verzorgd en kunnen
zeer moeilijk gebruikt worden. Gedurende de laatste jaren heeft men beter de
noodzakelijkheid ingezien het binnenlandsch verkeer te begunstigen.
De eerste spoorweg werd in 1872 ingehuldigd (Tokio-Yokohama). In 1887 werd
er eene wet gestemd aangaande de spoorwegen behoorende aan maatschappijen;
de twee wetten van 16 Maart 1900 stelden de nationalisatie vast der lijn Seoul-Fusan
en van het gansche spoorwegnet behoorende aan 23 maatschappijen. Dat werk
moest aanvang nemen in 1906 en voltrokken worden in 1911, maar het getal lijnen
23 werd later op 17 vastgesteld, zijnde 2805 eng. mijlen die aan den Staat
229.000.000 yen zouden kosten. Op 31 Maart 1908 bezat de Staat 4.452,67 mijlen
in exploitatie, er waren nog een twintigtal maatschappijen met slechts 445,67 mijlen.
Op 3 Mei 1909 was Japan in 't bezit van al de lijnen der 17 maatschappijen aangeduid
in de wet van 16 Maart 1900. Die terugkoop had aan Japan 481.981.471 yen
(1)
gekost . Japan maakt deel uit van de we-

(1)

Zie verdere inlichtingen ‘Economiste Français’, 7 août 1909, blz. 205.
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reldpostvereeniging sedert Juni 1874. Het beheer der posterijen is op goeden voet
(1)
ingericht , nieuwe schikkingen werden genomen om de verzendingen der postcollis
(2)
en de betalingen der postwissels te vergemakkelijken
Zeevaart. - Vóór 1869 was het iederen Japanner verboden handel te drijven met
uitheemsche kooplieden, de enkele koopvaardijschepen, die Japan toen bezat,
moesten zich met de kustvaart tevreden stellen. In 1869 werd er eene wet gestemd
die aan iedereen de vrijheid gaf een onbeperkt getal schepen te bezitten en
tegelijkertijd eene bijzondere toelage vaststelde om de reeders te ondersteunen.
Twee jaar later werd de eerste Japansche zeevaartmaatschappij gesticht, de ‘Nippon
Koku Kisen Kwaisha’ of ‘Japansche Stoomvaartmaatschappij’, die moest in 1876
plaats ruimen voor de ‘Mitsubishi Kisen Kwaisha’.
Twee andere maatschappijen werden gesticht in 1882 en in 1884: de ‘Kioto Ungo
Kwaisha’ (Vervoerdienst) en de ‘Osaka Shosen Kwaisha’ (Scheepvaartmaatschappij
van Osaka), die twee maatschappijen werden geldelijk door den staat ondersteund
en later tot ééne enkele versmolten, de ‘Nippon Yusen Kwaisha’ (Maatschappij der
Japansche paketbooten) die van den staat eene toelage van 880.000 yen ontving
en een geregelden dienst inrichtte naar de voornaamste havens der wereld. Die
maatschappij, volgens het blad Neptune van 11 December 1909, zou de tweede
plaats innemen tusschen de groote zeevaartmaatschappijen dus na de
Norddeutscher Lloyd en zelfs vóór de Peninsular en de Hamburg Amerika Linie’. In
Mei 1909 trad de ‘Nippon Yusen Kwaisha’ in 't bezit van zes nieuwe steamers:
‘Atsuta Maru’, ‘Miyarak Maru’, ‘Iyo Maru’. ‘Kamo Maru’, ‘Kitano Maru’ en de Mishamo
Maru’, dus 2000 ton meer dan in de oude vloot, De reis van Japan naar Londen
duurt nu slechts 45 dagen, de ‘Miyazaki Maru’ moest zijne eerste reis aanvangen
op 2 Januari 1910.

(1)
(2)

In 1908: 20 maatschappijen van tramways 232,04 mijlen; Telegraaf: 39.973 Ri draad (1 Ri =
3.927272 kilom.); Telefoon: 71.940 Ri draad.
Reisduur van een brief verzonden van België naar Japan: over Amerika 30-35 dagen; over
Suez 40-45 dagen; over Siberië 17-23 dagen (mits bijzondere vermelding ‘via Siberië’).
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In 1896 werd de ‘Navigation Encouragement Law’ gestemd, krachtens welke toelagen
verleend werden aan Japansche onderdanen of Japansche maatschappijen, die
met eigen schepen van minstens 1000 ton inhoud, het passagiers- of
goederenvervoer tusschen Japan en het buitenland onderhielden. Die wet, later
vervangen door die van Maart 1909, bijna in denzelfden zin opgesteld, heeft
voorzeker haar doel niet gemist en heden bekleedt de Japansche marine eene
eereplaats onder de koopvaardijvloten der groote mogendheden. In 1908 telde
Japan 2295 steamers (1.160.372 ton) en 5333 zeilschepen (383.455 ton); van de
1618 schepen die in 1908 in Japan van stapel liepen, waren er 1141 van 20 tot 500
ton, 140 van 500 tot 1000 ton, 129 van 1000 tot 2000, 176 van 2000 tot 5000, 30
van boven de 5000 en 2 van boven de 10.000 ton.
Andere zeevaartmaatschappijen werden nog gedurende de laatste jaren gesticht
b.v. de ‘Toyo Kisen Kwaisha’ (lijn naar de Vereenigde Staten), Daito Kisen Kwaisha’
(lijn naar Hankow), enz.
Nog eenmaal moeten wij hier wijzen op de krachtdadige tusschenkomst van den
Staat, die door het verleenen van aanzienlijke toelagen de Japansche koopvaardij
terug in 't leven heeft geroepen. Japan bekleedt de eerste plaats voor hetgeen de
toelagen betreft, zooals het blijkt uit de volgende tabel:
Japan

12.30 yen per ton.

Frankrijk

11.10 yen per ton.

Rusland

3.75 yen per ton.

Italië

3.60 yen per ton.

Ver. Staten van Amerika

2.17 yen per ton.

Duitschland

0.81 yen per ton.

Engeland

0.56 yen per ton.

(1)

Eenige woorden nu over de havens.
o

1 Yokohama staat vooraan: uitvoer in 1908: 190.805.900 yen, invoer 151.288.110
yen. Invoer: ruwe katoen, garen, wol, katoenen en wollen weefsels, ijzer en

(1)

Statistiek getrokken uit de ‘Berichte der K.v.K. Oesterr. Ung. Konsularämter 1907. - Voor de
verdeeling der subsidies zie ‘Handelsberichten’, 28 Januari 1909, blz. 594.
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staal (vermindering), suiker, werktuigen (insgelijks vermindering), papier,
scheikundige meststoffen (vermeerdering). Uitvoer: zijde ruw en bewerkt, thee,
koper, enz. Voor de verzwakking van den handel te Yokohama gedurende 1908
(1)
raadplege men .
De eerste verbeteringswerken werden aanbesteed in 1889 en voleind in 1896.
Een tweede plan werd opgemaakt in 1899, het eerste gedeelte der nieuwe werken
werd in 1905 afgewerkt, het tweede heeft men in 1906 aangevat en zal waarschijnlijk
in 1912 voleind worden.
o

2 Kobe. Uitvoer: 84.114.773 yen, invoer: 191.080.866 yen. De verbeteringswerken
zullen in 1914 voltrokken worden.
o

3 Osaka. Uitvoer: 45.948.347 yen, invoer: 26.870.884 yen. De groote
veranderingen zullen in 1914 voltooid worden.
o

Moji

Uitvoer14.949.840 invoer 21.953.793
yen,
yen.

o

Nagasaki

Uitvoer 3.718.429
yen,

invoer 14.633.578
yen.

o

Hakodaté

Uitvoer 2.250.364
yen,

invoer 439.056 yen.

4
5
6

De andere havens Uitvoer 36.459.020 invoer 29.991.175
yen,
yen.

Te zamen

_____

_____

Uitvoer
378.245.673 yen,

invoer 436.257.462
yen.

In 1908 liepen 26.080 schepen de Japansche havens binnen, ongeveer 40.349.000
ton, dus 1453 schepen en 91.000 ton minder dan in 1907, dank aan de handelskrisis
van 1908. Die krisis is blijven voortduren gedurende de eerste maanden van 1909;
naar men vaststelde waren er in Januari 1909 ongeveer 60.000 ton zonder lading.
Afstanden:

Yokohama tot Hongkong 9 dagen
zeereis.
Yokohama tot Van Couver 12 dagen
zeereis.
Yokohama tot San Francisco 20 dagen
zeereis.
Yokohama tot New York (via Kaap
Horne) 54 dagen zeereis.
Yokohama tot Marseille 36 à 38 dagen
zeereis.
Yokohama tot Melbourne 19 dagen
zeereis.
Nagasaki tot Shangaï 1 dag zeereis.

(1)

o

Report for the year 1908 on the trade of the Consular District of Yokohama. London, n 4382.
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Nagasaki tot Hongkong 4 dagen zeereis.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

241
De onderzeesche kabels verbinden de voornaamste eilanden met Shangaï,
Vladivostock en het eiland Formose.
BUITENLANDSCHE HANDEL. - Alvorens een klein overzicht te geven over den in- en
uitvoer gedurende het jaar 1908, gaan wij eerst terloops onderzoeken welke de
voornaamste feiten zijn die tot de uitbreiding van den Japanschen buitenlandschen
handel bijgedragen hebben.
In 1853 werd Japan door Amerika gedwongen enkele havens te openen voor den
Amerikaanschen invoerhandel in 1885 kwamen de eerste handelsbetrekkingen tot
stand met Engeland, de Vereenigde Staten, en nog drie andere landen. Het openen
van het kanaal van Suez en het leggen van den grooten Amerikaanschen spoorweg
van den Atlantischen naar den Stillen Oceaan droegen er veel toe bij de betrekkingen
met Europa en Amerika te vergemakkelijken en te bevorderen. De Sino-Japansche
oorlog in 1894, tegen alle verwachting in, was als een zweepslag voor het land, dat
nu voor goed de handen aan 't werk sloeg en de gansche wereld verbaasde door
zijn ijver en werkdadigheid in zake nijverheid en handel. In 1897 werd de gouden
standaard in 't muntstelsel ingevoerd en een weinig later werden de uitvoerrechten
afgeschaft. De opstand der Boxers in 1900 had een noodlottigen invloed op den
Japanschen uitvoerhandel naar China. In 1902 kwamen de zaken weer stilaan in
hun plooi; de oorlog tegen de boeren in Zuid-Afrika liep ten einde en de Vereenigde
Staten schaften alle invoerrechten op den thee af. Eenigen tijd later kwam de
Russisch-Japanschen oorlog die alle scheepsvrachten en verzekeringspremies
opsloeg en alzoo den handel als 't ware den genadeslag toebracht. Van de andere
zijde nochtans moest er gezorgd worden voor de bewapening, de voeding en de
kleeding der manschappen. Zoo kwamen wij tot de Amerikaansche krisis in 1906
met hare noodlottige gevolgen waarvan wij nu nog de sporen van ontwaren.
Het eerste kenmerk van den Japanschen buitenlandschen handel is de overgroote
vermeerdering der uitgevoerde afgewerkte artikels aan de eene zijde en der
ingevoerde ruwe materialen en voedingsstoffen aan de andere, een klaar bewijs
dus dat Japan gedurende de laatste jaren zijne nijverheid ver uitgebreid heeft.
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Eenige aanmerkingen nu aangaande de handelsbetrekkingen gedurende 1908.
Over 't algemeen is er eene merkelijke vermindering te bestatigen in vergelijking
met 1907. In- en uitvoer bedroegen te zamen in 1908: 2.103.861.246 frs. dus
290.269.791 fr. minder dan verleden jaar, de invoerhandel bereikte slechts
1.126.851.831 fr. tegen 1.277.208.261 fr. in 1907; de uitvoerhandel 977.009.418 fr.
dus 139.913.361 fr. minder tegen 1907 dus: uitvoer in 1908, vermindering van 8,7%
tegen 1907; invoer in 1908, vermindering van 8,8% tegen 1907. Die algemeene
daling is toe te schrijven, eerstens aan de prijsvermindering der uitgevoerde
koopwaren bijzonder van de zijde en het koper die eene groote plaats innemen in
den uitvoerhandel. De handelsbetrekkingen met Europa en Amerika verminderden,
de prijsdaling van het zilver heeft een nootlottigen invloed uitgeoefend op den
uitvoerhandel naar China en voor 't algemeen naar al de landen van het Verre
Oosten. Hieruit volgt natuurlijk dat de vraag naar ruwe stoffen in Japan voor de
nijverheid der exportartikelen erg verzwakte en vermits de binnenlandsche handel
ook niet heel levendig was, is het niet te verwonderen dat het verschil tusschen de
statistieken van 1906 en 1908 zoo aanzienlijk is.
Zoo b.v.: de overvloedige rijstoogst en het toenemen van het aantal bloemmolens
hebben natuurlijk de vermindering van rijst- en bloeminvoer voor gevolg gehad.
Invoer in 1908. - De boomwol bekleedt de eerste plaats met 3.344.000 piculs voor
eene waarde dus van 233.131.248 fr. Die katoen wordt meestendeels ingevoerd
uit Indië, Amerika, China, Egypte en Korea, De invoer der katoenen weefsels
vermindert van jaar tot jaar, dezelfde opmerking voor het vlas, de hennep, de jute
en zelfs voor de wol, die slechts 17.693.550 fr. meer inneemt. Er dient nochtans
eene uitzondering gemaakt te worden voor de shirtings, het satijn, het fluweel (uit
katoen vervaardig d en de neteldoek, die in groote hoeveelheid werden ingevoerd.
Australië, Engeland, China, Frankrijk en Duitschland leveren bijna uitsluitelijk al de
wol die in Japan verwerkt wordt.
Wat de voedingsstoffen betreft, daar komt de rijst op den voorgrond met eene
waarde van 22.688.539 yen, dat is
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8.243.000 yen of 21.291.669 fr. minder dan in 1907, wij hebben de oorzaak daarvan
reeds aangeduid. Engeland, Indië, Korea, Indo-China, Siam en China zijn de
voornaamste leveranciers.
Ruw rietsuiker wordt ingevoerd uit Java, de Philippijnen; beetwortelsuiker uit
Duitschland en Oostenrijk-Hongarië voor 16.531.902 yen, voor 800.937 yen minder
dan in 1907. Japan bezit inderdaad groote suikerbeplantingen in Formose.
De artikels in staal of ijzer zooals platen, staven, buizen enz. werden op mindere
schaal ingevoerd dan in 1907 en de groote oorzaak daarvan berust in den slechten
toestand waarin de scheepstimmerwerven en de ijzernijverheid in 't algemeen zich
bevinden, Engeland, België, China, Zweden, Duitschland hebben in 1908 voor
20.250.720 fr. minder geleverd dan in 1907, de machienen werden nochtans met
16.970.310 fr. en de riggels en het spoorwegmateriaal met 5.166.000 fr. meer
opgeteekend. (Uit Engeland, Duitschland en Frankrijk).
De scheikundige produkten houden stand, de invoer der kunstmatige indigo
vermeerdert, die van het natuurprodukt vermindert.
Voor het papierdeeg en het leder is er insgelijks eene vermindering te bespeuren
voor het papier ongeveer 1.000.000 yen, het leder 1.700.000 yen, de papierdeeg
200.000 yen.
Geraffineerde petroleum werd voor 15.105.200 yen, d.i. voor ongeveer 800.000
yen meer dan in 1907 ingevoerd, ruwe petroleum staat aangeteekend voor 758.000
yen (uit Californië en Texas). Japan bezit inderdaad sinds eenigen tijd talrijke
petroleumraffinaderijen. Scheikundige meststoffen en cement worden meer en meer
ingevoerd.
Uitvoer. - In 1907 was er eene vermeerdering van 2.4% op den uitslag van 1906,
terwijl er in 1908 eene vermindering van ongeveer 139.913.361 yen bestatigd werd
in vergelijking met de cijfers van 1907. De zijde maakt nochtans uitzondering aan
den regel vermits er in 1908 2.167.000 kin meer dan in 1909 uitgevoerd werd, doch
uit oorzake der prijsvermindering van het produkt beloopt de totale exportwaarde
7.280.000 yen minder dan in 1907.
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Zulks is ook het geval voor het koper: 21.255.013 yen in 1908 tegen 29.262.693
yen in 1907. De uitvoer der zijdenstoffen en over 't algemeen van al de weefsels
die naar China uitgevoerd werden, heeft veel geleden door de waardevermindering
van het zilver in het muntstelsel. De thee, het aardewerk en het porcelein, waarvan
Amerika de groote markt is, hebben veel verloren; de artikelen uit papier vervaardigd,
zooals waaiers enz., werden minder gevraagd; de vuurstokjes, de geraffineerde
suiker, de voorwerpen uit stroo vervaardigd hebben daarentegen meer aftrok gehad
in 1908. De kampferuitvoer naar Engeland neemt meer en meer toe; Duitschland,
Frankrijk en Amerika hebben minder ingevoerd dan in 1907. Zeewier, traan, was,
medicijnen, cigaretten en andere artikelen van weinig belang hebben ook den invloed
der krisis ondergaan. Amerika voerde minder steenkolen uit Japan in dan in de
vorige jaren.
De beste afnemer voor Japan is dus Amerika (Vereenigde Staten); de uitvoer in
1908 bedroeg 121.996.586 yen tegen 131.101.015 in 1907; de invoer uit de
Vereenigde Staten verminderde ook merkelijk, van 80.697.362 yen in 1907 kwam
het op 77.636.556 in 1908. Het vijfde gedeelte van den buitenlandschen handel van
Japan komt aan de Vereenigde Staten toe (Philippijnen en Hawaï inbegrepen). Na
de Vereenigde Staten is het de beurt aan China: 111.474.000 yen slechts in 1908,
eene vermindering dus van 33.327.000 yen tegen 1907. Engeland alleen maakt
eenigszins uitzondering op den regel; inderdaad de invoer beliep 25.521.404 yen
tegen 22.443.305 yen in 1907 (vermeerdering van 3.078.000 yen; voor den invoer
is er nochtans eene vermindering van 8,451,501 yen. Na Engeland komen Engelsch
Indië, Duitschland, Frankrijk, Korea, Italië, België, Oostenrijk, Zwitserland, Rusland,
naar volgorde gerangschikt. Wat België betreft, daar komen wij later nog eens op
terug.
Invoerrechten. - De eerste handelsverdragen werden in 1859 geteekend, de
eerste tolrechten werden toen vastgesteld. Dat stelsel werd in 1899 herzien en
moest plaats maken voor het ‘algemeen toltarief’. Dit algemeen toltarief en de
verdragen die vóór 1899 nog geteekend werden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

245
vormen samen het Japansch tolstelsel dat nu nog op enkele veranderingen na, in
voege is. De uitvoerrechten werden alle afgeschaft. Boeken, goud- en zilverstukken,
vlas katoen, wol, meststoffen enz. betalen geene rechten. Ruwe stoffen
voortkomende van den landbouw en de vischvangst, van de ontginning van mijnen
en bosschen, drogerijen, scheikundige produkten, medicijnen, verf- en kleurstoffen,
werktuigen, rijtuigen enz. betalen 5 tot 10% der waarde. Dranken, glaswaren, papier,
weefsels, garen, metalen artikelen 10 tot 20%; wijn, sterke dranken tabak 35 tot
40%; juweelen en weeldeartikelen 20 tot 40%.
In 1904 werd eene speciale taks vastgesteld op de tolrechten en op de andere
belastingen. Korten tijd na den oorlog werd het toltarief veranderd op 1 Oktober
1906. Dat algemeen tarief van 1906 dus werd later gewijzigd door de volgende
o

wetten: 1 Wet van 27 Februari 1901 (in werking tredende op 1 September 1908)
o

op de invoerrechten van sommige voedingstoffen en dranken, 2 Wet van 31 Maart
1908 (in werking tredende op 1 Oktober 1908) voor de rechten op de ruwe en
o

geraffineerde minerale olie, 3 verder werden er nog andere wetten gestemd (22
Februari en 1 April 1908) voor sommige veranderingen in de verbruiksbelastingen
aangebracht.
De gemiddelde taks mag over 't algemeen op 15.65% gesteld worden, enkele
specifieke rechten komen in het nieuwe tariefstelsel voor. Naar de meening der
ekonomisten wegen de tolrechten in Japan niet te zwaar op den handel, de
ingevoerde goederen zijn minder belast dan in Rusland. Het kenmerk der Japansche
handelspolitiek bestaat hierin dat de tolrechten vastgesteld worden meer met het
inzicht geld in te zamelen dan wel met het doel de nationale nijverheid te
(1)
ondersteunen; 't is dus meer eene protectionistische handelspolitiek.
Handelsmaatschappijen, Beurzen, Verzekeringswezen. - Vóór de afkondiging
van het wetboek van koophandel bestonden er weinig handelsmaatschappijen. In
1890 werden de wetten en verordeningen in handelszaken in een wet-

(1)

r

Zie meer daarover: ‘Export’, Organ des Centralvereins für Handelsgeographie, 1905, n 36,
blz. 541.
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boek samengebracht dat later in 1899 herzien werd. De vijf soorten van
handelsvennootschappen, die door onze wet erkend worden, staan insgelijks in het
Japansch wetboek aangeschreven: de vennootschappen onder gemeenschappelijken
naam, de vennootschappen bij geldschieting op aandeelen, de vennootschappen
bij eenvoudige geldschieting, de naamlooze vennootschappen, de samenwerkende
vennootschappen of cooperatieven.
De wet op de ‘Borgstelling der verplichtingen en kontrakten in de handelszaken’
werd in 1905 gestemd en kent aan de maatschappijen het recht toe hunne goederen
ten onderpand te zetten om borg te blijven voor de schuldbrieven die zij uitgegeven
hebben. De wet erkent ook de trustmaatschappijen die aan de vereischte voorschiften
voldaan hebben. De wet van April 1909 aangaande de buurtspoorwegen is slechts
een aanvulsel bij de wet van 1905 waarvan wij reeds gesproken hebben.
In 't jaar 1907 telde men:
4639 vennootschappen op aandeelen met een kapitaal van 231.023.331 yen.
3799 vennootschappen bij eenvoudige geldschieting met een kapitaal van
10.394.682 yen.
1649 vennootschappen onder gemeenschappelijken naam met een kapitaal van
45.866.695 yen.
In 1881 werden de eerste verzekeringsmaatschappijen gesticht, de wet van 1900
aangaande de verzekering verplicht de maatschappij de toelating te vragen om het
ambt van verzekeraar uit te oefenen. Het kapitaal der maatschappij moet ten minste
100.000 yen bedragen en eene verzekeringsmaatschappij mag geene andere zaken
aangaan buiten de verzekeringskontrakten. In 1907-08 waren er 33 maatschappijen
voor levensverzekering en 8 maatschappijen voor verzekering in zake vervoerdienst.
De beurzen in Japan hebben hun ontstaan te danken aan de uitbreiding van den
e

rijsthandel gedurende de 17 eeuw. De wet op de beurzen die nu nog in voege is
werd in 1893 gestemd. Toen reeds bestonden er 146 handelsbeurzen De minister
van Landbouw en Koophandel alleen kan de toelating tot het stichten verleenen. In
e

Japan onderscheidt men twee soorten van beurzen, de 1 soort is eene vennoot-
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schap en de tweede eenvoudiglijk eene gilde (in 1907 vond men er 2, tegen 49
vennootschappen). Het kapitaal van een beursvennootschap moet ten minste
100.000 yen bedragen en de maatschappij moet de bijzondere toelating van den
staat bekomen om beurszaken te doen. De beursgilde moet ook aan die laatste
vereischte voldoen. De beursvennootschap blijft verantwoordelijk voor alle
onvolledige uitvoering van een kontrakt van wege den makelaar, de beurs staat
onder het strenge toezicht van den Staat. In Japan vindt men insgelijks de drie
verschillende benamingen die in de beurszaken in voege zijn: de termijnhandel
e

(einde der maand, einde der volgende maand, einde der 3 volgende maand), de
verkoop en de koop met gereede penningen, de koop waarbij vastgesteld wordt dat
de aflevering der goederen kan verschoven worden (niet meer dan 150 dagen).
Ziedaar dus een kort overzicht van den handel in Japan Nog eene enkele opmerking
dient er worden gemaakt: het staatsbestuur hier ook heeft, door zijne machtige
tusschenkomst, den buitenlandschen handel ondersteund door het oprichten van
handelsscholen, der handelsmuseums te Tokio en te Osaka. De kleine winkels in
de groote steden verdwijnen langzamerhand om plaats te maken voor de groote
magazijnen, de ‘Galeries’ en de ‘bazars’. Ook nam, gedurende de laatste jaren, het
getal der groote handelshuizen merkelijk toe; zij hebben er veel toe bijgedragen om
de handelsbetrekkingen met de vreemde landen te vergemakkelijken en te
bevorderen.
Die bevoorrechte toestand, waarin Japan zich bevindt, heeft nochtans ook zijne
keerzijde. De handel inderdaad wordt er door twee soorten handelaars gedreven,
die erg van malkaar verschillen. De eene, de ‘oude stam’ genaamd of de mannen
van den ouden stempel, die zijn voorzichtig, gierig, hardvochtig, weinig onderricht
en getrouw aan de oude gebruiken en instellingen, de andere stam bestaat uit de
handelaars der nieuwere school; zij zijn minder spaarzaam, hebben eene betere
opvoeding genoten, maar zijn meestal trotsch. De strijd tusschen die twee stammen
blijft immer voortduren, alhoewel zij, gedurende de laatste jaren

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

248
onder den invloed der Europeesche gedachten, minder vijandig tegenover elkaar
gestemd zijn.
Een ander kenmerk van den Japanschen koopman, dat zich nog dikwijls voordoet,
is de oneerlijkheid in de handelszaken en hierdoor juist onderscheidt hij zich van
den Chineeschen handelaar wiens eerste hoedanigheid de eerlijkheid is. In de
handelszaken schijnt de Japanner die twee onomstootelijke waarheden somtijds te
vergeten: ‘time is money’ en ‘honesty is the best policy’. Om tegen die kwaal zoo
krachtdadig mogelijk in te werken, heeft het staatsbestuur in alle scholen een
leergang von ‘zedenleer in handelszaken’ ingericht. Het ware misschien beter in de
scholen de kinderen meer ootmoed in te prenten, want voor den Japanner, bewust
van den rijkdom en den bloei van zijn vaderland, zijn dikwijls alle middelen goed om
zijn eigen voordeel te zoeken en uitsluitelijk zijne belangen te bevoordeelen.

Hoofdstuk VII
De Begrooting
Japan heeft steeds met nauwkeurige zorg en wijs beleid zijn financiewezen bestuurd.
Vóór den oorlog tegen China, was de staatsschuld nog klein, maar later, ter oorzake
der aanzienlijke uitgaven van leger, vloot en openbare werken, had Japan met
groote moeilijkheden te kampen. Nieuwe leeningen moesten aangegaan worden
en de bevolking was niet rijk genoeg om daarin te voorzien. In 1899 nochtans werd
de eerste leening 4% uitgeschieven en dat bracht een heelen ommekeer te weeg
in de begrooting. Voor het tijdvak 1900-1901 stonden de gewone uitgaven
aangeteekend voor 149.000.000 yen en de buitengewone (bijzonder voor het leger,
de vloot en de openbare werken) voor 243.500.000 yen. In 1903-1904 (bij het
uitbreken van den oorlog dus) stegen de gewone uitgaven tot 170.000.000 yen en
de buitengewone slechts tot 80.000.000 yen; de staatsschuld bedroeg toen
559.000.000 yen; in 1907-1908 was zij reeds op 2.437.000.000 yen gebracht
geworden dus vijfmaal het bedrag van 1903-04, indien wij rekening houden met de
bevolking vinden wij 120
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(1)

per inwoner . Gedurende den termijn 1908-09, twee jaar dus na den vrede met
Rusland, werd alles in 't werk gesteld om de financiën tot den normalen toestand
terug te brengen. Aan de eene zijde trachtte men door alle mogelijke middelen de
inkomsten te vermeerderen: de belasting op den saké werd vastgesteld op 10 yen
tegen 3 yen gedurende het vorige jaar, de accijnsrechten op de suiker werden met
1.50 yen per 100 pond vermeerderd. een nieuwe taks op het petroleum van 1 yen
per koku werd vastgesteld terwijl de verkoopprijs van den tabak door het
staatsmonopolie met 30% verhoogd werd. Aan de andere zijde werden de uitgaven
sterk beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De eerste reeks schuldbrieven in Februari
1904 uitgegeven, werden op 25 December 1908 uitbetaald; daarbij betaalde de
Staat nog ongeveer 139.579.073 fr. tot het overnemen van spoorweglijnen luidens
de wet op de spoorwegen waarvan wij reeds gesproken hebben. Kortom volgens
de berekeningen, zou men tot een hoogst bevredigenden uitslag komen.
Voor de belastingen en taksen zou er eene vermeerdering zijn van 59.409.000
fr. of 7,7%.
Voor de opbrengst van het zegelrecht 6.199.200 fr. of 12%.
Voor de opbrengst der domeinen en staatsondernemingen 13.689.900 fr. of 3,6%.
Te zamen ongeveer 82,656.000 fr. of 6,7%.
De nieuwe leening van 100.737.000 fr., die in de begrooting aangeschreven stond,
werd niet aangegaan om de staatsschuld niet te vermeerderen en, niettegenstaande
dat, staan de buitengewone inkomsten met eene vermeerdering van 335.790.000
fr. aangeteekend.
In Januari 1909 werd het budget 1909-1910 aan de Kamers ter stemming
onderworpen. Wij kunnen hier volstaan met eene korte vergelijking tusschen de
twee termijnen 1909-1910 en 1908-1909.

(1)

Zie voor verdere inlichtingen: eene studie over de begrooting voor 1907-08 in vergelijking
met de cijfers van 1903-04, ‘L'Economiste français’, 26 sept. 1908. Pierre Leroy-Beaulieu.
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ONTVANGSTEN: Begrooting
1909-1910
Gewone
470.354,136
yen
buitengewone

1908-1909

Vermeerdering Vermindering

440.705.455

29.648.681

-

-

100.453.347

48.575.147 yen 149.028.494
_____

_____

518.929.283
yen

589.733.949

-

70.804.666

Gewone

404.700.516
yen

396.134.035

8.566.481

-

buitengewone

114.220.516
yen

165.460.799

-

51.240.204

totaal

518.921.111
yen

561.594.834

-

42.673.723

totaal
UITGAVEN:

(1)

o

De drie hoofdzakelijkste punten van die begrooting zijn: 1 voor de
o

staatsspoorwegen zal er voortaan eene afzonderlijke begrooting zijn, 2 de termijn,
vastgesteld tot het betalen der uitgaven en leeningen, die vroeger gestemd werden,
o

zal verlengd worden, 3 de uitgaven voor het leger, de vloot en de openbare werken
zullen verminderd worden. Wij willen hier vooral de aandacht op trekken, vermits
de minister van Financiën, graaf Katsura, zulke voorname rol gespeeld heeft als
veldheer in den oorlog met Rusland. Nog eenmaal moeten wij hier dus wijzen op
den vooruitgang van het kleine Japan dat met zooveel overleg en met zulk wijs
beleid zijne belangen verdedigt en zich de grootste opofferingen weet te getroosten
waar het de ontwikkeling en den welstand van het land geldt. Wij denken dat het
onnoodig is nog verder uit te weiden over de leeningen die Japan aangegaan heeft,
over de belastingen, de rechten, de taksen, de monopolie enz.; voor verdere
inlichtingen daarover raadplege men ‘Annuaire financier et économique du Japon,
(2)
1909’.

Hoofdstuk VIII
Het Bankwezen
r

(3)

D Kanju Kiga onderscheidt drie perioden in het historiek van het Japansch
bankwezen:
o

1 Eene periode van weifeling en besluiteloosheid van

(1)
(2)
(3)

Verdere uitleg: ‘Bankers' Magazine’, September 1909, blz. 391, ofwel ‘Annuaire financier et
économique du Japon’, blz. 10.
Voor de politiek en het programma van Katsura, zie ‘Journal des économistes’, 15 mars 1910,
blz. 434.
r

‘Das Bankwesen Japans’. - D Kanju Kiga, Leipzich.
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1868 tot 1882, alhoewel de eerste bankzaken slechts in 1872 afgehandeld werden,
bij de afkondiging in November van het reglement der nationale banken.
o

2 De regularisatieperiode van 1882 tot 1896.
o

3 De specialiseering. Van af 1896 leggen de banken zich op een bijzonder soort
van zaken toe, iedere bank kiest haar vak.
De eerste periode levert weinig belang op, 't is meer een overgang van de
landhuishoudkunde tot de kredieteconomie. De stichters en beheerders der banken
zijn meestal onwetend en hebben geene ondervinding. Langzamerhand begint men
het nut der kredietinrichtingen in te zien, het princiep en de techniek der banken
worden beter doorgestudeerd en de check wordt meer en meer in omloop gebracht.
De tweede periode heeft de centralisatie der circulatiebanken bewerkt. De
‘Japansche Bank’ krijgt stilaan de bovenhand en oefent meer en meer haren invloed
uit op de rijzing en daling van prijzen en disconto op de geldmarkt. Nieuwe banken
worden gesticht, o.a. de handels-, nijverheids- en hypotheekbanken. Door de
inmenging van den Staat worden er vereischte voorwaarden vastgesteld om tot de
stichting eener bank te mogen overgaan. Eene wet stelt als 't ware den levensregel
vast der kredietinrichting in zake organisatie en beheer. Na de sluiting van den vrede
met China, kiest iedere bank min of meer hare specialiteit: de eene wordt uitsluitelijk
eene depositobank, de andere houdt zich meer bezig met de openbare fondsen,
eene derde heeft voor hoofdzakelijk doel het oprichten en ondersteunen eener
nijverheid enz. Het getal banken klimt steeds meer en meer en de kredietinrichtingen
doorstaan weldra hunne eerste krisis. In 1893 wordt het toezicht van den Staat nog
strenger en in 1905 stemmen de Kamers eene wet die de bankzaken regelt der
Japansche banken in den vreemde. In 1908 telde men ongeveer 2183 banken in
Japan, waarvan de bijzonderste zijn:
o

1 De Japansche Bank, die gesticht werd in Juni 1882 met een kapitaal van
10.000.000 yen, dat later op 30.000.000 yen vastgesteld werd. Die bank heeft het
voorrecht biljetten in omloop te brengen voor een bedrag van 120.000.000 yen;
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wanneer de uitgifte dit bedrag te boven gaat, wordt er eene taks gesteld van 5% op
het teveel.
o

2 De Yokohama Specie Bank, gesticht in 1880, heeft voor doel den
buitenlandschen handel te bevorderen. Toegestaan kapitaal 24.000.000 yen; bijhuis
in Londen.
o

3 De Hypotheekbank van Japan, in 1896 gesticht met een kapitaal van 10.000.000
yen, heeft oneindig veel bijgedragen tot de heropbeuring en de ondersteuning van
den landbouw en de nijverheid in Japan, door toedoen van talrijke leeningen en
voorschotten op hypotheek.
o

4 De Nijverheidsbank van Japan werd in 1900 gesticht; het kapitaal bedraagt nu
17.500.000 yen, waarvan er 16.250.000 reeds gestort zijn.
Talrijke landbouw- en nijverheidsbanken werden nog gesticht in de verschillende
departementen van het rijk. Het staatsbestuur verleent eene bijzondere toelage aan
ieder provinciaal bestuur om eenige aandeelen in die banken te kunnen nemen.
De Bank om de kolonisatie van Hokkaïdo te bevorderen werd in 1899 gesticht
met een toegestaan kapitaal van 3.000.000 yen. De Bank van Formosa werd
opgericht in 1900 met een kapitaal van 5.000.000 yen.
Buiten die zes groote banken telt men nog ongeveer 1646 gewone- en 673
spaarbanken, die alle onder het strenge toezicht van den Staat geplaatst zijn.
Kortom dus alle kredietinstellingen, de gewone banken en de spaarbanken ter
zijde gelaten, worden door het Staatsbestuur ondersteund, dat daarentegen het
beheer dier banken van nabij gadeslaat en een streng controle uitoefent over het
werk der beheerders.
Clearing-house of Verrekenkantoren. - Het clearing-house is eene vereeniging
van banken die de verplichting aangaan de overschrijvingen, uit het giroverkeer
ontstaan, onderling en op gelijke wijze te vereffenen door eene laatste overschrijving
der saldos op de boeken der centrale bank.
Het eerste clearing-house in Japan werd gesticht te Osaka in 1879; heden vindt
men er te Tokio, te Osaka, te Kioto, te Yokohama, te Kobe en te Nagoya.
Alhoewel er zeer dikwijls misbruik van gemaakt wordt, heeft men tot hiertoe een
goeden uitslag bekomen. De
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banken, die als lid van het verrekenkantoor aangenomen worden, moeten voor een
vastgesteld bedrag, fondsen, waarden of effekten als waarborg stellen in het
clearinghouse, zooals postmandaten, aandeelbewijzen, handelseffekten,
schuldbrieven, coupons der staatsrent enz. Te Tokio b.v. moet de geassocieerde
bank een zeker getal aandeelbewijzen der staatsleening in pand stellen voor een
bedrag van minstens 10.000 yen (pari).

Hoofdstuk IX
Het Muntstelsel
De muntkwestie in Japan heeft onderscheidene veranderingen doorleefd alvorens
zij door het stelsel, dat nu in voege is, opgelost werd.
In 1871 werd de gouden standaard aangenomen. Dat was voorzeker verkeerd
gehandeld, vermits nu Japan alleen den gouden standaard zou hebben in het Verre
Oosten. Er ontstonden talrijke moeilijkhedeu in de handelsbetrekkingen met de
naburige landen, met China voornamelijk. De gouden penningen vonden grooten
aftrok in de andere staten en verdwenen stilaan uit het land zelf en zoo bracht men
het langzamerhand tot den zilveren standaard. Op 29 maart 1897 werd hij nochtans
weer vervangen door den gouden standaard. De gouden muntstukken die alsdan
in omloop gebracht werden waren: de yen, de stukken van 2, 5, 10 en 20 yen, voorts
de zilverstukken van 1 yen, 10 en 20 sen en eindelijk de pasmunt in nikkel en in
(1)
koper.
Gehalte der muntstukken:
Goudstukken:

zuiver goud 900 deelen, koper 100
deelen

Zilver Goudstukken:

zuiver zilver 800 deelen, koper 200
deelen

Nikkel Goudstukken:

zuiver nikkel 250 deelen, koper 750
deelen

Koper Goudstukken:

zuiver koper 950 deelen, tin 40, zink 10.

De muntslag van den gouden penning is vrij en mag dus door den staat voor
rekening van een derde uitgevoerd worden, de zilverstukken moeten maar voor een
bedrag,

(1)

Voor de afbeelding dier muntstukken raadplege men: ‘Dictionnaire illustré des Monnaies...’
M. et A. Méliot, Paris, blz. 159.
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dat 10 yen niet overschrijdt, aanvaard worden; daarbij is het aanmunten van den
zilveren penning niet vrij.
Het aannemen van den gouden standaard heeft belangrijke gevolgen na zich
gesleept. De handelsbalans in Japan liep steeds op een invoersaldo uit en het
staatsbestuur moest steeds een groote hoeveelheid fijn metaal uit den vreemde
koopen om altijd te kunnen voorzien in de noodwendigheden van het reservefonds
dat uitsluitelijk uit gouden muntstukken moet bestaan. De reizigers die naar Japan
komen, en hun getal klimt meer en meer, brengen ook geld aan en indien wij nu
nog rekening houden met de aanzienlijke sommen die jaarlijks aan de Japansche
zeevaartmaatschappijen voor vrachtloon betaald worden en die in de handelsbalans
niet aangeschreven staan, dan moeten wij besluiten dat het invoersaldo, dat anders
met gouden penningen zou moeten betaald worden aan den vreemde, nu door al
die niet aangeteekende inkomsten grootendeels gedekt wordt en dat bijgevolg het
uitvoer van goud uit Japan tot hiertoe nog geen gevaar oplevert voor den
ekonomischen welstand van het land. Japan is nochtans verplicht zijne nijverheid
meer en meer uit te breiden om meer en meer producten naar den vreemde te
kunnen zenden en alzoo de handelsbalans met een uitvoersaldo te sluiten.
Christian Paultre heeft over de muntkwestie in Japan eene volledige studie
(1)
geschreven .
De handelsbetrekkingen met China bleven onaangeroerd na het inbrengen van
den gouden standaard, voor uitvoer zoowel als voor invoer, dank zij de gedurige
rijzing en daling van den prijs van het zilver. Inderdaad die golvingen volgden
elkander zoo vlug op, dat zij schier geene tegenwerking hadden op den prijs der
koopwaren in China, dat nog altijd den zilveren standaard behouden had.
Kortom dus, Japan heeft voorzichtig en wijs gehandeld wanneer het tot de
verandering van zijn muntstelsel overging. Daarbij die verandering heeft nog eenen
goeden invloed uitgeoefend op de handelsbetrekkingen met andere landen die
insgelijks den gouden standaard hebben, aldus

(1)

Questions monétaires contemporaines, 1905, blz. 777.
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werd de wísselhandel in Japan nog op eene vaste bazis ingericht.
De ‘Japansche Bank’ brengt de biljetten in omloop; de tegenpartij of waarborg
daarvan is het reserve, dat bestaat uit goud- en zilverstukken en uit goud in staven.
Daarbij mag zij nog voor 120.000.000 yen bankbriefjes uitgeven maar die moeten
gewaarborgd zijn door staatsrenten, pandbrieven der schatkist, goed gekwoteerde
aandeelen en handelseffecten. Gelijk wij reeds gezien hebben is het bedrag van
uitgifte beperkt tot de som van 120.000.000 yen; indien het bedrag die som te boven
gaat, wordt er een soort taks opgeëischt van 5% op het verschil tusschen de
120.000.000 yen en de som van uitgifte.
HENRI VAN DEURSEN.
(Wordt voortgezet).
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Zoo eenzaam...
Zoo eenzaam hangt mijn Christus langs
den weg, aan 't oude Kruis....
De herfst valt op de dennen neer
met stervend blaar-gedruisch....
Dees avond dat ik groeten ga
zijn teedre Beeltenis,
heeft Hij mijn schreden heen-geleid
waar 't immer zomer is.
Hoe rustig lag de liefde daar
op 't Landschap, en hoe zoet
wanneer ik kussend knielde aan zijn
gebenedijden voet....
Toen rees uit mijn derve hart
weelderig rankend, naar
het groote, blanke Christi-beeld
een wilde rozelaar,
die, strenglend om het moede Lijf
dáár hij niet hooger mocht
zijn bloeiens-blije rozen in
de doornen-krone vlocht. Hij hing als in een brandend bosch
van innig liefde-rood....
O vizioen - en daalde neer
ten ruste in mijnen schoot. Maar 's morgens, eer de zonne opstond
in 't klagend blader-huis
leekte er nog bloed uit de open zij
van 't blanke Christi-kruis. KAREL VAN DE VIJVER.
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Een liedje van de Dagen...
De dagen zijn dansende deernen, lief,
Zij komen één stonde ons vermeien...
Zij brengen ons weemoed zoo geerne, lief,
En ach! zoo zelden verblijen.
Een rimpel in 't voorhoofd ze ons branden, lief,
Al neurend een treurige liedje;
Een enkele liet in mijn handen, lief,
Een lachend vergeet-mij-nietje.
Maar sedert wij wandlen te zamen, lief,
Zij allen mij blij-monklend geven
Veel bloemen met zoo 'n mooie namen, lief,
O... blijven wij saâm voor 't leven.
JOZEF SIMONS.
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Kunstkroniek
Holland en het Legaat Drucker, Hendrik Luyten en Richard Baseleer,
Kunst van Heden, Tentoonstellingen te Brussel, Karel Doudelet, Frans
Hens.
De winteroogst voor de Kroniek was maar schraal dit jaar en daarom heb ik sedert
December ll. geen kronieken gegeven, al had ik er België en een deel van Holland
voor afgereisd. De jonge Hendrik de Graeff, het zusterskind van Door Verstraete,
die vroeger in alle bescheidenheid, maar met groote kennis van zaken, veelal de
tentoonstellingen leidde bij Buyle en Forst en in den aanvang ook voor Kunst van
Heden werkte, was ten deele voor zich zelf begonnen en had het smaakvolle
Arti-zaaltje op de Meir, schuin over Forst voor zich ingericht.
En zijn afwezigheid was zeer merkbaar, wat aangaat het kunstgehalte der
tentoongestelde werken. Goed is echter geweest de expositie van Aze ick kan, een
genootschap dat nu al in zijn acht en twintigste jaar is en volgens de nota van zijn
tegenwoordigen voorzitter René Bosiers, die bezig is een onzer eerste
landschapschilders te worden, ‘op 25 Oktober 1883 te Antwerpen werd gesticht.
Dragende den naam van “der jongeren Kunstvereeniging” onder de kernspreuk:
Aze ick kan.
Doel was een goede verstandhouding onder de jonge kunstenaars te bewerken
en te behouden. Zij zouden alles in het werk stellen om hen aan te moedigen en
stelden belang in alle kunstbetreffende gebeurtenissen. Om het, door haar
voorgestelde doel te bereiken, zou de Kring tentoonstellingen inrichten in deze,
onze stad Antwerpen, in België en in den vreemde en stelde o.a. verscheiden malen
in Duitschland ten toon.’
Goede talenten, vele, groote lichten heeft de Kring echter maar weinige geteld;
tot het peil van Kunst van Heden heeft hij zich nooit weten te verheffen. Ik vind bij
't doorbladeren der oude reproducties de namen van van Beurden, Jacobs, Posenaer,
(dit is nog al een goeie en teekent heel knap), Emiel Jaques, enz. Doch ook Henry
Rul, Wiethase, Gogo, Jan de Graeff en de Laet, welke laatste op de jongste
tentoonstelling nu ook was opgenomen in Kunst van Heden, dat me altijd voorkwam
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eenigzins vijandig te zijn aan Aze ick kan en vice versa, want België is nu eenmaal
het land van de côterieën en de kliekjes.
(1)
Verder hebben we bij Forst Baseleer en Luyten gehad, welke laatste altijd komt
met het botten van de blaren, want die wonderlijke en verwonderlijke schijnt te
beschikken over der goden eeuwige jeugd. Waar hij het vandaan haalt weet ik niet,
maar hij was hier nu weer met een collectie bijna uitsluitend nieuwe doeken, vele
van het laatste jaar, de overige, voor het meerendeel, van het voorlaatste. Er waren
er maar enkele bij van een vroegeren tijd, den tijd van het overdreven kersenrood
en het al te strakke mauve, die hij hier gevoegelijk weg had kunnen laten. Iemand,
die beter had behooren te weten, maakte mij de opmerking dat deze kunst was niet
litereer, dat er niet genoeg diepe gedachten in waren; ik houd, zooals men weet,
niet van gedachten schilder- of beeldhouwkunst, die gemeenlijk slechts dient om
een onvoldoende techniek te bedekken en een schilder en beeldhouwer moet in de
allereerste plaats een knap werkman zijn. - En als men volstrekt stemming en
litereere bijgedachten verlangt - was er geen stemming in dat prachtige Katwijksche
Strand en dat Paard in den druilenden Regen en die Heide bij Zonsopgang (ik
bedenk mijn eigen namen) en in dat Najaarsbosch, om slechts deze te noemen. Overigens Luyten is een man die doet wat hij wil, die evenals Courtens, gaat waar
hij meent te moeten gaan en die zich om geen opinies van anderen, van modetjes
of ismetjes bekreunt. Hij woont rustig, bijna geheel van de wereld afgezonderd, in
Brasschaet en enkel in de lente vertoont hij zich aan den volke........
Stemmingskunst heb ik overigens voldoende in Holland genoten, want de Hollanders
zelf en het Hollandsche land, zijn het land en het volk der steeds wisselende
belichting en der stemmingen die als lichten en schaduwen zijn. En wijl mijn eigen
ziel zoo droevig was, kwamen de zachte, teergrijze nevelen en de droefheid van
de ziel van 't Noorden, wonderwel met mijn eigen droefheid overeen...
In Amsterdam was de collectie Drucker, die ik vroeger al een paar maal heb
vermeld en waar destijds zoo veel om te doen is geweest, aangezien de eigenaar
in arrenmoede over gebrek aan appreciatie, dreigde met de heele collectie naar
Engeland te

(1)

Toen Baseleer tentoonstelde, was ik in Holland; hij heeft echter aldaar in den Larenschen
Kunsthandel te Amsterdam een groot succes gehad en is in de toon gevende Hollandsche
bladen met lof vermeld.
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gaan, eindelijk voor goed ondergebracht in een uitbouwseltje (puisten noemt het
de spraakmakende Amsterdamsche gemeente) aan het rijksmuseum, dat bereids,
twee van die puisten heeft. Een curieus idée om Hollandsche stemmingskunst onder
te brengen in een rococo gebouwtje en toch ging 't heel goed bij elkaar! Daar kan
men zijn hart ophalen aan Marissen, Mauve, Delacroix en Daubigny. Vooral Jaap
Maris was er te vinden met poeëmen, poeëmen van zacht-drijvende of woest-razende
wolken en toornende Noorderluchten en half ondergeloopen waterstranden, in het
teederste, êelste licht. En Mauve vooral was er, Mauve de droeve, die de innigste
stemmingen van zijn land, en vooral van de atmosfeer van zijn land, zoo innig heeft
verstaan... Heel de overige Hollandsche en veel Belgische stemmingskunst, o.a.
die van Baseleer, is toch eigenlijk maar naäperij van Maris en Mauve! En als men
hem ziet, beseft men eerst recht welk een nabutser Evert Pietersen is, die hier in
België eenigszins, maar in Holland heel weinig geacht is.
Waar de Belgen zich dikwijls met sprongen hebben ontwikkeld, - tusschen den
Leys van den begintijd - den Braekeleer van den begintijd, ligt zulk een kloof, dat
men nauwelijks zou gelooven dat 't dezelfde menschen waren, is bij de drie Marissen
en Mauve, hoewel er ook bij hen diepe gapingen liggen tusschen hun later leven
en hun debuut, de overgang veel geleidelijker geweest. Het leven van Hollanders
gaat niet zoo met schokken, dat van de Belgen springt als een Wildbach voort. En
toch - tragediën spiegelen zich soms af in die kalme Noorderzielen - een tragedie
zooals ze zich heeft afgespeeld in de ziel van van Gogh, en 't schijnt soms of al de
passie van Holland zich in zijn kunstenaars heeft geconcentreerd!
't Was eigenlijk de eerste maal dat ik met van Gogh behoorlijk kennis maakte; ik
had hier en daar wel verspreid werk en afbeeldingen van zijn werk gezien, maar
nooit iets wat op een collectie geleek. Hij was zonder eenige tegenspraak een zot,
maar een geniale, - teekenen kon hij niet en nog minder schilderen, of liever hij kon
beide zooals een waanzinnige het kan. - Men heeft 't zijn Eigen Portret maar aan
te zien dat hij gedeséquilibreerd was. Maar evenals waanzin soms iets aantrekkelijk
heeft en zeer sterk werkt op der menschen verbeelding en 't gezelschap van een
waanzinnig dichter bijv. altijd amusanter is dan dat van zou een wel gebalanceerd
kruidenier, trekken sommige zijner waanzinnige schilderstukken en vooral zijn minder
waanzinnige etsen ons aan. Doch men moet nu niet gaan beweren dat in hem een
toekomst ligt voor de Hollandsche
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(1)

kunst , want al is waanzin (een gevolg van het toenemend ongeloof) zeer onder
ons verspreid, gek zijn we goddank toch nog niet als natie!
Een ander kunstenaar, die ook wel eenigszins dit waanzinnige nadert, is Thys
Maris, de broer van Jaap. Doch waar Vincent was een gedésequilibreerde, een die
uit de voegen is geslagen, is of was hij (ik weet heusch niet of hij nog leeft) een
geëquilibreerde zot. Men vertelt van hem - ik weet niet of 't waar is, maar vind 't
begrijpelijk, dat hij niet van zijn schilderijen scheiden kan en als iemand zijn atelier
is binnengedrongen, wat moeilijk is, ze liever niet verkoopt. Soms, als in zijn
Achterbuurtje en de vier Molens, doet hij wel eens vaag aan Jaap denken, maar bij
voorkeur schildert hij droomen, een werkwijze, die hij bijv. in zijn Siska al genaderd
was.
En het liefste en het beste schildert hij droomen van vrouwen die hij naar de
bewering der theosofen, ontmoet heeft on the Astral plain. Hij zal bijv. schilderen
een Duin in een Manenacht en daartegen de gedaante van een vrouw, maar zoo
vaag, dat ze uit manelicht en mist schijnt geweven, of hij schildert 't Bruidje (in 't
Suassomuseum), eigenlijk meer de verschijning van een Bruid in een droom. En
dan eens weer komt hij nader bij de physical plain, onze aarde en schildert dat
(2)
prachtige Gezicht in Amsterdam, waar hij de werkwijze van Jaap nog verfijnt . En
onder al deze bedrijven blijft hij een beetje een zot, maar zooals ik zei een zeer
geniale, die in tegenstelling met Vincent voortreffelijk teekent. Trouwens alle
kunstenaars ZIJN een beetje zot.
Zooals men hier in 't Zuiden, door smaak en gevoelsaffiniteiten altijd min of meer
naar Frankrijk nadert, voelt men zich in Holland in den allerlaatsten tijd vooral, altijd
sterk naar 't Noorden en wat schilderkunst betreft, naar Schotland heengetrokken.

(1)

(2)

‘En die leemte, die valsche hersenwrong misschien “zegt W. Vogelsang in Onze Kunst 1905,
tweede halfjaar”, die weerbarige zenuwen, ze zijn juist aan den anderen kant tevens de
oorzaak dat Vincent zoo rücksichtslos geweldig kon zijn en dat zijn levenswerk - en van welk
een grooten omvang een oeuvre is dat! zoo groot en geïsoleerd voor latere geslachten, of
laat mij liever zeggen voor een' kleine gemeente onder de latere geslachten blijven zal. -’ van
Gogh was in Holland geboren, maar leefde en werkte hoofdzakelijk in Frankrijk, waar hij stierf.
Het waanzinnige in zijn kunst valt Vogelsang en Jacobs daarom minder op, omdat ze
waarschijnlijk nooit waanzinnigen zagen.
Mej. Marius zegt terecht van hem: Zijn werk was in de eerste jaren '70 rijper van tonaliteiten,
fijner van grijs, dan in de grootscher lichtoplossingen tusschen '80 en '90.
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De Schotten leveren een stemmingskunst, die zich eenigszins op de onze gebaseerd
heeft, tafereelen soms in Holland geschilderd, maar meesttijds in hun eigen land,
van 't Hoogland vooral, met de sombere glens en de tragediën hunner bloedgedrukte
bergen, (want er is geen zoo bloedige en ijselijke geschiedenis als de Schotsche
geweest) - de nevelen, die als een dreiging over hun sombere dalen hangen en
maar zelden optrekken voor de zon. Van deze kunst geeft 't stuk van Duff, the lost
Sheep, een goeie illustratie ‘- 't is een ietsje sentimenteel - een ietsje te litereer naar
mijn smaak, een Brit kan daar moeilijk buiten, maar 't is toch knap en doorwroet
werk. Dit stuk hangt in 't Suassomuseum, maar ook bij Wisselingh waren mooie
dingen van hem.
Op de overige Hollandsche en met de Hollanders in verband staande vreemde
kunstenaars, kom ik later nog wel eens terug. Enkel nog dit: - telkens als ik de grens
overga, wordt mijn oog getrokken en getroffen, door de groote verbetering, die er
in onze Sierkunst in 't algemeen en vooral in onze bouwkunst komt. Die aardige,
stemmige landhuizen, die men echter ook in de buitenwijken onzer groote steden
vindt, eenigszins op den stijl der Engelsche cottages gegrond, maar toch met iets
heel eigen Hollandsch - met lage vensters, kleine ruitjes, rood en wit geschilderde
luiken en hoekjes en nooks en uitspringende muren, waar klimrozen en clematis
tegen groeien, hoeveel beter doen die in het landschap dan het ongelukkige moes
van een slecht nageäapte rococo, zooals men hier ziet in de villas bij Calmpthout
en Eeckeren en in de verschrikkelijke en afschrikkende nieuwe gebouwen in de
(1)
Leysstraat en op de Meir . En toch, evenals Holland, zich met zijn nieuwe gebouwen
eenigszins op onzen grooten tijd heeft gegrond, hoe gemakkelijk zou Vlaanderen
zich niet op de Gotische kunnen vestigen! de Gotiek heeft hier zooveel inniger en
verhevener dan ooit in het Noorden gebloeid en hoezeer de Gotiek zich tot
aanpassing aan onze huidige eischen van hygiene en comfort leent, bewijst het
gebouw van de meisjesschool in de de Bomstraat.
*

**

De groote gebeurtenis van het afgeloopen Antwerpsch winterseizoen is weer geweest
de tentoonstelling van Kunst van

(1)

De bouwkunstige tentoonstelling in het voorjaar in de feesthal gehouden, scheen hierin wel
eenige verbetering te beloven, ook de modellen van huisjes op de tentoonstelling bij 't ter
Kamerenbosch.
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Heden, een genootschap dat, dwars door alle concurrentie heen, vaak kampende
met uiterst moeilijke finantieele toestanden, zijn gevestigden naam handhaaft, om
ons telkens wat nieuws, iets geheel van 't vorige verschillends en iets degelijks te
brengen. De tentoonstelling was weer, als in vorige jaren, in twee hoofdafdeelingen
verdeeld; moderne bijdragen, meest alle van 't laatste jaar, van leden en
genoodigden, en een retrospectief gedeelte, omvattende de Portretkunst in België
de

(1)

gedurende de 19 eeuw. Het begin der vorige eeuw - van de Biedermeyerzeit
vooral - is op elk gebied geweest een tijd van conventioneele stagnatie. In 't Noorden
Ary Scheffer, Kruseman en Pieneman; in 't Zuiden Gallait, Wauters, Wappers,
Hennebicq enz. Ary Scheffer dien men, om zijn aanhoudend verblijf in Frankrijk,
eigenlijk nauwlijks een Hollander noemen kan, stond ontegenzeggelijk boven al de
overigen. Onder de Belgen van dien tijd houd ik 't meest van Gallait. - Ik vind Gallait
een héel groot kunstenaar, niet buiten zijn tijd, maar in zijn tijd. Hij bezat, naast een
uiterst correcte, schoon eenigszins droge schilderwijze, een zeer fijnen analytischen
geest en o.a. het Damesportret van Mevrouw Allard was voortreffelijk; - een deftige
dame met een fijn gedistingeerd, echt Belgisch gezicht, de cet âge incertain qu'on
nomme un certain âge, met bandeaux, zooals men nu weer draagt, in een geheel
zwart kleed, dat door voortreffelijk geschilderde zwarte Cluny-kant is afgezet. Een
in alle opzichten knap portret, maar niet zooals bij groote kunst, tredend UIT den tijd
waarvoor 't bestemd was. Leys was er o.m. met 't bekende Groene Portret van zijn
dochter (hier uit 't Museum) en een Familiegroep uit zijn eigen eetzaal, thans in de
kleine Leyszaal op 't Stadhuis en een portret van hem zelven; ik kan niet zeggen
dat 't heel fameus is; stijf en archaïek, 't mooiste was zijn decoratieve figuur van
Quinten. Van Lies was er een Studiekop en een Portret van den ouden heer
Buschmann, van Linnig een Damesfiguur in een Binnenhuis, en, dichter bij onzen
eigen tijd, van Luyten vooral, een kranig Damesportret en een prachtig ding van
Jan van Beers: 't Portret van Mevrouw de Vos. Ik heb altijd wel een groote
bewondering voor den schilder-koopman van Beers gehad, al betreur ik zijn afdwaling
van de groote lijnen, maar ik had nooit gedacht dat hij dát kon. Dit is inderdaad een
zeventiend' eeuwsch portret, Frans Hals waardig. 't Geheel, in uiterst fijn grijzen
toon gehouden, wellicht als relief voor de grijze oogen van het
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Deze afdeeling is later, vermeerderd en verbeterd, in Brussel geweest.
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model, prachtige oogen waren 't, echte heksenoogen, van een niet bepaald mooie,
maar uiterst gevaarlijke en verleidelijke vrouw. 't Is een meesterlijk portret, doende
wat een portret moet doen, weergevend de ziel in de technisch volmaakt-uitgevoerde
lijnen. En die vreemde grijze oogen bleven mij bij, lang nadat de tentoonstelling was
gesloten!
Van de kindergroep van van Lerius kon ik niet beamen wat de Kriticus van Onze
Kunst er over heeft gezegd. 't Is 't portret, een heel aardig, levendig portret van vier
lieve kinderen, maar van een ‘tragedie’ en een ‘vroegen, droeven dood’ bij een
schaap van drie jaar heb ik niets kunnen merken, en ik zocht graag verband, want
beide waren bij uitstek Belgisch, tusschen dit stuk van van Lerius en die andere,
kers-versch geschilderde kindergroep van Walter Vaes, waarop vooral dat kleine
meisje met die inroode wangetjes zoo allerliefst was. Heel goed was ook 't portret
van een van Vaes' jongere broertjes, dat op wel eenigszins curieuse wijs met een
lap over zijn hesje heen gedrapeerd was. Maar, - en dit blijft mijn eenig bezwaar
tegen Vaes, die een onzer knapste jongere schilders is, - hij weet nooit heel goed
waar hij het heeft te zoeken en zichzelf gevonden heeft hij altijd nog niet. Er zijn er
die deze versatiliteit en deugd vinden, maar ik vind het een gebrek. De overige leden
van den Kring waren bijna alle present, het zijn alle jaren zoowat dezelfde namen:
Hens, Baseleer, Huygelen, Hageman, (dit jaar buttengewoon goed met zijn Indische
matrozen en zijn Joden - vooral de Joodsche afstammelingen waren heel decoratief,
en dan de invités, o.a. Delaunois, tegenwoordig een onzer oorspronkelijkste en
beste artisten, hier vooral met zijn Kerkdeemstering en een Wolk over Kloosterland.
- Jacob Smits was zooals altijd mooi, Baertsoen, een invité, prachtig (men leze
dienaangaande het artikel van Fierens-Gevaert in Onze Kunst), van Rysselberghe,
geen vriend van mij, Rombeaux, enz. Een speciale aandacht wil ik even vragen
voor Karel Mertens, die mij uiterst antipathiek is als mensch, maar een onzer
voortreffelijkste kunstenaars en een van die Uebermenschen op wien de jaren geen
vat schijnen te hebben. Trouwens alle echte kunstenaars bezitten die buitengewone
vitaliteit. Hij heeft zijn plafond voor de Vlaamsche Opera voltooid, - het is in de
feesthal geëxposeerd geweest en hij was in Kunst van Heden met een paar prachtige
dingen, het Portret van den advokaat Delvaux en Mej. L.v.M., dat laatste het elegant
in blauw gekleede Jonge Meisje, dat men zich wel herinneren zal, en dat voor 't
oogenblik in Brussel is.
Een paar nieuwen, (genoodigden, naar ik meen) waren
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Ernest Welvaert en Aloïs de Laet. Ik volg niet de gewoonte van de meesten om
enkel over kunstenaars te spreken met een gevestigden naam. Deze beide, evenals
de jonge de Graeff (tot heden totaal onbekend), zijn zeer groote kunstenaars!
Welvaert, bij een uiterst verzorgde en knappe teekening, trekt mij minder aan om
zijn kleur, maar de Laet is een meester, - in enkele opzichten geniaal, hoewel hij
het ongeluk of misschien het geluk heeft, dat zijn werk niet in den smaak van het
groote publiek valt, en hij te eerlijk en te oprecht kunstenaar is om concessies aan
datzelfde publiek te doen. Hij wil wel alles doen om den broode, alleen schilderen
om den broode niet. Een paar jaar geleden heb ik hem opgezocht. Hij had toen zijn
atelier in dat schildersbuurtje in de Lange Leemstraat, - een aardig atelier, en mooi
ingericht, - trouwens dat doen kunstenaars, al zijn ze nog zoo arm altijd, (alleen 't
atelier van Baseleer is een soort schapestal), - ze hebben alle iets in hun vingeren,
wat een andere sterveling nooit bezit. Hij is of was toen een weduwnaar met twee
kinderen, meen ik, hij copieerde muziek, gaf les en speelde 's avonds piano in een
tjingel tjangel, maar schilderen om den broode deed hij niet! Hij schildert op zeer
eigenaardige wijze, ik heb nooit iemand gezien die werkte zooals hij; hij doet soms
even aan Hercules Seghers denken. Enkel op zeer grooten afstand treden de
omtrekken naar voren en dan is 't of hij ze gezien heeft en weergegeven in een
droom - een verlaten hutje in de Kempen, met een lichtje van Klein Duimpje er in,
een huisje in een bloemenwei onder 't schermkruid begraven en vooral zijn prachtige
Scheldeboorden met de weelde van bloemen aan den waterkant. Ik betwijfel echter
sterk of hij, zoolang zijn leven duurt, wel ooit een grooten naam zal maken; hij bezit
geen talent voor een handige reclame en is totaal onverschillig voor roem. Bovendien
draagt hij heele oude jassen en dat is een groote fout in de oogen van een Belgisch
publiek! - In Holland is 't een aanbeveling!
*

**

In Brussel is het den heelen winter en de heele lente geweest een opeenvolging
van groote en kleine tentoonstellingen: in het Boute-zaaltje, in het Moderne Museum
en in den Kring. Ik heb sommige wel en sommige niet bezocht; ik kan natuurlijk niet
telkens in Brussel zitten; George Eeckhoudt volgt in Onze Kunst geregeld deze
kroniek; enkel over Karel Doudelet in den Kring wil ik een enkel woord zeggen,
omdat hij zoo 'n heel eigenaardige en op zich zelf staande verschijning is in de Bel-
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gische kunst. In den tijd van de Vlaamsche School heeft hij veel voor dat tijdschrift
en voor de firma Buschmann gewerkt; ik noem hier maar enkele hunner uitgaven
Binus, Boontje en Boschmannetje, Beatrijs en Ridder Halewijn en het inderdaad
zeer schoone Liefdetournooi.
Ik vind hem een kunstenaar met een allerrijkste en bijna woeste kracht van
verbeelding, wien het echter aan Backbone ontbreekt; er is altijd iets slaps in zijn
figuren, alsof ze moeilijk uit zich zelf overeind kunnen staan; doch ze zijn zeer
bevallig. George Eeckhoudt zegt van hem: ‘Hij mag als een verzinnelijking worden
beschouwd van een leus, een naam en een datum... Hij is innig verbonden met de
Symbolisten beweging, waarvan Maeterlinck onze meest glorieuse dichterlijke
vertolker blijft. Doudelet toch was, met George Minne samen, de verluchter en de
grafische commentator der eerste werken van den schrijver van Serres chaudes
en Princesse Malaine, en omstreeks den tijd toen hij zich voor 't eerst in zijn uiterst
onspronkelijke en van mysticisme en archaïsme doortrokken kunst aan ons
openbaarde, wekte hij meer nieuwsgierigheid op dan begrijpende sympathie...’
Schrijver beweert verder dat die niet begrijpende nieuwsgierigheid sedert in
begrijpende bewondering verkeerd is, doch ik ben zoo vrij dit te betwijfelen; er blijft
in zijn werk altijd iets ziekelijks en daardoor iets onvolmaakts. - Dit is echter oprecht,
want 't zelfde vindt men in den man weer. Ik wil hier enkel een indruk van hem zelf
geven, want de tentoonstelling heb ik niet gezien.
Eenige jaren geleden, hij woonde destijds in Florence, heb ik eens omdat ik de
Pitti en de Uffiziën moest bezoeken, eenige weken, onder zijn dak vertoefd. Hij
woonde met zijn moeder in een van die half vervallen Florentijnsche paleizen, die
in gedeelten worden verhuurd. En de man was zelf, als zijn kunst, without backbone
en zwaaide met alle winden mee. In zijn teeken- en graveerkunst (hij schrijft ook)
erken ik graag dat hij een meester is, maar zijn schildering enerveert mij; ik herinner
me nog 't portret van Ruysbroeck l'admirable, dat over mijn bed hing en dat mij
geregeld nachtmerries gaf, terwijl ik aan den anderen wand geëmbêteerd werd door
een jufvrouw in een grot, in een bosch, - even nachtmerrieachtig. Men mag er een
teekenaar echter geen verwijt van maken dat hij veel minder goed schilderen kan;
hetzelfde was 't geval met vele Duitsche graveurs en zelfs eenigszins met Dürer.
Hij blijft niettemin een zeer interessante verschijning, vooral omdat er niemand op
hem lijkt. Ik geloof dat hij nu ook om de 50 begint heen te draaien.
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En hiermee besluit ik deze ditmaal zeer korte Kroniek, de verschillende
Wereldtentoonstellingen in Brussel hoop ik later apart te behandelen. Beide
exposities, die bij't ter Kamerenbosch en in den Cinquantenaire heb ik vluchtig
bezocht, de eerste was in Mei nog een onaffe rommel en in Augustus was ze alweêr
afgebrand, en met haar vele schatten; vooral de Engelsche en ook de Belgische
(1)
afdeeling waren zeer goed. Onlangs was ik er even en in die uitgebrande festoenen
van het slingerende en met neervallen dreigende ijzerwerk was iets artistieks; te
oordeelen naar de wijze waarop 't zoo in eens, aan alle hoeken tegelijk gebrand
heeft, moet 't dunkt me wel aangestoken zijn.
En boven al die ineengestorte ruïnen woei blij en lustig onze Hollandsche vlag!
Men verdenkt mij, hoop ik niet, van chauvinisme, als ik de Hollandsche afdeeling,
vooral die der boeken, ingezonden door het Algemeen Nederlandsch Verbond,
bizonder der geslaagd acht. Er waren prachtige inzendingen, vooral van Dishoeck
en Versluys, van den laatste o.a. een boek van Veldheer over Neurenberg en een
heel interessante uitgave van Vincent van Gogh. Deze inzendingen waren
ondergebracht in een bijgebouwtje. In 't hoofdgebouw trok vooral de Indische
afdeeling de aandacht, met de geduldige, kunstvaardige bewerksters van de
prachtige gebatikte sarongs en den nog heel jongen man met den sierlijken
hoofddoek, die al die schoone wonderen zat te snijden in 't harde Djati hout. Verder
waren heel belangrijk de verschillende inzendingen aardewerk, meubelen, en de
prachtige kleinodiën van Voet en Hoetinck. De retrospectieve tentoonstelling en die
in den Cinquantenaire hoop ik later, in een apart stuk, te behandelen; de Spaansche
en Fransche afdeelingen zijn voor België het belangrijkst, omdat de inzendingen uit
dit land en uit Holland te veel bekend zijn. - Het wordt op den duur heel vervelend
om altijd de zelfde artisten en altijd dezelfde schilderijen te zien!
En ik eindig, zooals ik veelal doe, met de beschouwing van éen enkelen kunstenaar
van wiens leven tot hiertoe maar weinig is bekend en wel van Frans Hens, die den
naam heeft van ongenaakbaar te wezen, maar die mij zeer vriendelijk ontvangen
heeft, hoewel hij heel vreemde oogen opzette toen hij een dame zag en met een
uitbrander tegen alle mogelijke critici begon! Hij heeft zijn atelier in de Coquilhatstraat
r

n 10, een vrij groot gebouw, waar vroeger Luyten, die een vriend van hem is, gehuisd
heeft en dat hij geheel alleen
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Sedert, met onbegrijpelijke vlugheid ten deele weer hersteld.
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voor zich heeft, ook beneden, want hij moet absolute rust hebben om zich heen als
hij werkt en als er gebeld wordt, laat hij bellen, want hij heeft meermalen door iemand
op een ongelegen oogenblik te ontvangen, een belangrijk stuk verknoeid.
Beneden, in het voorhuis, hangen zijn etsen, waaronder ik die met de jagende
kotters en de omkrullende baren 't schoonste vind. Boven, tegen en aan de wanden,
stonden, hingen en lagen de blauwe wonderen zijner schilderkunst. Want dat is wat
ik 't meest in Hens bewonder, zijn buitengemeene oorspronkelijkheid, die hem op
geen der voor hem of gelijk met hem levende kunstenaars doet gelijken, hoewel
door sommigen beweerd wordt dat hij onder den invloed heeft gestaan van Artan
en dat teedere, limpide blauw dat zijn wateren vult en zijn luchten en dat als 't blauw
van schoone oogen is. - Hij schildert maar zelden regen en scheen, niettegenstaande
zijn afgeslotenheid een zonnige natuur. De meeste van zijn dingen kende ik van de
exposities. Daar waren 't witte droomschip vóor de ree en 't spookschip in den
maanlichten nevel en de kotters voortgeblazen door den rukwind en de hoog
opgetorende wolken als woeste Walküren gedragen door den storm. 't Interessantste
echter was 't onaffe werk, de schetsen en studies, eer 't doek is voldragen en uit de
bloot fotografische impressie op 't netvlies, 't gedicht in blauw en goud geboren is.
Hens schept in zijn atelier, maar de impressie neemt en schildert hij op den buiten
en t' is interessant om in verschillende studiën na te gaan hoe hij werkt. Van het
Wrak o.a., l'Epave, liet hij mij de voorstudies zien. 't Was een gezonken boot, die
lang hier in de buurt van Antwerpen in de vaargeul had gelegen en telkens zonk 't
dieper weg. Eerst schilderde hij ter plaatse de bloote fotografische opname er van.
En toen ging hij aan 't zoeken, 't arrangeeren en schikken; 't wrak zelf werd meer
naar achteren gebracht, - de voorgrond vergrootst en verbreed - de decors meer
uiteengeschoven - tot hij gevonden had die desolatie, die eenzaamheid van 't verlaten
schip, alleen met de lucht en de deinende zee. Zoo liet hij mij ook de studie van een
paar kotters zien. voor een stuk, dat nog niet geheel voltooid was. Ze worden met
volle kracht door den luchten, bollen wind de pieren uitgeblazen, en zoo onvoltooid
als 't stuk was, was 't een der beste, die hij ooit heeft gemaakt. Hij had ook plezier
in zijn eigen werk en toonde 't met trots; al erkende hij zelf dat in menig stuk de
luchten zijn zwakke punt zijn. En 't is dikwijls eigenaardig, - bij al mijn ingenomenheid
met zijn kunst moet ik dit erkennen, aangezien hij 't zelf erkent, - om 't contrast te
zien tusschen dat teeder-diafane water, trillend, bruisend, deinend,
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schuimend onder den storm of in 't licht van de zon of overwuifd door de
voorbijvarende schaduwen en die hemel die er zich als een strakke koepel over
welft op een wijze zooals nimmer 't uitspansel is in 't Noorden en die wolken, die er
als keien in hangen, hoewel hij ze wel dikwijls grillige en alleen hem eigen vormen
geeft. Een andermaal slaagt hij echter ook in de lucht volkomen, zooals in zijn wilde
Walkürenjacht en in 't spookschip glijdend door den nevel, waarvan hierbij de
afbeelding gaat.
Hens heeft zijn opleiding hier in Antwerpen genoten, al heeft hij zich al vroeg van
de academische tradities los gemaakt. Hij was een groote vriend en eenige jaren
de jongere, van Door Verstraete, van wien hij met groote vriendschap sprak en met
wien hij jaren geleden veel gewerkt heeft te Brasschaet en in zijn Gesichtbildung,
in den vorm van neus en kop, lijkt hij eenigszins op den Door, maar zonder dat
dweeperig-droomende in de oogen. Een groot portret van Verstraete staat op zijn
atelier. - Hens is een man van middelmatige grootte, grooter dan Luyten en Courtens,
maar toch niet heel groot. Hij maakt niettegenstaande zijn blauwe oogen een
donkeren indruk en is een echte Sinjoor, behalve dat hij heel eenvoudig gekleed is.
Meer weet ik op 't oogenblik niet van hem te vertellen, want ik heb hem nog maar
eens gezien.
A.W. SANDERS VAN LOO.

Antwerpen, 9 September 1910.
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Boekennieuws
De nachtbruid. De Gedenkschriften van Vico Muralto, door Frederik van
Eeden. - Amsterdam, W. Versluys, 1909, 431 blz.
'k Moet elken keer lachen als ik dit boek opsla, en telkens toevallig tref dat het
openvalt aan 't losse bladzijdje ‘errata’. Daarop staat heel zorgvuldig aangeteekend
dat er op deze 431 bladzijden enkel 8 storende drukfeilen zijn. Dit is een
benijdenswaardig klein percentage; en de stoffelijke uitvoering van het werk doet
inderdaad den uitgever weerom alle eer aan. Maar 'k wil hierheen: was men er op
uit, een opsomming te maken van al de wijsgeerige, godsdienstige en zedenkundige
‘errata’, die voorkomen in Frederik van Eeden's jongste boek, dan kreeg men, in de
plaats van éen bladzijde, een bundel, nagenoeg half zoo dik als 't boek zelf...
Daarover straks.
Want niets belet ons vooraf te wijzen op de groote letterkundige verdiensten van
‘De Nachtbruid’. Die verdiensten liggen vooral in Van Eeden's allerknapsten
vertellingstijl. ‘Hij is geen redenaar’, verzekerde hij ons onlangs te Antwerpen nog;
en 't is waar; hij is zelfs geen causeur. Zijn verschijning heeft altijd ietwat links, en
dat schuinsch-glooiend kopje geeft hem iets gemaakt-nederigs dat al dadelijk
on-sympathisch werkt. Daarbij niets geen kleur in zijn lang niet smijdig orgaan. Maar
zijn pen, o zijn pen, die houdt het uit tegen de radste en de mooiste tong. Hoe dat
pennetje loopt over 't papier, en hoe uit zijn zwarte trekjes telkens opfonkelen al de
schakeeringen van die verbeelding, al de flikkeringen van dien geest - dat is en dat
blijft waarachtig éenig onder de modernen.
Want, laat al de vroegere kameraden uit de Nieuwe Gids het langs om meer eens
worden om samen te spannen tegen dezen zonderlingen man - laat ze uit de hoeken
van Kloos' maandelijksche kronieken zoowel als uit Scheltema's Grondslagen jassen
op hem gelijk - in 't Vlaamsch - Marten op Kalle, ze trappelen van Eeden nooit plat;
de kerel veert telkens weer op, en antwoordt op al het gekef en gestamp met een
nieuwen roman of een nieuw tooneelstuk. De oud-maatjes mogen 't afkondigen
twaalf keer per jaar dat van Eeden geen blijvende kunst levert, dat zijn werk voos
is en valsch, dat op den top van den Parnassus geen plaats is voor hem - van Eeden
is toch de eenige onder hen allen - de veel jongere Heijermans uitgezonderd - die
kan spreken van een wereldfaam; die zijn werk ziet vertalen in 't Fransch, in 't Duitsch
en in 't Engelsch - en die, terwijl zijn naam geen plaats vindt in 't prachtig Nieuwe
Gids-gedenkboek daareven verschenen, toch in 't buitenland alléen als
vertegenwoordiger van diezelfde limited bekend staat, en toch alléen door zijn naam
op de Hollandsche literatuur de aandacht vermag te trekken.
Het nemo profeta heeft Van Eeden ruimschoots ondervonden - sociologisch
zoowel als literarisch. Ook trok hij er uit; van uit Guernesey - waar de schim van
Victor Hugo op 't naburige
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Jersey hem troostte - zond de balling 't verzoek aan zijn land, zijn naam te willen
schrappen uit het literatuurtje aldaar. Toen die formaliteit was vervuld, dacht hij
zonder wroeging te mogen oversteken naar Amerika, om voortaan Uncle Sam te
dienen in 't Engelsch met zijn woord, zijn pen, zijn daad. Hij heeft dat volgehouden
bijna een heel jaar. Toen is hij teruggekeerd en hij bracht in zijn valies mee... dezen
Hollandschen roman.
Men moet zich slechts deze laatste en enkele andere, meer private
bijzonderheden, uit van Eeden's leven herinneren om te beseffen hoeveel
autobiografie Frederik Van Eeden in ‘de Nachtbruid’ heeft gelegd.
In dit lang verhaal vertelt hij zoo nagenoeg 't volgende:
Vico Muralto renteniert in een Hollandsch stadje. Hij is geboren Italiaan, afkomstig
uit een vader-vrijdenker en een goed Roomsche moeder, rijke-lui, die
allerongelukkigst waren. Vader wilde zijn jongen maken tot een kind van zijn geest.
En ze gingen samen op reis: een tochtje van belang, door Noord-Afrika, Klein-Azië,
Europa, Amerika. Vico zag de streken, genoeg om over Holland later hooghartig
het zijne te zeggen; zijn vader zag niets anders dan 't persoontje van Vico, want hij
bewaakte zijn jongen met een valkenoog, om van hem af te houden alle bederf: de
priesters, de vrouwen en de filisters. En toch, waar er kans toe was leidde hij zijn
zoon naar de katholieke kerken. Want hij was een hartstochtelijk liefhebber van
gewijde muziek.
Intusschen rees in den jongen langs om duidelijker het beeld van de moeder, het
heiligenbeeld van een schoone martelares.
Vader en zoon bleven goed kijken, elk op zijn wijze, maar ze spraken zeer weinig.
Eens vroeg Vico: ‘Is er rechtvaardigheid, vader.’ En 't antwoord was: ‘Er is alleen
kracht.’ Maar Vico, zijnde van een zeer verliefde natuur, moest geluk hebben.. Hij
sloop weg te Londen uit vaders bewaking en hij werd op Emmy Tenders verliefd; 't
was een idyllisch spelevaren met een bootje op de Teems Maar na zijn kuiertochtjes
met Emmy ging hij weleens plonsen in 't Londensche straatslijk.. Dan schreef hij
telkens om troost naar zijn moeder. En moeder gaf de redding aan: dat was Christus.
Aan de Anglikaansche Emmy vroeg Vico om uitleg over Christus. Maar zulk een
gesprek vond Emmy erg onplezierig, en Vico kwam tot de ontdekking dat Emmy
inderdaad niets van Christus afwist, ‘het woord gebruikte op gezag van ouders en
maatschappij, en voor correspondeerende werkelijkheid niets anders bezat dan een
vaag, vlottend fantoom, van een mooien, goeden man met lang haar en een
dubbelpuntig baardje, die dood was en toch leefde, mensch was en toch God, overal
bestond en nergens, en door al die tegenstrijdige eigenschappen nog maar 't
makkelijkst wordt gekend en toegesproken in plaatjes en in beeldjes, die niet kunnen
en niet behoeven te gelijken, met woorden die aangenaam streelen door bekende
klanken vol dierbare associaties.’ Of Emmy er zoo bleef over denken weten we niet.
Haar vriendschap met Vico werd geschorst door haar huwelijk met een Engelsch
officier...
En vader Muralto stak met Vico naar Holland over. Hier troonden voor Vico
Rembrandt en Spinoza. In 't kleine landje
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van die grooten mocht Vico zijn moeder terugzien. Ze kwam over uit Italie, en met
haar was een juffrouw, Lucia. Vico kwam onder den invloed van die beide vrouwen,
die hem aanvankelijk weldadig aandeed. Dat zag zijn vader, en de oude Muralto
nam zijn zoon mee in een bootje op de Noordzee. Ze waren al heel ver, en tweemaal
had Vico gezegd: ‘'t Is tijd, vader, omkeeren.’ ‘Toen zag ik dat hij niet hooren wou.
Hij had het groot zeil krap aangehaald, scherp oploevend, de schoot vastgezet, en
staarde vast en ver voor zich uit onder den grooten, gelen zuidwester. Zijn oogen
hadden de harde, stekende uitdrukking van oude menschen die na langen
levenskamp nog voor hun restje adem vechten, of van verwende, lang gefolterde
zieken, of van uitgehongerden of schipbreukelingen die voor niets of niemand meer
gevoel hebben dan voor eigen nood. Tusschen zijn kortgeknipte, grauwe
bakkebaarden en zijn dicht gepersten mond zag ik twee vale groeven zijn wangen
zoo diep plooien, als ik dat vroeger nooit had opgemerkt. Ik voelde op eenmaal een
deernis alsof 't besef van al het leed dat hij toch onder mijn oogen geleden had, nu
plotseling tot mij doordrong.
‘Wat scheelt je, vader?’ vroeg ik. Hij begon te praten, alsof er geen wind en geen
zee om hem was, onverschillig weg, maar 't roer nog houdend. ‘Je zei vóor drie jaar
dat je nu verloren zou zijn. Ik geloof dat je gelijk hebt. Je bent het... Je moeder heeft
je weer in haar klauwen. Zij is een harpij, Ken je die beesten? Half vrouw, half gier.
Ze zuigen de helft van je gezonde levensbloed uit en dan vullen ze 't weer aan met
gal. Haar afgod is de melancholie en de droefenis. Lijden, pijn, verdriet, kwelling,
bitterheid, dat zijn de aartsengelen in haar hemel...’ En die ijselijke preek gaat zoo
voort, drie bladzijden lang, en altijd maar de zee verder in.
‘Om 't roer! vader! Om!’
Maar hij riep nog heftiger terug:
‘Doorgaan, zeg ik je?’
‘En toen weer, terwijl ik de zee rondzag en overwoog wat te doen:
- “Ik zeg je, Vico, er is leven, en er is dood. En we moeten leven zoo lang we
kunnen. Maar het moet ook waarachtig leven zijn... Het leven van de meeste
menschen is een langzaam jammerlijk sterven. Er is geen eer aan en geen verdienste
om een leven te bewaren dat een dood moest heeten. Een half, voos, rot, stinkend
leven. Schande is 't dat de menschen nog niet leven kunnen, en nog erger schande
dat ze nog minder kunnen sterven. Ik heb gewild je te laten leven, waarachtig leven,
Vico! Ik heb mijn best gedaan, je te leeren leven. Maar 't is niet gelukt, en nu zal ik
je leeren sterven. - Ben je bang?
Nu begon zich iets in mijn ziel te bewegen en op te richten, als een uit zijn hol te
voorschijn getergde slang. Ik begon ook wind en zee rondom me te vergeten. Ik
voelde wel dat het tintelde langs mijn rug tot in mijn vingertoppen en ik begreep dat
ik zeer bleek zag. Maar ik was toch niet lafhartig en sprak ferm:
Ik ben niet bang, vader. Ik geloof dat ik even goed zou weten te sterven als gij,
als 't noodig was, ook zonder dat je 't me leert. Maar ik wil niet vermoord worden,
ook niet door mijn vader.”
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De tranen uit de starre, nu roodgerande oogen begonnen milder te vloeien.
“Vico!” riep hij nu met veel weeker, bevende stem: “Wil je mij dan trouw zijn? - wil
je je laten redden? Wil je die vervloekte harpij afzweren? Wil je de zwarte bende
ontvluchten?”
Maar ik was getergd en geprikkeld en antwoordde trotsch:
- “Ik wil mijzelven redden. Ik zal trouw blijven wie ik 't waard vind. Ik eerbiedig
geen man die mijn moeder vloekt”.
Toen vertrok zijn gezicht akelig, hij hief zijn bevende rechterhand op en stootte
er uit onhandigheid de zeildoeken kap mee van het hoofd, zoodat zijn vochtig grauw
haar opwoei. - Hij maakte het doem-gebaar van Jezus in Michel-Angelo's laatste
oordeel. Daarbij luid schreeuwende:
- “En dan vloek ik jou, hoor je! Ik vloek jou, Lodovico Muralto. Je vader vloekt je!”
“Om!” zei ik.
“Goed! - om!” zei mijn vader grimmig, en trok tegelijk het roer uit mijn hand en
heftig naar zich toe, zoodat we, in plaats van dóor den wind te gaan, er dwars vóór
kwamen te liggen, met aangehaald grootzeil en vasten schoot.
Al had ik toen den dood even gretig gewild als hij, dan zou ik mij nu toch bij instinct
geweerd hebben. Zeemanschap leert doodsverachting, maar grooter verachting
voor slechte manoeuvers.
Ik riep “stommeling!”, trok haastig mijn mes en sneed de schoot door, zoodat het
zeil als een groote, half ontsnapte vogel uit fladderde in den wind Doch de boot had
al zooveel water geschept dat ik haar niet meer rechten kon, en zij in een oogenblik
geheel vol sloeg. Ik klom op den hoogen kant en stak de hand uit naar mijn vader
Maar hij zag me even met schampere bitterheid aan, schudde het hoofd en liet zich
zinken, met een woeden ruk zijn hand uit een lus van het touwwerk bevrijdend
Toen heb ik vier uren rondgedreven...’
Voortaan hield Vico zich dicht bij zijn moeder en bij Lucia, maar niet om ze lijdzaam
te volgen, wel om scherp na te gaan of in haar levenswijze 't geluk lag dat hij zocht.
En dit werd hij al dadelijk gewaar: ‘de (katholieke) Christus van Lucia en (z)ijn moeder
was geen suggestiewaan zooals bij Emmy, maar een levende werkelijkheid.’ Moeder,
die nu geen verdere reden had om in Holland te vertoeven trok met Lucia en haar
zoon naar Italië terug. Hij ging in Rome met priesters om, maar 't kwam tot geen
bekeering...
En nu begint het droomboek in ‘de Nachtbruid’: nu krijgen we Vico's leven zooals
het is in de werkelijkheid van den dag en in de verbeeldingen van den nacht. Of
liever, ik vergis me, want het komt Vico voor ‘dat wie droomt wakkerder is dan wie
waakt’. Hij is altijd een sterk en machtig droomer geweest en hij weet dat de oplossing
van het geheim onzes levens ligt in den droom. Niets dan minachting koestert hij
voor hen die een derde van hun leven in volstrekte bewusteloosheid liggen. Dat zijn
‘suffers’ en ‘slaapkoppen’ voor hem die ook zijn donkere nachten kleurig en vol rijk
leven maakt. En nu verhaalt het boek verder wat dat rijk leven is en waartoe het
Vico leidt.
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Hij huwt met Lucia in zijn dagleven; in zijn droomleven blijft hij Emmy getrouw. Maar
zekeren nacht ziet hij Emmy in gezelschap van zijn vader.
Hij telegrafeert den volgenden dag aan Emmy's familie in Londen: ‘Wire address
Mrs Emmy Truant’. En men antwoordt: ‘Mrs Truant died fever Simla Januar’. Ook
zijn vader zag hij dikwijls weer, en ze hielden vriendelijke samenspraken. Maar liefst
van al bleef hij in de droomsfeer der gestorvenen omgaan met Emmy.
In zijn dagleven bleef Vico een stipt man: goed voor Lucia en de kinderen, en
werkend als diplomaat, eerst als attaché, later als legatie-secretaris in verschillende
landen, tot hij eindelijk weer in Holland terecht kwam. Daar ontmoet hij op een
zeiltochtje Elsie. En, zoowaar, even te voren, als hij in zijn droomleven zijn dame
wilde begroeten, en Emmy wou zeggen, had het ‘Elsie’ geluid! Daar Elsie nog een
levende werkelijkheid is, duurt het niet lang of ook in het dagleven gaat hij met Elsie
uit... tot het komt op 't kapittel dat aanvangt ‘Lieve Lucia, wil u mij een kwartiertje
aanhooren’ en waarin Vico de fonograaf is van Frederik Van Eeden's meest
gecondenseerde sofisterij. - ‘Zij die de wereld Vico's vrouw noemt, de moeder van
zijn kinderen’ moet nu maar overtuigd wezen dat het eenige goede voor beiden de
scheiding is... Vico neemt zijn ontslag uit de diplomatie en uit zijn vaderschap, verlaat
Holland, en gaat met Elsie naar Amerika om daar te ijveren... natuurlijk in de
filantropie. Een filantroop, die met de meeste koelbloedigheid de harten der zijnen
verbrijzelt, zal 't zeker ver brengen. De boel loopt spaak. Elsie sterft in de kraam...
n

Vico komt rentenieren naar Holland en den 12 Juni 1908 meldt de krant: De h.
Muralto kreeg brand op zijn jachtje ‘Elsie’. Hij sprong over boord, maar ofschoon
goed zwemmer, verdronk hij. Daar de omgekomene algemeen geacht en bemind
was om zijn welwillendheid en bescheidenheid is de deelneming in onze stad
algemeen.
Ziedaar. Ik herhaal dat ‘De Nachtbruid’ een zeer goed geschreven boek is, en,
hoe zwak en uiteenvallend de compositie ook, fragmenten bevat, die kapitaal zijn:
zoo door en door oorspronkelijk gedacht en gevoeld en gezegd. Bedenk daarbij dat
Van Eeden verbazend vlug werkt, en dat alles - ook het meest gerijpte - zoo maar
schudt uit zijn mouw. Hij die tafereelen geeft als 't boven vermelde met zijn vader,
als ettelijke droomgezichten, als 't verblijf te Rome, als de samenspraken met zijn
moeder, met Elsje en met den Amerikaanschen kapitalist, beschikt over een talent
dat ook de besten die thans meedoen aan letterkunde benijdenswaardig moeten
heeten.
In hoever nu die kunst wordt bedorven door het verwerken daarin van zijn
droomtheorieën, dat poogde ik reeds uiteen te zetten, toen ik het had over ‘de kleine
Johannes’, tweede en derde deel.
Ook in zijn zoogezegd wetenschappelijke bijdragen, zijn ‘Studies’, heeft hij aan
droomen heel wat bladzijden gewijd.
En weer dit heele boek is als iets anders dan als kunstwerk bedoeld; Van Eeden
zelf zou 't betreurenswaardig vinden zoo men enkel in zijn werk kunst-hoedanigheden
prees of kunst-gebreken laakte. Van Eeden stelt zich voor en stelt zich aan als de
apostel, wiens hoogste ideaal het is eene nieuwe
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levensleer aan de menschen te brengen. ‘Geen dwazer meening dan deze dat er
thans geen plaats zou zijn voor een profeet. Maar hij moet niet zijn een boetpredikend
moralist, niet een bespiegelend systeem-bouwer, niet een man van klachten en
vermaningen, maar een dichter metter daad’. Vico Van Eeden zelf zou die messias
kunnen wezen; maar heel nederig doet hij de bekentenis: ‘Ik had geen gaven tot
heerschen, tot organiseeren, tot leiden, ik was niet welsprekend, ik had niet de
macht van muziek of dramatiek. Ik kon niet beproeven dien heros, dien sooter der
menschheid te zijn, maar ik wist wat er toe noodig is... Nu, ‘zoo ik hem zelf dan al
niet zijn kan, zoo kan ik toch zijn Johannes de Dooper zijn, hem profeteerende’.
Daar is 't. En 't aureool van dezen profeet is geen lichtkrans, waarachtig. Deze
profeet is een sofist en een egoïst als maar weinigen. De nieuwe leer berust ten
slotte op dezen levensregel, dien men zonder moeite uit het heele boek
quintessencieert: Is uw denken in strijd met uw gevoel, verwerp uw denken en volg
uw gevoel; is uw gevoel in strijd met uw begeerte, denk u heen over dat gevoel en
volg uw begeerte. Die leer komt precies uit op het brutaalste fatalisme dat ooit werd
verkondigd. De verantwoordelijkheid voor om 't even welke gruwzaamheid is hier
opgeheven. En deze dichter verbloemt het niet: ‘De verantwoordelijkheid laat ik aan
Hem, die ons onze aandriften heeft meegegeven...’. Een edele, zedelijke opvatting
van de menschelijke waardigheid, niet? Geen vrije wil, dus geen moraal; en dat is
de leer van den man die de bende der tachtigers verliet... om hun onzedelijkheid!
Dat het verstand aan den mensch wel zou kunnen gegeven zijn juist om zijn
begeerten te beheerschen, dat valt dezen grooten wijsgeer niet in. Hield deze
meester er een eenigszins solide deterministisch stelsel op na, dan ware er tegen
hem te redeneeren, zooals een katholiek dat inderdaad tegen de meeste moderne
wijsgeeren doen moet, maar liefhebber Vico beroept zich op niets dan op innerlijke
ervaring - wijl precies die innerlijke ervaring bij eenieder verpletterend tegen het
determinisme getuigt, en door elk ernstig mensch als de duidelijke weerlegging van
die dwaling wordt ingeroepen.
Niet iedereen brengt het zoover als deze denker, maar voor de schuchteren heeft
Van Eeden immers nog een ander recept: Het reine droomleven kan alles
goedmaken. Men kan overdag het leven leiden van een bandiet, 's nachts wordt
dat in sereener sferen heel mooi afgekocht.
Priesters zullen spreken van zedeloosheid, en dokters van zelfsuggestie. Maar
de priesters? ‘O! de doodelijke en doodsche zekerheid dezer lieden. Hun
geloofsovertuiging is geen levend, bloeiend wezen dat onder gestadige pijnen en
lusten dagelijks rijker en schooner zich openbaart, geen vloeiende steeds wisselende
stroom die de gansche wereld van hun bestaan besproeit en vruchtbaar maakt; het
is een zware, onveranderlijke, dichtgesloten, vierkante brandkast die in een hoek
van hun leven staat, veilig en welvoorzien, waaruit ze alleen op gezette tijden en
naar gelang hunner levensbehoeften de coupons van gemoedsrust en zieletroost
gaan knippen’.
Men zal nooit kunnen zeggen dan Van Eeden niet met aardige beeldspraak zijn
gemis aan argumenten vergoedt.
Zooveel kunstzorg acht hij niet eens zijn collega's, de dokters, waard: ‘Ik maak
er U opmerkzaam op, lieve lezer,
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dat, al zijn er zeer brave en edele menschen onder de geneesheeren, elke
geneesheer in onzen tijd, zonder uitzondering, in zoover hij een geneesheer moet
heeten, ook tevens een filister is. Met hun verklaringen en hun fraaie woorden, voor
dingen die boven hun bevatting gaan, omdat hun wetenschap nog ondichterlijk en
onwijsgeerig is, zijn wij in 't geheel niet gebaat’.
Ach, die arme, onschuldige waterlelie op Van Eeden's blazoen!
Doch, lang duurt het nooit of de aardigheden van dezen profeet loopen over in
blasphemiën. Over Christus kan hij niet zwijgen. Maar telkens brengt hij ons zoo 'n
Christus voor, dat het woord in zijn mond, godslastering wordt. O, zoo luchtigjes
immers springt hij om met onzen Godmensch uit het Evangelie. Want ook hij heeft
zich gewaardigd die vier boekjes te lezen: ‘Ik vond een zeer schoon en treffend
verhaal, vol dramatische kracht, met meesterhand geschreven, maar viermalen,
niet zonder schade, opsmuk en klaarblijkelijke vervalsching, oververteld’. Over die
vervalsching houdt hij verder zijn mondje dicht. Wat jammer!
Straks heb ik gezegd dat deze dichter niet verbloemt. Dat geldt voor zijn uitspraken,
maar in geene deele voor de elementen van zijn vertelling.
Want de feiten in die vertelling zouden toch een heel beetje natuurlijker verloop
kunnen hebben dan hij 't verdicht. En dan zou 'k hem eens deze vraagjes willen
o

stellen: 1 Wat zal een mensch, die in uwe ideale toekomst handelt als gij, met zijn
kinderen doen, eensdeels met die van zijn Lucia en anderdeels met die van zijn
o

Elsje, enz.? 2 Wat zoudt gij, Vico, hebben aangevangen met Elsje als gij ze niet
had doen sterven in de kraam, of als die had gehandeld tegenover u zooals gij
o

tegenover Lucia? 3 Al uw doen en laten dekt gij met uw orakels over Christus en
Menschheid. Maar waarom begint gij niet met uit te leggen hoe, onder de hoede
van Christus' woord, de menschheid de moraal belijdt van de huwelijkstrouw, en de
zedelijke verantwoordelijkheid? Ge brengt het inderdaad veel verder dan uw
‘vrienden’: uw ‘vriend’ Kant, uw ‘vriend’ Schopenhauer, uw ‘goede vriend’ Goethe,
ze erkenden allen den vrijen wil. Uw ‘vriend’ Lessing zegde zelfs heel geestig: ‘Der
Mensch musz nicht müssen’.
De waarheid, Vico, is deze: dat uw stelsel is de ontheffing van alle
zelfbeheersching, de huldiging van alle vormen van anarchie. ‘Wroeging is een
slecht ding, een zwakke, een morbide verschijnsel’. En met zulk een bepaling meent
gij in het onbedorven hoekje uwer ziel het bewustzijn te stikken dat wroeging is de
stem van God in ons geweten. Zeker ‘Christus roept door 't licht van geluk’. Maar
op 't geluk komt gij niet uit, dat ondervindt ge best - juist wijl ge Christu's roepstem
niet volgt: want die roept tot het geluk langs den weg van zelfbeheersching en
zelfopoffering. Een weg, waarop gij nooit uw voet hebt gezet.
Maar 't is al meer dan genoeg. En misschien ware 't veel beter over dit alles met
Van Eeden niet zooveel woorden te spillen. Want het geldt hier immers geen mensch
van goeden wil. We staan hier tegenover een der grootste sofisten van onzen tijd,
iemand die ten slotte minder gevaarlijk is, omdat hij in zijn spitsvondigheid toch zeer
naïef blijft. De dichter Van Eeden
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heeft, afgezien van al zijn verkeerdheden in godsdienstig en zedelijk opzicht, één
groot ongelijk. Dat hij in alle hoeken van de wetenschap is gaan muizen, zonder
ook maar iets te doorvorschen. Dat is wel een zeer prettige bezigheid, maar dan
moet men zich er ook van overtuigd houden dat men in de wetenschap toch maar
een muizer blijft. Tot die overtuiging kon Van Eeden nooit geraken. En uit al de
kleurlapjes van zijn lezing en zijn doening slaat hij zich een vollen sleepmantel om.
De sleepmantel van een der grootste charlatans die wandelen onder ons. Als nu
boeken lijk de Nachtbruid waarlijk worden het evangelie van de toekomst, dan is dit
voor die toekomst doodjammer Want dan zal ze stellig in geen enkel opzicht een
vooruitgang wezen op dit heden. De ware Christus moge 't verhoeden!
J.P.

Le Flamand a l'université. Étude sociale sur le mouvement flamand, par
Georges Margot. - Louvain, Charles Peeters.
Alhoewel tot voor ettelijke jaren voor de Vlaamsche strijders de gezichteinder eerder
onheilspellend zwart bleef, dreven in de laatste tijden de nachtelijke duisternissen
voor goed weg, en het teere goudlicht dat stil de Oosterkimme betintte, was de
voorbode van de zon die zou blijven schitteren boven ons Vlaamsche land. Herinnert
u enkel de jongste gebeurtenissen. In het katholiek congres van Mechelen, dank
zij onze voormannen L. Dosfel en Frans Van Cauwelaert, deed de Vlaamsche
beweging een reuzenstap vooruit; het wetsvoorstel Segers-Franck werd door eene
groote meerderheid gestemd, en nu laatst kwam de best-toegeruste strijder in de
kamers Antwerpen vertegenwoordigen, Antwerpen, de sterkste burcht van echt
Vlaamsche leven. Ook dit werk dat ik de Warande-lezers aanbeveel, is van groote
beteekenis. Dat Vlamingen met ontegensprekelijke argumenten Vlaamsch eischen
in het hooger onderwijs, is iets dat weinigen zal verbazen. Maar dat een onzer
Waalsche medebroeders - die tot heden ongelukkiglijk zoo weinig hart hadden voor
onze Vlaamsche grieven - de hand geeft aan die Vlamingen om met hen hetzelfde
recht te eischen dat noem ik eene vreugdebrengende gebeurtenis. En die goede
dienst wordt door Georges Margot aan de Vlaamsche belangen bewezen.
Gesteund op sociale wijsbegeerte, gewapend met geschiedkundige feiten toont
schrijver wat een goed recht onze taal heeft in het hooger onderwijs toegelaten te
worden. In de middeleeuwen waren de hoogescholen internationale en aristocratische
inrichtingen. In onze moderne tijden, nu elk land zijn hoogeschool heeft, heeft ook
die hoogeschool nationale plichten te vervullen. Aan een anderen kant zijn de
gezonde democratische gedachten gaandeweg in alle kringen binnengedrongen.
Eenieder heeft recht op de wetenschap.
Het grooter getal hoogescholen schonk de gelegenheid aan dit recht gevolg te
geven.
Zoo in de middeleeuwen de hoogescholen doorgaans - juist omdat ze
internationaal waren - de algemeene Latijnsche taal bezigden, moet nu de eigen
landstaal gebezigd worden. Anders zal van de gestudeerde mannen de invloed ten
goede
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niet uitgaan, die zij, op gevaar af geen reden van bestaan te hebben, moeten
oefenen. De hoogeschool mag immers geen clubje zijn van geleerden, die in
broederlijke onderonsjes redekavelen over de hoogste menschelijke belangen.
Neen, de hoogeschool moet tot het volk gaan, om het hooger op te voeren om het
te verfijnen en het op alle gebied te ontwikkelen. De feiten geven gelijk aan deze
onweerlegbare redeneering. Al de volkeren, tot de kleinste toe, hebben hunne
hoogeschool. Enkel de Vlamingen roepen nog met L. Dosfel: ‘Open de deur, o Alma
Mater!’
Een goeden blik heeft de schrijver op den huidigen toestand en bezadigd is zijn
besluit: vervlaamsching der hoogeschool van Gent, of nog liever die gedeeltelijke
vervlaamsching van de Leuvensche Alma Mater.
Mocht er binnen kort gevolg aan gegeven worden!
J.B.

Leçons de philosophie sociale. I. Introduction. - La famille ouvrière, par
Schwalm, O.P. Préface de M. Gabriel Melin, chargé du cours de science
sociale à l'Université de Nancy. 1 boekd. in 12, xx-427 bladz. Prijs 4
ie
frank. - Bloud & C , 7, place Saint-Sulpice, Parijs (VI).
Een nagelaten werk - eenig in zijn aard - van een wijsgeer-godgeleerde die die
economische en politische leer van Aristoteles en Thomas van Aquino getoetst heeft
aan de gegevens der sociale wetenschap.
Het zijn weldoordachte en voluitgeschreven lessen, in 1894 te Corbara in Corsica
gegeven, aan de jonge studenten der Fransche provincie van de predikheeren, en
nu, zonder wijziging of aanvulling, uitgegeven. Wij hebben dus hier eene reeks
lessen voorhanden, na weinig voorbereidende studie, voor de eerste maal gegeven
met een eigen en speciaal doel, aan bepaalde leerlingen die geene specialisten
waren noch moesten worden, door iemand voor wien de sociale wetenschap slechts
een bijvak was. De lezer verwachte dus niet het afgewerkt en volledig handboek
dat A. Schwalm, na rijper overleg, na jarenlange ondervinding en studie, ongetwijfeld
had kunnen leveren, ten bate van ruimere kringen.
De inleiding nochtans, zooals ze gaat en staat, is bij mijn weten, wel de
diepstdoordachte maatschappijleer die in Frankrijk geschreven werd, en met eere
doorstaat ze de vergelijking met hetgene, in de andere landen door de katholieken
geleverd werd, zelfs door de besten, zooals de Jesuieten Meyer, Cathrein, Pesch,
enz.
Geen enkel dier schrijvers heeft zoo goed het kenmerkende van de sociale
philosophie van Sint Thomas doen uitkomen en benuttigd, niemand heeft uit die
eeuwenoude beginselen een steviger geheel opgebouwd.
De lezers echter die niet ten volle wijsgeerig onderlegd zijn, zullen den schrijver
moeilijk volgen in zijne menigvuldige onderscheidingen, daar vooral waar hij met
den beroemden Cajetanus tot gids, zoo formeel juist en technisch nauwkeurig in
de uitdrukking, niet aarzelt zich in de hoogste metaphysische bespiegeling te
verdiepen. In de scholen der predikheeren is men met Cajetanus vertrouwd door
dagelijkschen omgang en jarenlange
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studie: voor zijne toehoorders was P. Schwalm duidelijk en klaar, allerwegen
bevattelijk. Hoe spijtig dat hij dit krachtige geestesbrood niet heeft kunnen breken
ook voor oningewijden!
Eenige hedendaagsche vraagstukken - de invloed van het sociale midden, van
de erflijkheid, van de helden of groote mannen, zooals ze gesteld werden door
Taine, Ribot en Carlyle - worden terloops onderzocht en met maêstria wordt
aangetoond dat eene eenvoudige toepassing van de beginselen der peripatetische
wijsbegeerte volkomen strookt met de gegevens der geschiedenis en der
hedendaagsche waarneming en dat de gepaste oplossing van die belangrijke
twistpunten daar te vinden is. Hij, die met belangstelling het vraagstuk van den
invloed der helden of voormannen in de schriften van Carlyle eenerzijds, van Spencer
en Macaulay anderzijds heeft onderzocht - nu zou men het aandeel van Benjamin
Kidd in dien strijd niet meer mogen verzwijgen - zal niet weinig verheugd zijn te zien
met hoeveel gemak, zekerheid en juistheid P. Schwalm dit vraagstuk oplost uit de
beginselen der thomistische wijsbegeerte. Hij zal er eens te meer uit besluiten hoe
betreurenswaardig het gebrek aan metaphysica bij de Engelsche wijsgeeren is.
Beter zal hij ook inzien hoe moeilijk men, niettegenstaande het meest doordringend
verstand en het ernstigste nadenken, van dwaling vrij blijft, of er zich uit losmaakt,
zoo men den steun en de waarborg mist van zekere en vaste beginselen, van eene
sterkaaneengeslotene synthesis van gezonde en betrouwbare philosophie.
Het tweede deel van het boek (eerste deel van het volledig werk dat in twee
boekdeelen wordt uitgegeven) heeft, op verre na, de waarde niet van de inleiding.
Waar P. Schwalm de oudere beschaving, de oorspronkelijke en eenvoudige
inrichting van huisgezin, arbeid en eigendom bespreekt, levert hij degelijk werk. Hij
weet de economische gegevens der geschiedenis en der aardrijkskunde, samen
met zijn eigene waarnemingen in Corsica en in zijne geboortestreek te benuttigen.
Op die feiten laat hij het licht vallen van de diepdoordachte en overigens op de
waarneming steunende beginselen van den Stagyrist en van den Engelachtigen
leeraar, en zoo worden wij meermalen door heerlijke en treffende beschouwingen
verrast.
Daarop valt niets af te dingen. Ja, dit zal wel het meest genietbare deel zijn van
het werk, daar er hier geen afgetrokken begrippen den gewonen lezer afschrikken
en belemmeren zullen, en alles zeer bevattelijk, duidelijk en tevens grondig en juist
is.
Ik meen in 't bijzonder de aandacht der lezers te moeten inroepen op de zeer
vernuftige benuttiging van het verhaal der Genesis om de oorvormen der beschaving
te bepalen.
De vraagstukken van eigendomsrecht, inrichting van huisgezin en arbeid, de
loonkwestie, zooals ze hedendaagsch gesteld zijn in onze nijverheidsstreken, worden
integendeel op onvoldoende wijze behandeld.
Schrijver heeft daarover gelezen en gezien. Misschien ook had hij - in 1894 - het
moderne leven niet genoeg medegeleefd en doorschouwd om in die netelachtige
en ingewikkelde vragen klaar te zien en om ze grondig te kunnen behandelen.
Ook weidt hij weinig daarover uit; en zoo was het best,
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want het weinige dat hij geeft is - naar mijn bescheiden meening - gebrekkig.
Ware een knagende ziekte zijn leven niet komen ondermijnen en hem ten slotte
ten grave slepen, zeker zou hij - ook op dit gebied - beter werk geleverd hebben.
In zijn geheel genomen is dit eerste deel der Philosophie morale van P. Schwalm
een boek van niet geringe waarde - oorspronkelijk van gedachte en sierlijk in den
vorm. Daar het meer dan welk ander boek, een rijke schat van betrouwbare, grondige
en voor elken socioloog onmisbare leering bevat, wenschen wij dat dit weldra in de
handen weze van al de ontwikkelde lieden die zich met maatschappelijke
vraagstukken (en wetenschappen) bemoeien.
Antwerpen.
Pater Perquy, O.P.

Meer vreugde, door Bisschop von Keppler. - Amsterdam, Van
Langenhuysen, 158 bladzijden.
Dit boek van Bisschop von Keppler heeft in Duitschland veel opgang gemaakt en
met reden, en daarom was het zulke goede zaak dit boek te vertalen. We leven in
een tijd waar vreugde noodig is en dat juist meer vreugde door de menschen van
nu te vinden is in het katholicisme is voor ons, katholieken, natuurlijk van beteekenis.
Het heeft voor sommige lezers misschien belang hier de titels af te schrijven van
de verschillende hoofdstukken: Het recht op vreugde; Vreugde en de Moderne Tijd;
Moderne moordenaars der vreugde; Te veel pretjes en te weinig vreugd; Vreugde
en Kunst; Vreugde en Volkslied; Vreugde en jeugd; Vreugde en Christendom;
Blijmoedigheid van den Christen; De Vreugde en de H. Schrift; De Vreugde in het
Oude Testament; Het Nieuwe Verbond en de Vreugde; Vreugde en Heiligheid:
Galerij van blijmoedige menschen; Meer vreugd; Kleine vreugden; Vreugde en
Dankbaarheid; Vreugde en opvoeding; Vreugde door Vreugde; Vreugde en Zielzorg;
Vreugde en gevoel voor de natuur; Wees verheugd.
J.L.

Volksontwikkeling, door Kan. E. Luytgaerens, S.Th.B., Algemeen
Schrijver van den Belgischen Boerenbond. Tweede herziene druk.
(Uitgave van den Belgischen Boerenbond). - Brussel, Goemaere, 1910.
56 blz. Prijs 30 centiemen.
Wat vindt ge in dit boekje? ‘Een verhandeling, maar in praatjes ‘négligés’, zoo zegt
de schrijver zelf in zijn voorwoord, over alles wat bijdraagt tot de harmonische
ontwikkeling van ons volk. Beurtelings wordt gehandeld over de godsdienstige en
zedelijke ontwikkeling van den man uit de volksklas, over zijne maatschappelijke
en staatkunnige ontwikkeling; de mogelijke verbetering of ontwikkeling van zijne
levenswijze en ten laatste over zijne algemeene ontwikkeling.
Men kan wellicht vlugschriften vinden die, theoretisch gesproken, ‘mooier’ zijn,
maar praktischer kennen wij er geen. Daarbij is het werkje geschreven voor ons
volk en wordt er gezegd wat er voor hen zou kunnen gedaan worden. De schrijver
is een Vlaamschgezinde, dat blijkt uit het vlugschrift, en hoe kan men in Vlaanderen
voor volksontwikkeling ijveren, wanneer men niet Vlaamschgezind zou zijn?
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Om te eindigen schrijven we een zin af uit het voorwoord en een uit het slot: ‘Onze
menschen zijn braaf, werkzaam, begaafd; maar ze staan niet hoog genoeg; ze zijn
niet bestand tegen al wat op onze dagen hunne eenvoudigheid komt storen, tegen
het geflikker der hedendaagsche beschaving, dat ze verblindt. Ze moeten ingelicht,
onderwezen, opgeleid worden.’ ‘Ik beken ronduit dat het mijn grootste genoegen is
voor ons braaf en rechtzinnig volk te kunnen werken. Priesters van ons volk,
studenten, toekomstige dokters, advokaten, notarissen, hoogerstaande burgers, gij
allen, menschen met gezag of invloed, doet het ook, of maakt er u toe gereed; gij
zult hetzelfde genot gevoelen en, zoo gij het doet met een christen inzicht, zult gij
op u den zegen laden, apostelen te zijn van het goede.’
J.L.

e

Apollo. Histoire générale des arts plastiques par Salomon Reinach. 5
ie
édition. - Parijs, Hachette & C . Prijs 7.50 fr.
't Lijkt wel eene wedding heel de geschiedenis der kunsten van de oer-bewoners
de

van Europa af tot de 19 eeuw toe, met de stroomingen en kenteekenen van iedere
eeuw en ieder ras, in 25 lessen vast te leggen. Maar juist dat onmogelijke moest
Reinach bekoren: want hij moet er zich van bewust zijn meer dan iemand anders
te bezitten én een scherpen geest gevat op synthesis, én een durverswil tuk op
tegenspraak, én een pracht van snedigen en bondigen stijl.
Rijke biografie, klaar inzicht der groote stroomingen, synthesis en eene verbazende
belezenheid: dat alles mocht men verwachten van Salomon Reinach, en dit alles
is er.
Maar.... Reinach heeft al die deugden tot ondeugens toe.
Men weet hoe de zucht tot veralgemeening in ‘Cultes, mythes & religions’ er hem
leelijk heeft laten inloopen. Reinach, eens een feit gevonden, (dáár was het toen
totem en tabou) staart er zich zonneblind op, en waar hij ook de oogen naar wende,
hij ziet niets anders meer. Alhoewel in mindere mate, gaat dees zijn boek mank aan
ditzelfde euvel; en staat er meer dan een paradoxe in te lezen. B.v. de bewering
dat de eerste bewoners van Gallië (nog vóór de aankomst der Kelten) zoo raak
de

konden teekenen dat men het in de 19 eeuw, dank zij de fotografie, slechts tot
die fijnheid bracht....
Maar laat ik liever aanhalen wat hij zegt van de Vlaamsche Primitieven:
‘De vlaamsche primitieven waren wel verplicht heiligenbeelden te schilderen;
maar hoe goed voelt men, zelfs bij Memlinc, dat hunne liefde tot gansch andere
zaken ging. Want hierin stellen zij hun belang, déés studeeren ze in en geven ze
weer met liefde; de figuren der gevers en geefsters, hunne schitterende kleeren,
uitzichten op verre landschappen.’ Dat lijkt wel ten volle een paradoxe te wezen.
Deze schijn van waarheid steekt er in en slaat u bij eene eerste lezing uit uw lood:
dat de Vlamingen inderdaad van de verste tijden af eenen trek in 't lijf zitten hadden
naar de uiterlijke wereld, dat ze met bewonderende oogen, met oogen vol pieteit
de natuur bekeken: de boomen, planten, luchten, en ze schilderden in liefde en
eerbied; maar die opmerking durven opwerken tot de bewering dat ze niet
diep-mystiek zijn, dat ze den glans der
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goddelijkheid niet deden ketsen uit de ruwheid der gelaatstrekken; moedwillig over
het hoofd zien dat de landschappen zelfs eene wijding aanbrengen; dat is blind,
laat staan paradoxaal zijn.
Reinach heeft een onbevangen geest in dezen zin dat hij zich niet laat beïnvloeden
door ‘hooren zeggen’ of ‘zóó aangeleerd of gelezen’; en dat is zeker eene gaaf, die
ongelukkig door het voorzetsel ‘te’ weer een gebrek wordt. Want Reinach moet in
zich de jeuking gevoelen om al de in omloop zijnde gedachten omver te smijten; en
steekt er maar iets in de geschiedenis het kopken omhoog dat in strijd is met
aangenomen meeningen, het feit wordt bijgehaald, gedraaid en gekeerd, gezet
naast andere feiten - die soms moeten verschieten over die onbekende
familiebetrekkingen -; en Reinach zal met zijn betooverenden stijl u het
tegenovergestelde wel klinkklaar bewijzen.
Eindelijk, het boek is anti-katholiek; Salomon heeft zich in den geest gehamerd
dat de H. Kerk den gang naar geluk van 't menschdom stremt; dat moet bij den man
eene obsessie zijn; misschien doet zijn joodsche oorsprong ook wel iets aan dien
razenden haat: want sectarisch is hij. In de geschiedenis der kunsten moest die
haat natuurlijk bedwongen worden, maar hij wordt het kwalijk.
Daarbij komen nog sommige prenten.
In 't kort samengevat: rijke bibliografie, prachtig boek voor synthesis. Maar
roekeloos boek soms, en partijdig.
A.J.H.

Velasquez , par Elie Faure. - Collection ‘Les Grands Artistes’, fr. 2.50.
De schrijver zegt ons - en daarvoor moesten we waarlijk geen tweemaal inslapen
op de indigeste zinnen van dezen futloozen schrijver - dat Velasquez een groot
schilder was, en dat niemand zóó, lijk hij, de luchten schilderen kon. Daarbij
vernemen we dat Faure rationalist is, meer moet ge niet zoeken.
Ik moet bekennen dat ik zelden zoo 'n oprisping hoorde van ongezonde en slecht
verteerde kantiaansche wereldbeschouwingen, zoo 'n rommelaar met holle groote
woorden!... Men werde kwaad, kreeg men den schrijver op 't laatst niet lief om z'n
naief geloof aan de magische kracht van sommige machtwoorden.
En dat alles met betrekking op zoo 'n schoonen, zoo 'n machtig grooten, zoo 'n
reinen en katholieken artiest als Velasquez was! Wat prachtige studie kon er gemaakt
over dien schilder die tot nu toe zoo 'n grooten invloed heeft b.v. op Bonnat, en het
pleinairisme.
Bah! 't is me om verontschuldigiug te vragen aan Velasquez. En 'k loop maar
gauw wat lezen in Fromentin's ‘Maîtres d'autrefois’ anders ging ik een walg krijgen
van de Fransche kritiek met hare belachelijke aanstellerij en vrees iets te zeggen
wat anderen reeds zegden.
A.J.H.

e

Juliaan Dillens, door H. Coopman, Thzn., 2 uitgave met platen. - Gent,
Drukkerij Plantijn, 34 bldz.
In dit boekje hebt ge vooraan eene korte studie over Juliaan Dillens en dat is wel
het voornaamste. Daarna komt eene voor-
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dracht door Coopman gehouden over Jef Lambeaux, Juliaan Dillens en Constantin
Meunier. Die drie kunstenaars ‘zijn als drie stralen van eene ster: Lambeaux, de
vreugde, Dillens, de gedachte, Meunier, het medelijden’ Maar Lambeaux die de
vreugde moet verbeelden, krijgt er toch nog al van: ‘Geen ziel, geen hart, geen
hersens, alleen vleesch, spier, zenuw en beenen. Geen ideaal, geene gedachten,
alleen daden, wilde, ongetoomde, losbandige dierlijke daden: dronkenschap en
liederlijkheid’.
We zeiden 't reeds, de studie over Dillens is het belangrijkste van dit boekje.
Dillens, uit eene kunstenaarsfamilie gesproten, werd vooreerst niet begrepen. ‘...
zijne kunst is stil, ingetogen, voornaam, rijk, aristocratisch: zij dringt niets op; zij
treedt niet vooruit, gij moet tot haar gaan, haar spreken, ondervragen, lang aankijken,
doorkijken en stilaan dringt gij in het geheim en het is de openbaring’.
J.L.

Handleiding bij de taalkundige ontleding, door R. Mortier, S.J. Rousselare, Jules De Meester, drukker-uitgever. 1910, 76 blz. Prijs 1 fr.
De verschijning van een degelijk Vlaamsch schoolboek is immer eene verblijdende
gebeurtenis; iedereen weet, helaas! in welke dringende nooden er nog te voorzien
is. Moge daarom dit wel doordacht ontledingsboek de aandacht trekken van allen
die zich met dergelijke taalstudie ophouden. Merkbaar immers is het streven van
den schrijver, om op degelijke grondvesten zijne regels te bouwen, om deze door
de inductiemethode aantrekkelijker te maken, en om ze ook door eene passende
formule tot een minimum terug te brengen. Enkele overtollige regels werden reeds,
als nuttelooze ballast, over boord geworpen; vele zorgen zijn er integendeel besteed,
om door een rijken keus van voorbeelden in den nooddruft van de jeugdige
beoefenaars der ontleding te voorzien, en om hun toe te laten in een uitgelezen
lusthof te gaan botaniseeren.
Dit oorspronkelijk werk moet eerst wel een beetje bestudeerd worden; maar een
ernstig professor zal er niet van afschrikken. Moge dus dit boek in onze middelbare
scholen, Colleges en Atheneums zooveel mogelijk verspreid worden, want het kan
goede diensten bewijzen.
D.S.

Die Frauenfrage, von Viktor Cathrein S.J., Dritte, umgearbeitete und
vermehrte Auflage. - Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung,
1909, 240 bladz., 2.40 M.
Nu er toch zooveel over vrouwenrechten gesproken wordt zullen velen wel van
dichterbij willen weten wat de katholieke moraal daarover zegt. Er zijn natuurlijk in
het vrouwenvraagstuk zeer veel zaken die volstrekt voor een katholiek vrij zijn. Maar
eer men zich een eigen denkbeeld vormt is het altijd goed kennis te nemen van wat
daarover gezegd is door geleerde, breedziende en edelgezinde katholieken. Dit
boekje, nu reeds aan zijn derde uitgave, had zijn ontstaan te danken aan een reeks
artikelen over dit onderwerp in de Stimmen aus Maria-Laach, maar sindsdien is er
veel bijgekomen. Het bevat 7 kapitels: in het eerste wordt gehandeld over de vrouw
in de
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geschiedenis, over het tot stand komen van het vrouwenvraagstuk, en over de
nadere bepaling daarvan en de oorzaken; in het tweede kapitel handelt de schrijver
over de vrouw en de familie; in het derde over het deelnemen der vrouw aan den
nijverheidsarbeid; in het vierde over de studiën door de vrouwen te doen; in het
vijfde over de vrouw en de politiek; in het zesde over de liefdadige werkzaamheid
der vrouw en ten laatste over het vrouwenvraagstuk in verband met den Mariadienst
Pater Cathrein is geen partijganger van het toekennen van het stemrecht aan de
vrouwen, alhoewel hij er bij voegt dat het hier geen katholiek dogma geldt. Wat 't
onderwijs betreft, hij verklaart zich partijganger van het volgen van universiteitsstudiën
door de vrouwen. Wij stippen dit zooveel te liever aan dat ook in België nog vele
katholieken daartegen gekant zijn.
E. VL.

Beperking van den arbeidsduur voor de volwassenen. Boekdeel II.
Verslag en Behandeling. Ministerie van Nijverheid en Arbeid. Hoogere
Arbeidsraad. Negende zitting, 1907-1908. - Brussel, Weissenbruch, 1910,
274 blz.
Dit tweede deel, bevattende het verslag van M. Dejace en de behandeling, verscheen
in het Fransch en ook in het Nederlandsch. We hebben hier de Nederlandsche
uitgave voor ons liggen. De bladen hebben zooveel over de beperking van
arbeidsduur voor volwassenen gezegd dat wij werkelijk hier niet meer moeten op
de zaak terug komen. Het zij genoeg dit boek aan te bevelen voor al wie in het
besproken onderwerp belang stelt. Alle meeningen zal hij hierin uiteengedaan
vinden, want niet alleen hebt ge de verschillende besprekingen, maar ook nog
aanteekeningen toegevoegd aan de besluiten en de behandelingen, door leden die
zich met de besluiten niet konden vereenigen.
Ook nog een woordeken over de taal: te dikwijls hebben wij, Vlamingen, iets
gekregen dat feitelijk op geen Nederlandsch trok om nu niet verheugd te zijn. Er
staat niet vermeld wie de vertaling bezorgde, waarschijnlijk hebben wij hier het werk
van den Vlaamschen dienst van het ministerie van nijverheid en arbeid. In alle geval
heeft de vertaler onze gelukwenschen verdiend.
E. VL.

La petite propriété rurale en France. (Ministère de l'Agriculture, Direction
e
de l'agriculture, 4 bureau, Office de renseignements agricoles). 348
o
pages. - Berger-Lavraux & C , 5, rue des Beaux-Arts, Paris.
In 1908 heeft de Fransche minister van Landbouw, Ruau, een onderzoek laten doen
bij de provinciale leeraars van landbouw en de voorzitters der Kamers van notarissen
om den toestand van den kleinen landelijken eigendom in Frankrijk te kennen. Mag
het overdreven schijnen wat de Minister schreef wanneer hij dit onderzoek beval,
dat de kleine landelijke eigendom ‘is, naar mijne meening, geheel het landelijk
problema’, toch is het stellig een goed deel daarvan.
Hier in dit boek hebt ge, kort samengevat, de uitslag van dit onderzoek. Voor elk
departement wordt aangegeven wat
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door kleine, middelmatige en groote landelijke eigendommen verstaan wordt, hoe
de kleine en groote eigendommen vermeerderden of verminderden in deze laatste
twintig jaren, welke werktuigen men heeft in de kleine en groote hoeven, welke soort
hoeven het meest voortbrengen, welke de economische en sociale toestand is der
kleine landbouwers en welk soort menschen den grond nu koopt.
Eerst vindt ge voor elk departement wat men noemt eene monographie, waarin
die verschillende zaken behandeld worden en zoo hebben we, in werkelijkheid, een
waar overzicht van den landbouwtoestand in Frankrijk. We zijn natuurlijk dankbaar
voor de gegeven inlichtingen, maar hoe dikwijls komt de gedachte niet op bij het
lezen van die monographieën: ze zijn werkelijk te kort; er zouden meer inlichtingen
moeten zijn.
Natuurlijk, wat de leefbaarheid van de kleine hoeven betreft, is het antwoord niet
hetzelfde voor elk departement; maar over het algemeen wordt in Frankrijk bevestigd,
wat ook in meest al de naburige landen voor waarheid geldt, dat de thesis van
sommige socialististen, als zouden de kleine, landelijke hoeven moeten verdwijnen
evenals in nijverheid en handel vele kleine winningen te niet gaan, volstrekt
onbewezen is; het tegendeel is waar: de groote landelijke winningen worden
verbrokkeld ten bate van de kleine.
De 285 eerste bladzijden van 't werk worden door die monographieën ingenomen.
Daarna hebt ge bijvoegsels: tafels die een algemeen overzicht geven van 't gene
in de monographieën gevonden wordt en dan ook graphische voorstellingen en een
vijftiental kaarten van de voornaamste landbouwdepartementen.
Bij al de belangstellenden in landhuishoudkunde zal dit werk welkom zijn.
E. Vl.

Gids der Romeinsche katacomben te Valkenburg, door L. Hagen C.S.S.R.
- Roermondsche stoomdrukkerij, Roermond, 58 blz.
In 't Zuiden van Hollandsch Limburg bestaan er groeven van zandsteen en men
heeft het denkbeeld opgevat een deel van die steengroeven te herscheppen in een
onderaardsch Rome. De schrijver van dit vlugschrift, samen met den eigenaar M.
Jan Diepen zijn te Rome geweest niet alleen om de katacomben te bezoeken maar
om raad te slaan met de meest bekende katacombenvorschers uit den
tegenwoordigen tijd en er werd beslist in de Valkenburgsche groeven de katacomben
van Callistus na te maken met 5 grafkapellen. Die is geheel voltooid en men is nog
in aanbouw van twee kapellen uit de Katacomben van Priscilla en van het oudste
Madona fresco en van het baptisterium of de plaats waar het doopsel door
indompeling werd toegediend uit de katacomben van Pontianus. Het is te hopen
dat de katacomben nu zij zooveel dichter bij onze menschen gebracht zijn door hen
veelvuldig zullen bezocht worden. De kleine Gids van E.P. Hagen zal hun hiertoe
van grooten dienst zijn.
J.L.

Theologia moralis, auctore Aug. Lehmkuhl, S.I. Editio undecima, de
integro revisa. refecta, adaucta. 2 bd. xix-900 en xv-950 blz. - Freiburg
i. Breisgau. Herder, 1910.
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Al wie belang stelt in de echt wetenschappelijke behandeling der zedenleer, en
ste

voornamelijk de priesters zullen met vreugde de elfde uitgave (40 duizendtal) van
de Theologia moralis door E.P. Lehmkuhl begroeten. Geen eenvoudige herdruk,
maar een bij- en omgewerkte uitgaaf, waar niet slechts de laatste beslissingen van
Rome op de rechte plaats besproken, doch ook moderne vraagstukken als de
arbeidsovereenkomst, het werkmansloon, de onvolkomen toerekenbaarheid bij
sommige abnormalen enz., voldoende toegelicht worden. Tegen de onzinnige
aanvallen der neutrale zedenleer, heeft de geleerde schrijver een fonkelnieuw
inleidend hoofdstuk als rotsvasten grondslag gelegd. Zoo is het geheele werk met
ongeveer 120 bladzijden aangegroeid. Het gaat niet aan hier zelfs met één woord
aan te stippen wat er in 1850 blz. meer of minder uitmunt: het veel verbeterde en
e

uitgebreide zakenregister en de lijst achteraan in het 2 bd. geplaatst, zullen den
vlijtigen navorscher allicht op 't spoor van 't een of ander belangwekkend puntje
brengen, b.v. II bd. blz. 510 en 561. Ook zullen sommige Belgische priesters het
oordeel van P. Lehmkuhl over het gebruikelijke Fransche vloekwoord (I, blz. 289)
met genoegen vernemen.
Leuven.
J. Salsmans, S.J.

Leerboek der natuurkunde I, door Dr. Everh. Bouwman, tweede druk. Wolters, Groningen, 1908.
Wij mogen dit werk in pedagogisch opzicht uitstekend heeten, en aan alle leeraren
aanbevelen die naar middelen uitzien om de afgetrokken begrippen aan het
ontkuitende verstand der leerlingen aan te passen. De moeilijkheid wordt niet
verdoken, integendeel, de weg wordt klaar aangeduid van het bekende, het concrete
naar het nieuwe het abstracte. Men vindt hier niet vooropgesteld die willekeurige
bepalingen uiterst dienstig om een theorie bondig voor te stellen, maar die voor de
leerlingen zijn als gevleugelde stieren die het toegang tot het heiligdom bewaken.
Evenals het vorige werk kan dit ten onzent dienst bewijzen om de Nederlandsche
benamingen en wendingen, in de Natuurkunde geluitelijk, aan te leeren. Van beide
werken zij nog vermeld dat de platen zeer verzorgd zijn, en band en druk hem een
bevallig voorkomen geven.
L.D.

Natuurlijke historie, II. Plantenkunde, door J.W. Bouman en K.M. Knip.
- Wolters, Groningen.
In het voorwoord merken de schrijvers op dat het in hunne bedoeling niet lag ‘iets
nieuws te leveren op het gebied der Natuurlijke historie’. Wel hopen zij ‘door keuze,
rangschikking en wijze van behandeling der leerstof iets bruikbaars gegeven te
hebben’. Die hoop schijnt mij heelemaal verwezenlijkt. De stof is over 4 cursussen
verdeeld. In den eerste worden enkele planten behandeld die als typen gekozen
en

zijn. In den tweeden cursus begint de systematisatie der familiën die in den 3
voortgezet wordt. In dezen cursus heeft men vooral de vormleer der plant en de
en

levensleer, waarvan de moeilijkste punten voor den 4 cursus voorbehouden blijven.
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Het boek is tevens eene aangename lektuur en is vooral aan te bevelen aan al wie
zonder veel inspanning zich de Nederlandsche termi-
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nologie der plantkunde wil eigen maken. Wie het vak enkel in 't Fransch bestudeerd
heeft zal door het lezen van dit werk met een rijken woordenschat vertrouwd geraken
en zijne kennis niet weinig verdiepen.

Engelsche handelsterminologie. (Prijs fl. 1.50 ingenaaid, fl. 1.90 geb.)
Onder dezen titel heeft de heer Leliveld bij den uitgever J.B. Wolters te Groningen
eene verdienstelijke Compilatie doen verschijnen die voor het
correspondentieonderwijs moet zijn als ‘een repetitie in algemeene handelskennis,
maar nu in de vreemde taal, onder het aanleeren van de handelstermen dier taal.’
Zoo de samensteller in zijne voorrede.
Ofschoon geen lelieveld, mag het ten gunste van dit werkje gezegd worden dat
het aanlokkender is dan menige droge verzameling van kruidkundige of geoloog,
die u van A tot Z in ellenlange namenlijsten toegemeten wordt. Het is beter dan een
stekerig stoppelveld waar men vergeten aren te lezen krijgt. De woorden zijn geen
steenen of lijken meer; zij vormen te zamen een harmonisch geheel. De
handelstermen worden daarbij van zelf verklaard door den tekst en derwijze
gegroepeerd dat zij als zoovele prentjes vormen in ééne lijst. B.v. the Office, the
Exchange, the Banks, the Clearing House, enz, en wat daar allemaal mee verbonden
is.
Zulke groepeering is wel van 't beste dat wij tot dusver op dit gebied hebben
aangetroffen. Dat dergelijke samenstelling niet altijd gemakkelijk is, wil men de
vreemde stof den handelsstudent aanpassen, blijkt ook op zekere plaatsen waar
zich door ongeschikte aanpassing, het Engelsch standpunt te zeer vertoont. De
samensteller vergeet soms dat hij ontleent en zegt een beetje, aanmatigend of liever
naïef: we - in Engeland - zijn Engelsch model na.
Er zijn ons ook bij het doorbladeren eenige taalfeilen opgevallen die waarschijnlijk
bij eene tweede uitgaaf zullen verdwijnen.
Aan onze tot dusver thuisblijvende jeugd die den drang begint te gevoelen zich
buiten de enge grenzen te wagen om het ‘stuggle for life’ op vreemd gebied over
te brengen kan men niet genoeg aanbevelen zich degelijk te bekwamen in de kennis
dezer handelstaal, vooreerst omdat de Engelsche handel hier in België en in Holland,
aan onze kooplieden de rol oplegt van tusschenhandelaars en zij derhalve verplicht
zijn de taal hunner lastgevers te gebruiken, doch vooral omdat de kennis dezer
wereldtaal op handelsgebied den jongen man den weg naar den vreemde zal
vergemakkelijken. Trade follows the flag, en bijgevolg den jongen man die deze
vlag in den vreemde zal voeren. Wij behoeven enkel te verwijzen naar onzen
machtigen nabuur - den Duitscher - die overal in den vreemde de beste plaatsen
heeft weten in te nemen ten bate van het Vaterland.
E.C.

Vraagstukken ter oefening in de algebra. door W.H. Wisselink, direkteur
der R.H.B.S. te Heeren-
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veen. Eerste stukje. Zestiende, verbeterde druk. - P. Noordhoff,
Groningen, 1910. (3 stukjes a f. 0.50. Antwoorden a f. 0.25).
De boekjes van Wisselink worden best door hunne vele herdrukken aanbevolen.
Het onderhavige werkje geefr onder kleinen omvang, enkel het noodzakelijke. Dit
echter wordt grondig aangeleerd, zoodat de stof den leerling gansch eigen wordt
en voor verdere studie een productieve kracht erlangt. Warm aanbevolen.

Examenvragen en -opgaven over natuurkennis met toelichtingen, ten
dienste van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen, door J.
Mulder, hoofd eener school te Groningen. Plantkunde (algemeen
gedeelte). - P. Noordhoff. Groningen, 1910, f. 0.90.
Dit werk kan voor de repetitie veel dienst bewijzen. Het is bijzonder voor de
Nederlandsche examens geschikt.

Ingekomen boeken ter bespreking:
e

en

M.J. BRUSSE, Boefje. 21 duizendtal met een naschrift bij den 11 druk ‘Zeven
jaar later’. Antwerpen, Nederl. Boekhandel; Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 168
blz. Pr.: 1 fr.
PH.J. ESTTEIË, Geïllustreerde Encyclopaedie, onder redactie van -. Cohen
zonen, Amsterdam, 807 blz. Pr.: fr. 5.50.
KAREL VAN DE WOESTYNE, De Gulden Schaduw. - C.A.J. van Dishoeck, Bussum,
326 blz. Pr.: ing. fl. 2.90.
ANNA FREIIN VON KRANE, De Groote Zondares. - L. Van Langenhuysen,
Amsterdam, 330 blz. Pr.: ing. f. 2.50.
r

e

o

D V. GRÉGOIRE, Het Hedendaagsch Materialisme. VI serie, n 2, van Geloof
en Wetenschap. - Nijmegen, Malmberg, 63 blz. Pr. per nummer: f. 0.35.
TH. DE DECKER, Omwandeling ten jare 1645 in de Parochie Temsche. Schuerman-Boeykens, Temsche, 213 blz.
e

De Godvruchtige Zanger. Met muzieknoten 1 uitgave. - J. Van Straelen,
Cortessem, 232 blz. Pr.: 1 fr.
KAN. AM. JOOS, Bemint de Armen. - J. Edom, St Niklaas, 109 blz. Pr.: fr. 0.75.
GERARD CEUNIS, Het individualisme. Uitgeversmaatsch. Plantijn, 51 blz.
e
DOM ANSFRIDUS, M.Th. van Kempen, Aan onze Jongens! - Drukk. W
Verbeke-Loys, & Cie, Brugge.
JUL. KREKEL, Met z'n Oogen open. Timmermans-Deknop, Leuven, 61 blz.

Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen:
e

e

L. BIJ DE LEY, Theorie-vraagstukken over De Rekenkunde, 1 en 2 stukje, 32
blz. Pr.: f. 0.25.
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TH. ALTENA, Hochdeutsche Sprachlehre für Niederländische Schulen, 3
Auflage, 68 blz. Pr.: f. 0.50.
e

C.M. ROBERT, Exercices élémentaires de grammaire française, 11 édition,
144 blz. Pr.: f. 0.60.
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e

e

e

B.J. DOUWES, Prettig zingen, 1 deeltje, 3 en 4 druk, 31 blz. Pr. f. 0.25.
W. STRUIK en J. JONGEJAN, De Fransche Taal, Leercursus ten dienste van het
uitgebreid lager onderwijs A en B., elk ongeveer 100 blz. Pr. f. 0.45
e

e

JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA, Nog bij Moeder, 1 stukje, 12 druk, 79 blz.
Pr. f. 0.35.
e

e

ID., Dicht bij huis, 3 stukje, 10 druk, 96 blz. Pr. f. 0.35.
e

H. SCHOLTE, Hoeveel en waarom? Rekenboek voor de lagere school, 1 deeltje
e

A, 6 druk, met supplement, elk 40 blz. Pr. f 0.25.
o

e

C.G. KAAKEBEEN en JAN LIGTHART, Esmoreit, n 1 van ‘Van alle tijden’, 4 druk,
58 blz. Pr. f. 0.30.
e

L. BIJ DE LEY, Cursus in practisch rekenen voor kweek- en normaalscholen, 1
e

stukje, 2 druk, 36 blz. Pr. f. 0 25.
W. STRUIK en W.J. JONGEJAN, Cahier de Verbes, Pr. f. 0.45.
e

J. VAN GELDEREN, De Oefenklasse, verzameling van stijl en taalopgaven, 8
druk, 160 blz. Pr. f. 0.90.
M.B. HOOGEVEEN, JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA, Vijfde en zesde Leesboekje,
e

7 druk, 48 blz. Pr. f. 0.25.
r

P.H. VAN GESTEL en G.C.F. VAN DER LAAN, Het Rondschrift, N 1, 34 blz. Pr. f.
0.35.

Uitgaven van P. Noordhoff, Groningen:
T. VAN DEN BLINK, Lentegroen, 164 blz.
W.H. DE GROOT WZ., Zangoefeningen, 71 blz. Pr. f. 0.30.
d

JOHN BASIL BARNHILL, The practical Englishman, 2 edition, 125 blz. Pr. f. 1.00;
geb. f. 1.50.
J. VELDKAMP en K. DE BOER, Kun je nog zingen, zing dan mee! 64 blz. Pr. 10
cts.
C.J.C. GEERLINGS, Om op Noten te leeren zingen. Een boekje voor cijferisten,
24 blz. Pr. f. 0.20.
e

e

R. BOOSMAN en R. BOS, Nieuwe Rekenschool, 1 en 3 stukje, B. 64 blz. Pr. f.
0.20.
e

e

W.H. DE GROOT WZ., Zangoefeningen, 1 stukje, 8 druk, 51 blz. Pr. f. 0.20.
e

e

B. LAARMAN, Toestanden en Gebeurtenissen, 2 deeltje, 7 druk, 151 blz. Pr.
f. 0.35.
Dr. H.B. HOLSBOER en Dr. C.H. SLUITER, Handleiding bij het Chemisch
Practicum, 60 blz. Pr. f. 0.70.
o

M.B. HOOGEVEEN en W.K.D., Lustig, 2 deeltje, 90 blz. Pr. f. 0.40.
C. GROUSTRA, 36 foutieve opstellen ter verbetering en aanvulling, 46 blz. Pr.
f. 0.35.
o

FL. MONTGOMERY, Misunderstood, n IV van de Grunoseries, 203 blz.
Dr. M.G. DE BOER en L.J. DE WILDE, Historische Lectuur, 240 blz. Pr. f. 1.66.
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R. BOS, Tweede teekenatlas, in 29 gekleurde kaarten, 9 druk. Pr. f. 0.35, gec.
f 0.50.
ID., Schoolatlas van Nederland, in 20 gekleurde kaarten, f. 0.50.
ID., Geïllustreerde Schoolatlas, Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen,
in 20 kaarten en 51 Platen. Pr. f. 0.50.
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Allerlei
Het katholieke Spanje heeft den honderdsten geboortedag van zijn grooten Jakob
Balmes gevierd. De heele Roomsche wereld heeft die dagen het oog gericht ‘naar
't kleine stadje Vich, waaruit de groote geest is opgerezen’. Balmes, zegde de
bisschop van Vich in zijn omzendbrief voor de feesten - heeft een universeel karakter;
hij is cosmopoliet; en zooals alle groote denkers is hij 't eigendom der heele wereld
en behoort hij alle tijden; zijn geest woonde niet in een eng huis, hij leefde in de
onmetelijke stad Gods.
n

Jakob Balmes werd geboren den 28 Augustus 1810, in 't schoone en grootsche
landschap der Pyreneën. Zijn ouders waren kleine luiden, maar moeder vooral was
vroom.
e

e

Balmes liep vooreerst naar school te Vich zelf; van zijn 7 tot zijn 10 jaar leerde
e

hij er Latijn; daarna twee jaar Rhetorika en drie jaar Wijsbegeerte. Op zijn 16 jaar
kwam hij op de Hoogeschool te Cervera. Daar verbleef hij zeven jaar. Vier werden
besteed aan de studie van de Summa theologica van St. Thomas Aquinas, en van
hare beste uitleggers. Over de Summa schreef hij later: ‘Alles vindt men daarin,
wijsbegeerte, godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid. In deze laconische formules liggen
alle schatten opgehoopt.’ Balmes had als studieregel: ‘Weinig lezen, zijn boeken
goed kiezen, veel nadenken’.
In 1833 verliet Balmes de Hoogeschool. Het jaar daarop werd hij tot priester
gewijd, en hij wilde het pastorale leven in. Maar zijn bisschop zond hem terug naar
de Hoogeschool om verder te studeeren. Hij ging dan nog twee jaar naar Cervera;
en onder den burgerkrijg bestudeerde hij daar de godsdienstige, sociale en politieke
toestanden van zijn vaderland.
In 1837 keerde hij naar Vich terug en werd hij nu vier jaar lang leeraar in de
Mathesis. Terzelfder tijd gaf hij ook blijken van aanleg voor de poëzie, en schreef
hij een aantal oden. In 1839 werd hij door een katholiek tijdschrift bekroond voor
een werk over het coelibaat.
Intusschen doorspartelde Spanje de ellendige crisis der troonopvolging. Zeven
jaar woedde de burgerkrijg tusschen Cristinos en Carlisten. Eindelijk, in 1840,
zegepraalde generaal Espartero over de aanhangers van Don Carlos. Maar nu
kwam de beurt aan allerhande samenzweringen. De ministeriën volgden malkander
gedurig op en de Kerk werd vervolgd. Van den vreemde kwamen middelerwijl
allerhande verkeerde wijsgeerige stelsels en de protestanten deden hun best om
vat te krijgen op 't katholieke Spanje. Dat zag Balmes. Hij verhuisde naar Barcelona
en later naar Madrid, en hij zette zich aan 't schrijven. Hij redigeerde met hulp van
derden het tijdschrift: ‘La Religion’ en later alleen ‘La Sociedad’.
In 1844 stichtte hij een weekblad: ‘El Pensamiento de la Nacion’ dat groot gezag
kreeg, en heel Spanje door het slaperig katholiek bewustzijn weer wakker schudde.
Grootendeels,
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dank zij Balmes, heeft de Revolutie van '48 Spanje gespaard, en kwam tusschen
Rome en Madrid een voor den godsdienst gunstig Concordaat tot stand.
Intusschen werkte de wijsgeer-publicist ijverig aan de verzoening tusschen
Carlisten en Cristinos. Maar de Fransche politiek verijdelde zijn plan van een huwelijk
tusschen den zoon van Don Carlos en de dochter van Cristina.
Nu zette Balmes zich voorgoed aan apologetisch werk. Vooreerst wendde hij zich
tot de schooljeugd met zijn soort catechismus: ‘La Religión demostrada al alcance
de los niños’. In alle landen waar Spaansch gesproken wordt, vooral in Zuid-Amerika,
maakte 't werkje opgang.
Dan volgden zijn vermaarde ‘Brieven aan een twijfelaar’, in bijna alle Europeesche
talen overgezet. Op elk gebied van godsdienst en zedenleer staat Balmes zijn
ondervrager te woord, en telkens weerlegt hij treffend de opwerpingen van Fransche
en Duitsche wijsgeeren, vooral van Hegel.
Het apologetische standaardwerk van Balmes heet: ‘El Protestantismo comparado
con el Catolicismo, en sus relaciones con la civilización europea’. 't Verscheen van
1842 tot 44, en bijna tegelijkertijd in 't Fransch.
Zooals Balmes in zijn voorwoord zegt, wil hij bewijzen dat de ‘Hervormers van de
e

16 eeuw in geenen deele de wetenschappen, de kunsten, de volksvrijheid, de
beschaving, hebben vooruitgeholpen.’ En in zijn beslnit, herhaalt hij: ‘De lezer zal
bemerkt hebben dat de leidende gedachte van dit werk de volgende is: Vóor het
protestantisme had zich de Europeesche beschaving zoo hoog mogelijk ontwikkeld;
maar het protestantisme zelf dreef ze op een verkeerden weg en bracht den volkeren
onberekenbare schade. De vooruitgang, sedert de Hervorming gedaan, kwam niet
door haar, maar ondanks haar.’
e

In het 3 deel van zijn ‘Historia de los Heterodoxes Españoles’ heeft het Menendez
y Pelayo bij gelegenheid over het groote werk van Balmes, dat hij noemt ‘Het
e

merkwaardigste boek van Spanje in de 19 eeuw.’
‘Men zou een valsch denkbeeld hebben over het boek, moest men er een
smaadschrift tegen de ketterij in zien. Het protestantisme heeft het geringste aandeel
in dit boek, en de schrijver ontleedt het niet eens. Balmes heeft ons veeleer gegeven
een echte ‘Wijsbegeerte der Geschiedenis’, waartoe zekere uitspraken van Guizot
in zijn ‘Voorlezingen over de Europeesche beschaving’ aanleiding gaven. Deze
uitstekende Calvinist wilde de Hervorming optronen als een heerlijke verheffing van
het menschelijk vernuft en van de menschelijke vrijheid, een verheffing die niet enkel
de bevrijding der geesten. maar ook de wetenschappelijke en zedelijke ontwikkeling
der volkeren bewerkte. Daartegenover ondernam Balmes te wijzen op de blijvende
en weldadige werking der Kerk waar het geldt de vrijheid, de beschaving en den
vooruitgang der volkeren, en te toonen hoe het protestantisme op een verkeerd
oogenblik verscheen om den majestatischen loop te stuiten der christelijke
beschaving, die reeds met al de schatten der oude wereld beladen was en ze wilde
brengen aan de wereld.
Ook uit zuiver wijsgeerig oogpunt is Balmes een groote werker geweest: Hij gaf
vooreerst zijn ‘Filosofia funda-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

292
mental’ door Balmes zelf omschreven: ‘De wijsbegeerte van St. Thomas toegepast
e

op de noodwendigheden der 19 eeuw’. Zijn tweede wijsgeerig werk schreef hij zelf
in 't Spaansch en in 't Latijn: ‘Curso de Filosofia elemental’. En het derde heet ‘El
Criterio’, dat onder den titel ‘L'Art d'arriver au vrai’ of ‘Der Weg zur Erkenntnis des
Wahren’ over heel Europa is verspreid. Het werkje leert hoe men waarlijk logisch
denkt en hoe men 't best naar de regels der wijsheid zijn leven richt.
De verdere verspreide godsdienstige, wijsgeerige, staatkundige en letterkundige
bijdragen van Balmes werden in drie deelen verzameld.
Balmes werkte verbazend vlug. Hij wist dat hij jong sterven zou, en dat hij op
weinigen tijd veel had te verrichten. Langzaam deed de tering haar vernielend werk.
n

In Mei 1848 bleef hij liggen op zijn ziekbed, dat den 9 Juli 1848 zijn doodsbed werd.
Balmes was een man met scherp verstand, met edele inzichten, met grooten
moed en met rijke vinding. 't Was een geleerde die de kracht kende van 't gebed
en die 't zoo schoon heeft gezegd: ‘Alvorens men voor den ongeloovige bewijzen
aanhaalt, moet men voor hem bidden.’
Vich heeft zijn grooten man niet vergeten. Sedert 1861 houdt men er jaarlijks een
gedachtenisrede, en de feesten dit jaar waren alleszins den grooten denker en
(1)
schrijver waardig.
In de eerste dagen van September l.l. stierf te Luxemburg pater Alexander
Baumgartner, S.J.
Hij werd geboren in 1841 te St. Gallen, waar zijn vader, zelf een groot man in de
Staatkunde, Landamman was. In 1860 werd hij aangenomen bij de Jesuïeten te
Gorheim (Sigmaringen). Te Maria-Laach ging hij in de theologie. Pas was hij priester
gewijd toen het Jezuïetengesetz over Duitschland viel. Hij ging dan mee met vele
zijner makkers naar Engeland (Ditton-Hall), waar hij zijn studiën voltooide; en in
1873 maakte hij zijn eerste tochtje door Schotland, dat later zoo 'n schoone plaats
kreeg in de Duitsche letterkunde, dank zij Baumgartner's ‘Reisebilder’.
Van toen af was de pater een drukke werker. Al wat hij aan voortbrengselen van
de moderne literaturen belangrijk dacht wilde hij lezen. Dat was een grootsch
voornemen, en men moet een celbewoner zijn, wil men dat ernstig ten uitvoer
brengen. Naarmate hij las, begon hij ook te schrijven, en van 1885 af werd hij
geregeld medewerker in de Stimmen aus Maria-Laach. - Maar de al te ijverige pater
viel ziek onder den last. Hij moest Engeland verlaten; en hij woonde verder
afwisselend in Tervuren, in Valkenberg, op 't kasteel Blijenbeek en in Roermond.
In 1883 begon hij een studie-omreis over Engeland, naar de Faroër-eilanden en
IJsland, om over Noorwegen, Zweden en Rusland terug te keeren. Onder die
drie-jarige omreis door het rijk der protestanten gaf hij uit zijn ‘Dr Martin Luther, ein
Charakterbild’.
Ook uit die reis kwamen later prachtige beschrijvingen te voorschijn: ‘Island und
die Faröer’ (1889); ‘Durch Skandi-

(1)

tes

Naar een artikel in de Stimmen aus Maria-Laach, 1910, 7

Heft.
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naviën nach Petersburg’ (1890), die hem de faam bezorgden van een der schoonste
natuurbeschrijvers onzer eeuw.
Maar voortaan zou hij zich meer bepalen tot zijn eigenlijke roeping, zuiver literaire
geschiedenis. Reeds in 1887 had hij zich als dusdanig naam gemaakt door zijn
studie ‘Lessings religiöser Entwicklungsgang’ en ook door ‘Longfellow's Dichtungen’,
thans nog het beste Duitsche werk over den Engelschen dichter.
In 1882 werd pater Baumgartner een figuur voor de Nederlanden: Hij gaf dat jaar
het eerste groote leven van ‘Joost van den Vondel’ aan de Duitsch-lezenden. ‘Na
een arbeid van zeven jaar (1879-86) verscheen het eerste zijner hoofdwerken: “J.W.
von Goethe, sein Leben und seine Werke” in vier groote deelen. Het was een
prachtige, op de meest ernstige studie steunende arbeid... Krachtig trad hij op tegen
de in dien tijd heerschende ongezonde Goethe-vergoding, en heftig bestreed hij
degenen die den pantheïst of heiden Goethe als waarheidsprofeet en
zedelijkheidsapostel wilden huldigen. De buitengewone beteekenis van den grooten
dichter erkende Baumgartner echter volmondig; aan Goethe's volmaakten stijl, zijn
aesthetische fijngevoeligheid en klassieke vormen liet Baumgartner alle recht
wedervaren, en in datgene wat Goethe's scheppingen werkelijk waarde verleent,
heeft Baumgartner hem zeker niet verkleint’. (Centrum, 8 Sept.)
Intusschen vond hij nog tijd om het IJslandsche Maria gedicht ‘die Lilie’ te vertalen
(1884), en dat hij zelf een dichter was van ongewoon talent bewees hij in zijn
allegorisch feestspel ‘Calderon’ (1881) en in zijn sonnettenkrans, vol warmte en
diepte, ‘Die Lauretanische Litanei’ (1882).
‘Door zijn omvangrijke Goethe-studie had hij tevens de klassieke literatuur der
andere beschaafde volkeren grondig leeren kennen en zoo rijpte langzamerhand
het denkbeeld in hem een wereldliteratuur-geschiedenis te schrijven. Zonder dat
iemand hem eenige hulp bood, zette pater Baumgartner zich aan den arbeid, en in
1897 verschenen de beide eerste deelen over de literatuur der Oostersche volkeren
handelend; de twee volgende kwamen in 1900 uit; en in vakkringen en tijdschriften
e

werden zij hoogelijk geroemd. Van die vier banden was in 1905 reeds de 4 uitgave
e

verschenen, toen datzelfde jaar het 5 deel, over de Fransche literatuur, verscheen.
Wegens beslist katholieke tendenz, en het doen uitkomen der princiepen van
christelijke moraal, alsmede door de nogal korte behandeling der moderne Fransche
letterkunde, die in Baumgartner natuurlijk een heftig tegenstander vond, kreeg dit
deel veel bestrijders en verweet men pater Baumgartner partijdigheid en
vooringenomenheid jegens alle niet katholieke schrijvers en dichters. Het prachtige
werk kan echter een vergelijking met iedere andere bestaande Fransche
literatuur-geschiedenis doorstaan als men daar ten minste niet uitsluitend een
verheerlijking der zedelooze moderne Fransche literatuur onder verstaat. Dadelijk
begon pater Baumgartner aan de Italiaansche letterkunde, maar zijn lichamelijke
krachten waren door den buitengewonen geestelijken arbeid reeds te zeer gesloopt,
e

zoodat het 6 deel nog niet verschenen is en andere priesters literators zooals pater
Pesch b.v. het werk allicht zullen moeten voltooien’. Aan zijn vader wijdde de groote
zoon piëteitvol een boek over
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staatkunde: ‘Gallus Jacob Baumgartner und die neuere Staatsentwicklung der
Schweiz’. (1892).
Ook een allervaardigst gelegenheidsdichter bleek P. Baumgartner te zijn. Steeds
heeft hij er zich tegen verzet, dat zijn gedichten in hun geheel werden uitgegeven,
maar men kan ze vinden in de Regensburger Maria-Kalender en de Stimmen aus
Maria-Laach, met de initialen A.B. onderteekend.
Het Nederlandsch Congres te Maastricht, dat niet zeer druk werd bezocht, en waar
vooral geen katholieken genoeg waren - onze vakantiën gaan immers op in
congressen en bijeenkomsten, de eene al noodzakelijker dan de andere - heeft toch
weeral zijn zending gehad.
Het heeft ten eerste voldingend bewezen ‘dat het belang der Congressen dringend
eischt: afschaffing der Afdeelingen, beperking der onderwerpen tot die van algemeen
Nederlandsch belang, wering der bespreking van bepaalde vakbelangen en
samentrekking van alle belangstelling op algemeene vergaderingen, zoo mogelijk
met de verplichting, dat zij, die zich bereid hebben verklaard over een belangrijk
onderwerp het woord te voeren, niet dan in de uiterste noodzakelijkheid daarvoor
kunnen bedanken.
Een tweede gevolg van dit Congres zal zijn de oprichting van een standbeeld
e

voor Hendrik van Veldeke, die reeds in de 12 eeuw in de landstaal dichtte, en wien
Prof. te Winkel nog meer dan een Maerlant de eer wilde geven de vader der Dietsche
dichteren algader te heeten.’
Maar éenig was dit Congres als uiting van Vlaamsch bewustzijn:
‘Voor allen die er getuigen van waren, zal die Maandagmiddag onvergetelijk
blijven, toen daar die beminnelijke redenaar, Mr Franck, van Antwerpen, zijn
toehoorders in een Vlaamsch, dat het schoonste Nederlandsch in welluidendheid
overtrof, de blijde verwachting deelachtig deed worden, dat Gent zal krijgen zijn
Vlaamsche Hoogeschool. En toen na dezen nog jongen strijder de grijze Max Rooses
het podium besteeg, de man die de moeilijke jaren heeft meegemaakt, toen er
tientallen in de gelederen stonden, waar nu duizenden optrekken, toen kwam er
ontroering in de luisterende schare, aandoening die weer werd weggelachen toen
Dr Gunzburg, van Antwerpen, namens de jongeren een opwekkend woord kwam
spreken, en de jonge advocaat Van Dieren kwam getuigen van Mgr Mercier's
bekeering voor de Vlaamsche zaak en optimistisch kwam vertellen dat de Gentenaars
wel mochten oppassen, want dat de Leuvensche Hoogeschool hen weleens een
geduchte Vlaamsche mededinging kon aandoen.
Ja, wel heeft dit Congres in het teeken der Vlaamsche Beweging gestaan....’
(Neerlandia).
Schitterend geslaagd én als Vlaamsche betooging én als openbaring van
intellectueele Vlaamsche levenskracht zijn de drie September-congressen te
Antwerpen geweest.
Men heeft het gezien en zelfs dezen die 't minder graag zien hebben het moeten
zien: als het Vlamingen regent, dan schijnt
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Gods blijde zon - met een glans en een warmte die al wat nog sluimerde voor de
toekomst vruchtbaar maakt.
In Groot Nederland, September-nummer voltooit Frederik Van Eeden zijn nieuw
tooneelstuk: In kenterend Getij: een dubbel-drama. 't Eerste heet De Zendeling, het
tweede: De Stamhouder.
e

Het 1 spel werd aangeboden aan en afgewezen door de ‘Nederlandsche
Tooneelvereeniging’, de Koninklijke Vereeniging, ‘het Nederlandsch Tooneel’, ‘de
Rotterdamsche Tooneelisten’ en anderen.
r

Dr. P. Leendertz J geeft ‘Het Leven van Vondel’ in de Nederl. Hist. Bibl. III, te
Amsterdam bij Meulenhoff. Naar men algemeen zegt, is 't werk goed
gedocumenteerd, goed geschreven en fraai geïllustreerd. Schrijver schijnt soms
wel wat nuchter te handelen over 't rijke gedachten-, gevoels- en geloofsleven van
Vondel. Hij heeft het vooral tegen de fantasieën van Alberdingk Thijm en tegen de
overdreven beschouwingen van Dr. Ger. Brom (dien hij echter niet noemt).
Verzen van ‘Maria Broeckx’ in Vlaamsche Arbeid. - Vlaanderen heeft voor zijn taal
en zijn letterkunde iets anders noodig dan manieren uit de Zwanegang. En die
meneer uit ons literair achterbuurtje kan een mirakel van belezenheid zijn, toch zal
hij precies op dezelfde wijze worden beetgenomen zeven keeren per dag. - Dan
komt hij daarbij nog lafjes aaien: geen ploerten - liever een guitenstreek. Maar dit
blijft: zulk een guit is geen gentleman. Deze uientapper staat op éen lijn met een
christen die grapjes uithaalt voor een Lieve-Vrouwebeeld. Die 't anders meent, voelt
niet voor zijn taal of zijn kunst wat hij voelen moet. De brief aan ‘Maria Broeckx’ pleit
niet voor den schrijver, maar de ‘guit’, die dat privaat schrijven onder de oogen
brengt van gazettenpubliek, wordt er dubbel ploertig om. En, blijven we hier op
terrein van de kunst, - zooals 't eigenlijk hoort -, dan zal elk weldenkende getuigen
dat van den Oever in ditzelfde nummer van Vlaamschen Arbeid blijken gaf van een
talent, 't welk rijst als een toren boven 't kapelletje dat zijn sijfelend kletsgezel tegen
Vlaamschen Arbeid heeft samengekliekt.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Oktober 1910. - De ruimte in de Hollandsche Zeeschildering
(Dr. Hans Jantzen). - De Hollandsche Nijverheidskunst op de Brusselsche
Tentoonstelling (slot) (T. Landré. - Kunstberichten, uit Brussel, den Haag, enz. Van af jaargang 1909 verschijnt een genummerde Prachtuitgave à f 25. - per
jaargang. Nadere inlichtingen verstrekken de uitgevers.
r

DE STUDENT, n 4, 1910. - Vrede? (De Student): ‘We hooren onze
geëerbiedigde Kerkvorsten onze eindoverwinning in een nabije toekomst begroeten’.
- Hebben de dieven verstand? (F. Drijvers): 't blijven allemaal, naar schrijvers
meening, ‘domme beesten’. - Drankbestrijding en Studentenbeweging (Adolfs). Volkstaal (J. Goossenaerts). - Een Boekerij in den Studentenbond (F.X.). - Bibliografie
over Conscience (voorbeeldig verzameld door Jan Bernaerts). - Verzen en Schetsen,
Mengelingen en Boekbeoordeelingen.

VOLKSKUNDE, 7-8. - Folkloristische Hazenpastij (M. Sabbe): de haas in de
folklore van de oudste tijden tot nu. - Spreekwoorden, Zegswijzen en Uitdrukkingen
op volksgeloof berustend (A. De Cock). - Geparodieerde Sermoenen (G.
Boekenoogen). - Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen, de Liefde en het
Huwelijk (A. de Cock).
- 9-10. - Bijdrage tot de Folklore van het Kantwerk (Dr. H. Baccaert). - De
Folklore-tentoonstelling in het Jubelpark te Brussel (E. Van Heuret). - Spreekwoorden,
Zegswijzen en Uitdrukkingen op volksgeloof berustend (A. De Cock). Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk (A. De
Cock). - Boekbeoordeelingen o.a. ‘Les Joyeuses histoires de Bretagne,’ van Sébillot.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KON. VL. ACADEMIE, Maart 1910.
- Maart-vergadering. - Lijkrede door Prof. de Ceuleneer uitgesproken bij de
lijkplechtigheid van Dés. Claes. - Drie onuitgegeven brieven van Antonius Sanderus
(Dr. K. Van den Haute). - Handelingen van de bestendige Commissie van het
r

onderwijs in en door het Nederlandsch; n 12: Over Taalonderwijs (Dr. Mac Leod):
r

n 13: Drie Karakters uit Vondel's ‘Gijsbrecht van Aemstel’ (G. Segers): Willebrord,
Vosmeer de Spie en Bisschop Gozewijn.
- April 1910. - April-vergadering. - Een onuitgegeven gedicht van J.B. Vervier
(Prof. A. de Ceuleneer), denkelijk van Karel's vader: ‘Op het Herstel der Moedertaal
in de Zuidelijke Nederlanden’, een vers in twee zangen met enkel documentaire
waarde: de dichter besluit ‘ik sterf voldaan’. Daaruit blijkt met hoe weinig hij te paaien
was. - Onderzoekingen over de werking van zoutoplossingen op de gist en op de
gisting (Dr. A. Van de Velde en L. Bosmans). - Kleine Verscheidenheden (E. Gaillard)
‘Cracht bedriven’, ‘ghaen inden Arbeyt’, ‘Pandgoed’.
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BIEKORF, n 11. - Firdoesi en Schah-Name (J.F. Van Olmhof): geeft den inhoud
e

van het grootsche heldendicht, althans van het 1 deel. - Verzen; Lentelied (J.V.d.
Woude): een Henne-maaltijd (Warden Oom).
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- N 13. - Plaatsnamen (Adzo). - Hij stierf en werd begraven: een Deensche
visschersnovelle.
r

- N 14. - Oud Vlaanderland (Jul. Claerhout): uit den versten voortijd: Keltisch
Vlaanderen. - Dichtung und Wahrheit. - Verzen van Caes. Gezelle. - Plaatsnamen
(Adzo).
r

- N 15. - (Bijblad), breedvoerige bijzonderheden over de ‘Koninklijke Kerke San
Giuliano dei Fiamsninghi’ te Rome.
r

- N 16. - Kamerzittiugen (A. Coussens), niet kwalijk, dat guitig gesprek over
Conscience. - Verzen van Warden Oom - Lizeken Achteruit: gemoedelijke vertelling.
r

- N 17. - Lizeken Achteruit (Slot). - Verveling, een versje van Am. Van Veerdegem.
- Kamerzittingen (A. Coussens).

DE LELIE, Juli 1910. - De draad van boven (J. Jörgensen): een dier gelijkenissen,
waarin hij uitmunt. - Joh. Jörgensen (D. Logeman-Van der Willigen): korte, maar
zaakrijke beschouwingen over Jörgensen's leven en werk. - Poëzie voor vrouwen
(H. Linnebank): ditmaal over E. Brom's ‘St. Agnes’. - Lied (F. Van Hecke). - Beroep,
Huwelijk, Moederschap (H. Van Calker). Droomstertje (F. Salomonson): een
vertelling. - De Vlinder en het Meisje (een vers van Caes. Gezelle). - Het Batikken
(Jul. van Doorn). - Het kind hoort zichzelf toe (F. Bernaerts). - Suzanna (novelle van
H. Harland, vertaald door Alb. Steenhoff-Smulders). - Vrouwenkunst op de
Brusselsche Tentoonstelling (Cam. Poupeye.
- Aug. 1910. - Stotnummer van den mooien eersten jaargang met een
aanmoedigenden brief van wege onze Koningin, van wege Mgr Rutten en Kardinaal
Mercier. - Kunstnaaldwerk (Id. van Emstede-Winkler). - Blijde Geboorte (A.L.). Ons Boeleken (met de muziek van de Boeck). - Suzanna: vervolg. - Beroep, Huwelijk
en Moederschap: vervolg. - Moden van voorheen (J. Salsmans). - Aan den Vijver
(Joz. De Voght): verzen. - Boekhouden voor Vrouwen. - Uit de Natuur (A.B.W.):
over vogels modeoffers, met mooie platen. - Het eerste Woord (A. Adriaensen):
schets.

ST. LUCAS, Juli 1910. - Mgr G.W. Van Heukelum (Dr. K. Smits): een
welverdiende hulde, bij 't heengaan van dien prachtigen priester, die zooveel heeft
gedaan voor de hergeboorte der Gothiek in Holland. - Tryptychon van een
onbekenden Meester (Jul. van In): Hoe 't verzinsel ‘Merten de Beer’ in de wereld is
gekomen. Het ‘Tryptychon’ waarvan quaestie is de Colibrant-triptiek uit St.
Gommarus, Lier. - Grondstellingen (H. Carton de Wiart): de kruim, in 't Vlaamseh,
van zijn Fransche redevoering op de prijsuitdeeling in de St. Lucasschool te Doornik.
- Over Doopvonten (A. van Gramberen). - Een Meesterwerk van Techniek (Ant.
Carlier): een copie in kantwerk van Teniers' ‘Mandolinespeler’.
- Augustus 1910. - De Sint Lucasscholen (Br. Marès): haar geschiedenis in België.
- Tryptichon van een onbekenden Meester (Jul. van In), vervolg; de schilder zal
wezen: Jan Gossaert, alias Jan van Mabuse. - De Abdij van Villers (J.J.), met goed
verluchte bijzonderheden uit bouwkundig oogpunt.
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Heimans). - Een en ander over het maken van
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penteekeningen naar de natuur en wat daaraan annex is (J. Godefroy). - Hoe een
handelsreiziger van de natuur genoot (S. Leefmans). - De Biologische Tentoonstelling
(H.) gehouden in den Haag in Juni laatst. - Wie den geur aan het hooi geven (L.
Dorsman), het zoogenoomde reukgras en het veenreukgras.
- 1 Juli 1910. - Een Heggeplant (Jac. P.Th.), de ‘Gouwe’. - De Behangerswesp
(B. Bouwman). - Hoe een handelsreiziger van de natuur genoot (vervolg). - Een
‘verdwenen’ plant weergevonden (Dr. Garjeanne), een varensoort.
- 15 Juli 1910. - Een Heggeplant (vervolg). - Neerlands Thuringen (D. Van der
Ven), de Veluwe. - Heterogonie of Generatiewisseling (E. Heimans): hoe b.v. uit
een meikever koolwitjes komen.
- 15 Augustus 1910. - Neerlands Thuringen (vervolg). - Uit Oost-Zeeuwsch
Vlaanderen (E. Heimans), de omstreken van Hulst. - Een jonge Zanglijster (Jac. H.)
- 1 September 1910. - Bij de Hommels (J. Thysse). - Neerlands Thuringen
(vervolg). - Over Truffels en nog wat.

DE NATUUR, Juli 1910. - Persgasverlichting (D. Stavorinus), de Pharoslamp.
- De Fotografie bij de studie der Dierkunde (Dr. A. Snijders). - Edele Gassen (J. van
der Marel), argon, krypton, xenon. - De Bouw van het Heelal (Dr. C. Van den Broek),
het ontstaan en verdwijnen van wereldbollen. - Nestkastjes ophangen (J. De Meyere).
- De Electro-cultuur. - Gnomonica (W. Van Wyk): de verschillende vormen van
zonnewijzers.
- September 1910. - De Roos (Delfos): mooie geschiedenis van de roos. - Iets
over reproduktietechniek (A. Slingervoet-Ramondt). - Bliksemafleiders in de Oudheid
(Dr. van Gulik). - De ontginning der Zwavelmijnen (Dr. A. Snijders), eerst in Europa.
- Het Drogen van Planten (J. Hof). - De toepassing van de lage temperatuur van
vloeibaar koolzuur in de geneeskunde (Dr. J. Voorthuis). - Een nieuw telefoonrelaas
(Dr. H. Oosting), dat van Brown. - De onderlinge betrekking tusschen de verschillende
deelen van een levend wezen (Dr. Calkoen). - Gnomonica (vervolg). - De
Geschiedenis der suikerfabricage (D. Bieselaar).

r

ONZE KONGO, n 1, Juni 1910. - Inleiding tot de Studie der Bantu-talen (Aug.
De Clercq). - Landbouw in Neder-Kongo (A. Van Houtte): voedingsplanten: maniok,
banaan, aardnoot, palm, pompoen, boon- en suikerriet. - Het Beschavingswerk der
Cistercienzers in de Evenaarstreek (R. Dries). - De Strijd tegen de Staapziekte in
de Kwango-missie (A. De Saedeleer). - Mayombsche Namen (L. Bittremieux). Over Fabels en Legenden bij de Bakongo's (J. Struyf): tekst in 't Vlaamsch en in 't
Kikongoosch. - Aanteekeningen over taal, zeden en gewoonten (J. Struyf). Boekbespreking, Mengelingen.
r

- N 2, Aug. 1910. - Het Ontstaan van den Congostaat en zijne bestuurlijke
inrichting (M. Van Hecke. - Katanga (Em. Steenackers): al 't wetenswaardige over
aardkunde, stroomgebied, opsporingen, bevolking, delfstoffen, dieren, landbouw,
verkeermiddelen, bewoonbaarheid. - Landbouw in Neder-Kongo (A. Van Houtte):
r

vervolg van n 1: zoete patatten, rijst. - De Strijd tegen de Slaapziekte in de
Kwango-Missie (A. De Sadeleer). - Het Beschavingswerk der Cistercienzers in de
Evenaarstreek (R. Dries. - Zeisels en Vertellingen uit Mayombeland (L. Bittremieux).
- Pater Cambier (A. De Clercq).
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DE VLAAMSCHE GIDS, Juli-Augustus, 1910. - Simon Stevin (A. Cornette): 't
opstel is dertig jaar oud, maar zal zeker diensten bewijzen. - Meester Neirinck (V.
Loveling): ze kan toch nooit zonder een greintje sectarisme. - Uit Noorwegen (D.
Logeman-Van der Willigen): Prettig reisrelaas. - Ontboezemingen (J. Theunissen):
proeve ‘van ritmis proze’. - Verzen van Timmermans en Mennekens. - De
Plantenwereld in verband met hare omgeving (Dr C. De Bruyker). - Nederlandsche
Lettereu (M. Basse): over Teirlinck's ‘Ivoren Aapje’, Van Eeden's ‘Nachtbruid’, De
Clercq's ‘Toortsen’ enz.
- September-October 1910. - Simon Stevin (A. Cornette): flinke bijdrage over den
man ‘die tot de denkers der heele wereld sprak in ons eigenkrachtig en onvervalscht,
ons geliefd Nederlandsch’. - Jul. Vuylsteke als Historieschrijver (V. Fris). - Jean
Baptiste en het Venusboefken (M. Sabbe): in zijn eenig smakelijken trant. - Hendrik
de Braekeleer (Ed. van Offel). - Van 't ongekende in de oude Stad (Thony Anthony).
- Verzen van Karel Casteels en Gust. van Roosbroeck. - De Geuzenhoek (A. Hans).
- Fransche Letteren (Leo van Riel). - Engelse Letterkunde (M. Basse).

DE GIDS, 1 Juli 1910. - Het Beeld in den Tuin (P.H. van Moerkerken): een heel
oud verhaal, goed in toon gehouden. - Verzen (A. Swart). - Evenredig Kiesrecht
(W.H. de Beaufort): grieven tegen dat stelsel, ook voor België van belang. - Over
Vlaamsche Volkskracht (G. Kalff): die ligt uitsluitend, zou men zeggen, bij onze
anti-clericalen. - De actieve kant van ons droomleven (H. de Fremery): dat schraagt
met wetenschappelijker gegevens de fantasieën uit Van Eeden's ‘Nachtbruid’. Shakespeare (A. Van Schendel), slot van die heerlijke dichterspelingen rondom de
wetenschap. - Philosophie? (D.G. Jelgersma): omstandige recensie ‘De weg tot het
inzicht. Inleiding in de wijsbegeerte’ door Dr. J.D. Bierens de Haan. - Oberammergau
(A. Lasalle): heel veel kritiek. - Russiese Literatuur (N. van Wyk): aanbeveling van
E. Stokvis' Inleiding tot de Russische literatuur-geschiedenis. - De eerste Redactie
van ‘Wilhelm Meisters Lehrjahre’ (J.N. van Hall): Goethe arbeidde twintig jaar aan
dit werk. - Muzikaal Overzicht (H. Viotta). - Buitenlandsch Overzicht.
- Augustus 1910. - Santa Caterina del Sasso, het einde van een mirakel (C.
Scharten): flink stijlwerk, maar doorspekt met pretentieuze zetten. - Ons Hoogerhuis
(J.B. Kan), weeral de vertegenwoordiging van belangen. - Kunst in Indië (J. Louber),
naar aanleiding van het feit dat op de tentoonstelling te Brussel de kunst van
Insulinde in eigen afdeeling vertegenwoordigd is. - Protestantsche Sociologie (D.
van Blom): straks was 't over de Roomsche van prof. Aengenent, nu is 't over de
protestantsche van Dr. Slotemaker de Bruine, en met meer sympathie. - Gedichten
(A. Roland Holst). - Frans spreken en Frans schrijven (J.J. Salverda de Grave). Philosophie? (D.G. Jelgersma): Bierens de Haan komt er ellendig van af. - Fiat
Justitia (J. Slingenberg): over nieuwe ideeën in het strafrecht. - Moderne Kritiek (F.
Erens): over Scharten's Krachten der Toekomst, met ingenomenheid. - Uit het
Liefdeleven van groote schrijvers (J.N. van Hall): een ál te rijk onderwerp ditmaal:
Goethe. - Een grootsche onder-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

300
e

neming (R. Tutein Nolthenius): ‘Nederland in den aanvang der 20 eeuw, geschetst
r
in woord en beeld door verschillende schrijvers, onder leiding van Jh Mr. H.
Smissaert.’
- September 1910. - Oase (J. de Meester), gezocht, en peuterige stijl. - Edwin
Arnold's Buddhisme (J.S. Speyer), waaruit blijkt dat men niet naar The Light of Asia
moet gaan om juiste begrippen over 't Buddhisme. - De Staatscommissie voor de
Reorganisatie van het Onderwijs en haar Rapport (H. Jonkman). - De Ethiek van
het Historisch Materialisme (G. Heerrng): over de werken van K. Kautsky en H.
Gorter. - 's Rijks Kunstnijverheidmuseum (H. Pet.) - Antarctisch Onderzoek (J.H.),
met geografische kaart. - Gedichten (J. Otten). - Brusselsche
Tentoonstellingsgedachten (R. Tutein Nolthenius), in den zin der ‘entente’. - Overzicht
der Nederlandsche Letteren (C. Scharten): over Teirlinck's ‘Ivoren Aapje’, Van de
Woestyne's ‘Janus met het dubbele Voorhoofd’, Herman Robbers' ‘Roman van een
Gezin’, Ina Boudier-Bakker's ‘Armoede’.

ELZEVIER, Juni 1910. - Kantdracht en Kantluxe (H. Baccaert en Ant. Carlier):
met verfijnde kennis van zaken en mooi geïllustreerd. - Fransche Prentkunst in de
e

19 eeuw (Corn. Veth): Gustave Doré, blijft de grootste, fijne illustrator. - In de Puinen
van St. Baafs Abdij te Gent (L.v. Puyvelde). - Scherzando (F. Toussaint). - Gijsbert
en Ada (vervolg van P. Dumaar's roman.
- Juli 1910. - Een Collectie Middeleeuwsche Plastiek (J.B. van Stolk): met
reproducties uit schrijvers eigen merkwaardige collectie. - Oude Belgische Steden
(W. van der Pot): ditmaal Tongeren, St. Truyen en Zoutleeuw. - Nederlaudsche
Kerken (A.W. Weissmann): De St. Laurenskerk te Alkmaar. - Verzen van Luger. Herinnering (J. Sinia). - Idylle (Dr Aletrino): weeral zwaartillend, maar toch weeral
mooi werk. - Boekbespreking.
- September 1910. - Jozef Israëls te Veuetië (H. Martin): een schoone hulde aan
den tachtigjarigen kunstenaar, met tal van platen. - Een Indruk van het
Oberammergauer Passionsspiel (Top Naeff): zeer mooi verlucht. - Een Verzameling
Oud-Chineesch Porcelein (J. Jasper) - De Zeeheldengraven in de St Laurenskerk
te Rottedam (H.W. De Jong), nl. Witte C. De With, van Brakel, Cortenaer, J. de
de
Liefde, L. de Mooy, M. de Jonge, Schepers, J. en A. Van Nes, allemaal 17 eeuwers.
- Verzen (Van Eyck). - Interieur (J.C. Van Leyden). - Droom of Werkelijkheid (F.
Verschoren), novellen.

DE NIEUWE GIDS, Juni 1910. - Leo en Gerda (Ae. W. Timmerman): vervolg
van den merkwaardigen roman. - De sociaal-psychologische evolutie-hypothese
van Karl Lamprecht (E.D. Bauman): lezenswaarde bijdrage over de schitterende
hypothese van den geleerden historicus. - G. Bernard Shaw (G. Kapteyn-Muysken):
ditmaal over den tooneelkritikus, die even paradoxaal is als de essayïst. - Vervolg
der wonderlijke Avonturen van Zebedeus (Jac. van Looy): slot; binnen kort de
recensie van het heele, éenige werk. - Uit Potgieter's Jongelingsjaren (K.H. De
Raaf): een nadere verklaring van 's dichters tot nog toe zoo gesloten innerlijk leven.
- Het Muziekdictaat en de niet gephraseerde uitgaven der muzikale scheppingen
(Fr. Vinck). - Aanteekeningen over Volkskracht (L. Simons). - Verzen van H. Boeken,
Greshoff en Giza Ritschl. - Literaire Kroniek (W. Kloos): in de reeks der
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eerherstellingen is nu Feith aan de beurt. - Staatkundige Kroniek en Buitenlandsch
Staatkundig Overzicht.
- Juli 1910. - Sentimenteele Geschiedenissen (J. Steynen): 't verhaal van de
politieke loopbaan en den dood van Mijnheer Batenteller. Steynen blijft altijd een
schrijver met erg geforceerd talent. - Multatuli's afschuw van logen en onrecht, de
man van Lebak en de Strijdkreet van den Max Havelaar (Jhr. W. De Kock): tegen
de geestdriftige artikelen in de Gids, van Mr van Deventer, van Dr Prinsen enz. Pieter Jelles, de friese dichter (J.B. Schepers), met Troelstra's leven daarbij. Theosofie (A.E. Thierens): de theosofische vereeniging en de theosofische beweging.
- Verzen van H. Boeken, die vervaarlijk vruchtbaar wordt. - Literaire Kroniek (W.
Kloos): over Van Lennep, zeer goed gehumeurd, naar aanleiding van het ‘Leven
van Mr Jacob Lennep.’ Waar de biograaf de tachtigers beschuldigt het voorgeslacht
te hebben aangevallen, kijkt Kloos op als had hij 't in Keulen hooren donderen. Staatkundige Kroniek, Buitenlandsch Staatkundig overzicht. - Boekbesprekingen.
- Augustus 1910. - Leo en Gerda (Ae. W. Timmerman). - Theosofie (A. Thierens).
e

- Duitsche Kunst in de eerste helft der 19 eeuw (C. Veth). - De Vakopleiding van
den onderwijzer (J.C. Van Zelm): ook door onze normalisten te lezen, maar ze
mogen eens plezier hebben bij den zet dat het onderwijs ‘moet worden gegeven
door mannen die de leer van zuivere Rede hebben doordacht’. - Letterkundig
vlechtwerk (L. Van der Waals), zooals de schrijver 't zelf zegt ‘niet voor verstandigen
bestemd’. - Verzen van H. Boeken en van der Stok. - Knittelverzen van Broedelet.
- Literaire Kroniek (W. Kloos): aanbeveling van Hora Adema's ‘Tropenstudie's’. Buitenlandsche Literatuur P. Van Eyck): over Em. Verhaeren. - Staatkundige Kroniek
en Buitenlandsch Staatkundig Overzicht.

DE KATHOLIEK, Juli 1910. - Handel-Mazzetti als Dichteres (H. Garrels): een
aangename studie over de liederen in het werk van deze merkwaardige katholieke
romanschrijfster. - Geschiedenis van de H. Kruisweg-devotie (J.v.d. Loos). - Dom
Gueranger (G. Brom): knap werk, en kalm, van dezen schoonbegaafde, die zijn
Sturm-und-Drang allengs achter den rug heeft. - Letterkundige Kroniek (B.
Molkenboer): over Adama van Scheltema's ‘Uit Stilte en Strijd’ en Quérido's kritischen
arbeid. De Studie over Querido is raak. - Nieuwe Uitgaven: M. De Wulf: Histoire de
la Philosophie en Belgique (Dr J.v. De Groot).
- Augustus-September 1910. - De oprichting van de Nuntiatuur te Keulen (M.D.).
- Waarom is de Kerk van Christus katholiek (F.V. Van Wijk). - Heeft het Esperanto
de toekomst? (J.W. Van der Wal). - Geschiedenis van de H. Kruisweg-devotie (J.
Loos). - Spanje (J. Keuller): onderhoudende meedeeling van Spaansche
reisindrukken. - Liederen van Dr Felix Rutten: 6 gedichtjes. - Hedendaagsche
Apologie: In de ‘Nieuwe Uitgaven’ o.a.: ‘Denkers van onzen tijd’ van P. De Groot
(J. Aengenent).

STUDIËN, Deel LXXIII, afl. 4. - Lamenais en Le Sage ten Broeck (R. de Grave):
Slot van de studie. Het vertrouwen van Le Sage in den ongelukkigen apostaat was
wel wat kinderlijk argeloos. - P. Zeegers gaat nog steeds door met ons verder in te
wijden in de geheimen der Allegorische en
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Symbolische poëzie. - Godsdienst in de opvoeding (P. Van Luyk): alles
overheerschend element moet wezen de eeuwige bestemming van den mensch.
De schrijver toont verder aan wat de cultuurvolken der oudheid over de opvoedkunde
dachten; dat de opvoeding eerst in 't Christendom wezenlijk en volledig tot haar
recht is gekomen; dat de theorieën van Schopenhamer, Wundt, Ibsen, Kant op het
stuk van opvoeding sophistisch zijn. - De Mezazuil (H. Wilbers): belangwekkende
mededeeling over dien merkwaardigen gedenksteen.
- Deel LXXIII, afl. 5. Het Hebreeuwsch en de Oorsprong der Hebreeërs (H.
Wilbers): geeft de redenen op die het moeilijk en bijna onmogelijk maken goed
Hebreeuwsch te kennen. In plaats van af te schrikken en te ontmoedigen moeten
echter die moeilijkheden een prikkel zijn om zich toe te leggen op de Hebreeuwsche
taal, want nog altijd is zij een rijke goudmijn waar voor de kennis der H. Schrift
onmetelijke schatten verborgen liggen. - Dr Aigner's Wonderweerlegging (H. Bolsius(:
laatste phasis van de polemiek over het geval de Rudder. - P. Van Luyk laat zien
in Godsdienst en Opvoeding dat de ethische motieven, die trouwens van den
godsdienst al hunne kracht erlangen, bij de opvoeding wel kunnen en moeten
benuttigd worden maar dat zij, op hun eigen, als surrogaat voor de godsdienstige
beweegredenen volstrekt ondoelmatig zijn. - Uit Zuid-Spanje schrijft Marinus van
Steen een losluimigen brief. - In Voorloopers van het ‘Paysage intime’ stipt C. van
Malden de geleidelijke ontwikkeling aan van de landschapschildering. - De aflevering
sluit met een merkwaardig overzicht der laatst verschenen boeken.
- Deel LXXIV, jg. 42. - Zijn de ‘internaten’ al of niet bevorderlijk voor de Opvoeding?
Het oordeel van B. Speckman valt gunstig uit. - H. Bolsius heeft nog maar pas een
einde gesteld aan de polemiek met Aigner of hij is al weer in een andere gewikkeld
- van meer vriendschappelijken aard ditmaal. 't Gaat over De Geschiedkundige
Opvoeding langs de ‘evolutiebaan’. - Uit Zuid-Spanje (M. Van Steen): dit is wel het
‘gezellig hoekje’ der Studiën. Menige lezer sluipt er onmiddelijk heen met voorbijzien
van al die andere hoog-ernstige onderwerpen. - De voorloopers van het Paysage
intime (C. Van Malten): opkomen, bloei en verloop der Engelsche schilderschool.
Een brok Kunstkritiek met daar tusschen eenige biographische wenken over Turner,
Cotman, Crome, Vincent enz. - Uit de Pers. - Mededeelingen.
- Deel LXXIV, jrg. 42. - Geschiedkundige Opvoeding langs de Evolutiebaan II (H.
Bolsius). - Scripturistisch Overzicht (J. Van Kasteren). - J.J.G. Baelen geeft ons
eene philologisch-esthetische studie op de ‘Dies Irae, gevolgd door eene vertaling
die, op een paar zwakke plaatsen na (str. III., str. VIII v. 24) de vergelijking met het
oorspronkelijke nog al goed doorstaat. Maar Gezelle's:
‘Wondere trompetrumoeren
zullen al de graven roeren
en die dood zijn troonwaarts voeren’

geeft beter den diepen indruk weer dan:
‘vreemd zal de bazuinstoot schallen
door des aardrijks doodenhallen
drijvend voor Gods Rechtstoel allen’.
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- Canisiana VII. De Canisius-genealogie (L. van Miert): Wie geen verwoede liefhebber
van stamboomen is zal deze studie wel wat dor vinden, doch zeer degelijk in haren
aard. - De Voorloopers van het ‘Paysage Intime III (C. Van Malten): een goed stuk
kunstkritiek en - geschiedenis.

e

DE NIEUWE TAALGIDS, 4 afl. 1910. - De waarde van klankleer voor den
Onderwijzer (E. Kruisinga): tot oefening van 't gehoor, tot taalinzicht, als basis van
het leesonderwijs en van spraakkunststudie. - Wörter und Sachen (A. Kluyver): een
nieuw Duitsch tijdschrift voor etymologie. - Opmerkingen bij Coornhert's ‘Beatus ille’
(J.K.) - Ellipsomanie (Jac. van Ginneken): erg tegen de spraakkunstmakers.
e

- 5 afl. 1910. - Wanbegrippen omtrent taal en spelling bij letterkundigen (C.G.N.
De Vooys): bij den veldtocht van de zeventig letterkundigen tegen de Vereenvoudigde
Spelling. Nogal hooghartig van wege een philoloog tegenover kunstenaars. - De
‘Nederlandsche taal’ in het gemeenteverslag van Rotterdam.

er

REVUE DES DEUX MONDES, 1 juillet 1910. - Jeanne d'Arc (G. Hanotaux):
vervolg van de grondige en boeiende studie: vooral nieuw licht over Compiègne. L'Epreuve du feu (J. Morian), roman. - La Traite des blanches et le commerce de
l'obscénité (R. Bérenger). - Le Roman français (V. Cherbuliez): ditmaal over
Marivaux'-Marianne. - Voyage en Suëde (A. Bellessort). - La Vie de Nietzsche (E.
Faquet): recensie van D. Halévy's boek over den vreemden denker. - Boisements,
forêts et paturages de montagnes (J. Briot). - Poésies (L. Depont). - Revues.
- 15 juillet 1910. - Jeanne d'Arc (G. Hanotaux), te Rouaan, de veroordeeling. - Le
me

Népal (M Isab. Massieu), Katmandou, Baladgi, Bhatgaon, Patan. - Les Carnets
de Gustave Flaubert (L. Bertrand): ‘Il n'était pas seulement un lettré, c'était un
cerveau encyclopédique. A part Taine et Renan, je ne vois aucun de ses
contemporains qui ait eu une culture aussi étendue que Flaubert.’ - Correspondance
d'Emile Pouvillon: een talentvol vriend van Loti. - L'Amérique latine depuis 1810 (H.
Lovin): honderd jaar onafhankelijkheid van Zuid-Amerika. - Overzichten.
er
- 1 août 1910. - Jeanne d'Arc (G. Hanotaux): La condamnation, le jugement des
juges, le jugement de l'histoire. - Les Forces chinoises en 1910 (le Général de
Négrier): Er is eigenlijk geen geel gevaar: ‘L'Empire chinois n'est pas le géant qui
s'éveille; c'est le fumeur d'opium. secouant sa torpeur. - L'Inspiratrice de la
tesse
‘Symphonie en blanc majeur’ (Ern. Seillière), Marie de Nesselrode, C
Kalergis-Mouchanoff. - En Gascogne (E. Labat): een wetenschappelijke episode
van ‘La terre qui meurt’. - Bismarck et la Papauté (G. Goyau): De oorlog 1870-72,
de Schoolquoestie, het incident Hohenlohe, de Wet tegen de Jezuïeten.
- 15 aoùt 1910. - L'Epreuve du feu (J. Morian): slot van den roman. - Un Moraliste
d'autrefois: Joubert, d'après des documents inédits (V. Giraud). - Le Congo belge
(Paul Nève): er zijn niet weinig gevaren, maar schrijver heeft vertrouwen in de
toekomst. - Théophile de Viau (E. Faguet): een bloemlezing uit dien ouden doorn
Remy de Gourmont. - St. François d'Assise et l'Art italien (G. Lafenestre): De basiliek
van Assisi en de
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Gothische bouwkunst. - Les grands Accidents de sous-marins. (G. Blanchon). Overzichten.
er

1 septembre 1910. - Morale et Religion (E. Boutroux): Tegenover al die
groot-wetenschappelijke beschouwingen beseft men eens te meer de weldaad van
't geloof. - Le Bilan (Mme E. Wharton): roman. - Deux Conceptions de l'Histoire de
la Révolution (A. Albert-Petit): Schrijver houdt het met Taine tegenover Aulard. - La
Crise de l'Aéronautique française (P. Renard). - Le Roman Français (V. Cherbullier):
e

‘Paul et Virginie’. - La Peinture flamande au XVII siècle (Fierens-Gaert): een
vade-mecum voor de tentoonstelling in 't Jubeljaarpark. - L'Apparition du Capitalisme
à Athénes au siècle de Périclès (E. Cavaignac).
15 septembre 1910. - Ce qui demeurè (P. Renaudin): eerste deel van den roman.
- La Crise du Français et l'Enseignement littéraire à la Sorbonne (E. Faguet): zoo
heeft ook Frankrijk zijn beproeving voor de algemeene taal. - Le premier exil du Duc
d'Aumale (A. Mezières). - Alfred de Vigny et Briseux (E. Dupuy): briefwisseling
tusschen de beide grooten. - Un Philosophe ministre sous l'empire romain (R.
Péchou): het bestuur van Seneca. - Les Pierres tombées du ciel et l'Evolution
planétaire (St. Meunier). - Notes sur Madagascar (P. Klorat).

r

STIMMEN AUS MARIA LAACH, n 6. - Die Pilgerfahrt in das heilige Land H.
Meschler). - Die Ratlosigkeit in der modernen Philosophie (K. Kempf) zegt met
Eucken dat ‘das Leben eines Kerngehaltes bar’ is. - Der Kreuzzug gegen das Duell
(M. Reichmann). - Der Religionsunterricht an den Gymnasien (St. von
Dunin-Borckowski). - Autorität und Freiheit (P. Lippert): over Foerster's boek met
denzelfden titel. - In de Rezenzionen o.a. over ‘Paul Alb. Thijm’, van L. van
Heemstede.
r

- N 8. - Die ‘Luge des Bewustseins’ (M. Przibilla). - Die protestantschen
Missionsbestrebungen der Gegenwart (Alf. Bäth): over het Congres van Edinburg.
- Endstationen der modernen Philosophie (K. Kempf). - Platens Werke in
historisch-kritischer Ausgabe (J. Overmans). - Aus der Denkwürdigkeiten der Wiener
medizinischen Fakultät (O. Pfúlf).
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De stand onzer kennis van de primitieven
(Vervolg)
Wat leeren ons de geteekende werken, want die bestaan er, alsmede de op eene
of andere wijze gewaarmerkte stukken van Jan? Eene groote voorliefde voor het
portret en de afzonderlijke of weinig talrijke figuren, ingetogen van houding, door
binnenlicht verlicht. Bovendien komt bij hem, naar E. Coosemans voor het eerst
bewees, eene zekere wanverhouding tusschen de gestalten en dier omgeving
dikwerf voor.
In de groote figuren is monumentale en decoratieve breedheid beoogd, en de,
naar het tweede plan verwezen, omgeving strekt enkel tot aanduiding van het
midden.
Zoo men die kenteekenen toepast op het veelluik van het Lam, wordt men er toe
genoopt het bovendeel en de buitenluiken toe te schrijven aan Jan; aan Huibrecht,
(ten minste wat de opvatting en de teekening betreft), het wereldsch gedeelte met
de talrijke figuren, die, van helder licht omgeven, zich in het bekoorlijkste der
landschappen bewegen.
Wie ook de maker van dit landschap weze, zij het Huibrecht of Jan,
e

ontegenzeggelijk is hij de grootste XV eeuwsche meester in dit delicate genre.
Geen deed lichter gebladerte ruischen, doorschijnender water vlieten, vatte met
meer waarheid de vogelen in hunne vlucht noch wist met mooier bloemen de weiden
te bespikkelen.
Ik meen evenwel dat de samenwerking enger geweest is, en met het aandeel der
leerlingen rekening dient gehouden. In hoeverre echter? Dit is voor ons een raadsel.
Gezien wij het niet kunnen oplossen, moeten wij er ons bij bepalen zonder
voorbehoud de onvergelijkelijk schoone techniek en de hooge zedelijke beteekenis
van het werk te bewonderen.
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De grootschheid van de figuren der hemellingen, de stralende pracht der zingende
engelenscharen, gaan er gepaard met de lichamelijke onvolmaaktheid van Adam
en Eva, die nochtans op bewonderenswaardig naturalistische wijze zijn uitgebeeld.
Op aarde, het weergaloos landschap met de beboschte boezempjes, waaruit,
aangelokt door de lenteweide en de spruitende fontein van het eeuwig leven, de
hemelscharen oprijzen.
En knielen wij, in stomme verrukking, voor die machtige akte van geloof neder,
waarmede de gebroeders van Eyck, met stoute theologische opvatting, het poëma
der verlossing zongen, en het uitgangspunt van de moderne schilderkunst
vaststelden.
Het is natuurlijk dat, naar gelang van de stellingen, door de critici aangaande het
wederzijdsch aandeel der beide broeders in het Gentsch stuk opgezet, hypothetische
catalogen, welke tot in het oneindige verschillen, te hunnen voordeele werden
opgemaakt.
Wat Huibrecht betreft, is niets zeker; geen enkel geteekend werk komt de geleerde
studiën van Hulin staven. Er bestaan echter gewrochten welke terecht aan den
eersten onzer beroemde schilders dienen toegeschreven.
Twee luiken (Ermitage te St. Petersburg), het eene een pakkend dramatisch
‘Calvarieberg’, het andere een in het opzicht der samenstelling nog verrassender
‘Laatste Oordeel’, dat aan de uitspattingen van de duivels op de Burgondische
portalen herinnert, zijn scheppingen welke zich, om verschillende redenen, aansluiten
bij de door Hulin aan Huibrecht van Eyck toegeschreven miniaturen.
De ‘Drie Maria's bij het Graf,’ uit de verzameling Cook te Richmond, biedt groote
overeenkomsten met bedoelde luiken. De natuurontwaking in een rozig morgenlicht
voert ons terug tot de fijne atmospherische effecten der bewuste miniaturen.
De ‘Calvarieberg’ uit het Berlijnsch Museum, en de twee paneelen der
‘Stigmatisatie van Franciscus van Assisi’, het eene uit het Turinsch Museum, het
andere te Philadelphia, sluiten zich, langs meer dan eene zijde, bij dezelfde groep
aan.
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Overal dezelfde volmaaktheid bij het weergeven van de ruimte, van de luchtige
perspectief, van het landschap met zijne lichtwisselingen, met een woord, van de
verschillende hoedanigheden welke Hulin in den Meester ontdekt, ingevolge het
nauwgezet wetenschappelijk onderzoek der miniaturen waarvan hij hem het
vaderschap toeschrijft.
Gaan wij over tot Jan, dan is de toestand dezelfde niet meer. Verscheidene
geteekende of door een of ander bescheid gewaarmerkte stukken, stellen ons in
de mogelijkheid een op hechter gronden gebaseerden cataloog van diens werken
op te maken.
Ter belichting van het begin zijner loopbaan bevat het Kopenhaagsch Museum
e

een ‘Portret van Jacoba van Beieren’, dat wel eene kopij uit de XVI eeuw van een
verloren oorspronkelijk werk van Jan zou kunnen wezen.
‘De Man met de Anjer’ (Berlijnsch Museum), met het gerimpeld gelaat, de koele
oogen en de saamgeknepen lippen, is door H. Hymans overeengebracht met
Jacoba's oom, Jan zonder Genade, en zou een tweede werk uit het Hollandsch
tijdperk wezen. Is dit stuk echter wel zoo oud? Wij betwijfelen dit!
Wat Philips den Goede betreft, zoo schijnt ons geen enkel zijner talrijke, op het
Gulden Vlies tentoongestelde, portretten met Jan van Eyck iets gemeens te hebben.
Onzes inziens is dit echter wel het geval met het ‘Portret der tweede vrouw des
hertogs, Bonne d'Artois’, (Berlijnsch Museum).
Twee werken, die men vrij algemeen 1426 dateert, zijn het luik der ‘Boodschap’
(Ermitage te Petersburg), en de ‘H. Maagd van den Kanselier Rolin’ (Louvre).
Waar het eerste tafereel ons verplaatst in eene Romaansche kerk, staat de ‘H.
Maagd met schenker Rolin’ in een allerliefst Gothisch vertrek, met wijd uitzicht op
eene zonnige stad en op een landschap dat verbaast door zijne werkelijkheid en
waarin zich eene dichte menigte kleine figuurtjes bewegen, gelijk aan diegene welke
Huibrecht in zijne miniaturen plaatste.
Daaruit spruit natuurlijk twijfel rakende de toeschrijving van het werk aan den
jongsten broeder.
In 1432 werd het veelluik der Aanbidding tentoonge-
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steld. Ditzelfde jaar onderteekende Jan de kleine ‘H. Maagd’ van Ince Hall, hij
Liverpool.
Daarna komen aan de beurt: het zeer levendig ‘Portret van Kardinaal della Croce,
Nicolaes Albergati’ (Keizerlijke Galerij van Weenen); dat uit de Nationale Galerij van
Londen, gedateerd 1432, bekend onder den naam van ‘Timotheus’ en meesterlijk
van bewerking; dat van een ‘Jongmensch’, uit de Galerij van het gymnasium van
Hermanstadt, dat er dichtbij komt; dat van ‘Boudewijn de Stamelaar’, heer van
Lannoy, (Berlijnsch Museum) en de twee van Londen, (Nat. Gal.), het eene gedateerd
1433, bekend onder den naam van den ‘Man met den Tulband’ en door
Durand-Gréville beschouwd als het portret van Jan van Eyck zelf, het andere dit
onvergelijkelijk meesterwerk, geteekend en gedateerd 1434, ‘Jan Arnolfini en diens
(1)
jonge gemalin’ voorstellend in een verrukkelijk Gothisch vertrek.
Het Berlijnsch Museum bezit een ander portret van hetzelfde personage, naar
het schijnt 1438 gedateerd, waarvan de meesterlijke techniek den schilder veel eer
aandoet, terwijl dat van den jongen Brugschen goudsmid ‘Jan de Leeuw’, gedateerd
1436 (Keizerl. Gal. van Weenen) op ellendige wijze schijnt overwerkt te zijn. Dit jaar
zag ook het ontstaan van het belangrijkste godsdienstig werk van den Meester, zoo
men het Gentsch veelluik buiten beschouwing laat. Het is de ‘H. Maagd van Kanunnik
van der Paele’. (Brugsch Museum).
Een warm, ambergeel licht, dat door lensvormige ruiten zijgt, omvlot de lieve
groep van de H. Maagd met St. Donatius, St. Joris, en de onvergetelijk mooie witte
figuur van den schenker.
Door de krachtige weergeving der détails maakte de bewerking van diens hoofd
eene gebeurtenis uit in de

(1)

Graaf Léon de Laborde en Henri Bouchot meenen in dit portret Jan van Eyck en diens
echtgenoote te zien. Bouchot vertaalt het opschrift: Johannes de Eyck fuit hic, door Deze was
Jean van Eyck, en niet: was hier, zooals men het doorgaans vertaalt. Laten wij nog opmerken
dat de inventaris van Margaretha van Oostenrijk, waar zij het portret van Arnolfini en diens
vrouw beschrijft, (de huidige identificatie werd eruit afgeleid), een groote schilderij vermeldt,
terwijl het weergevonden stuk klein is.
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geschiedenis van het portret. De techniek van van Eyck behaalt hier een harer
schitterendste triomfen, de kleur zingt er onder den prachtigen gloed der glacis.
De ‘H. Maagd met Karthuizer’ (Verz. Gust. de Rothschild), alsmede de gedeeltelijke
repliek van het Berlijnsch Museum zijn mollig gekleurde werken, waarin de sappige
stadsgezichtjes opnieuw doen denken aan den oudste der beide broeders.
De kleine ‘H. Maagd van Lucca’ (Mus. van Frankfort), vertoont dezelfde
menschelijke teederheid als die van Ince Hall, en het bekoorlijke drieluikje uit het
Museum van Dresden verraadt eene gansch nieuwe technische volmaaktheid en
kleurenweelde en eene verbazende kennis der perspectief.
Een verder in zijn tijd zeer geroemd werk, blijkens de ervan gekende kopijen,
maakt deel uit van dezelfde groep; het is de ‘H. Maagd in de Kerk’, (Berlijnsch
Museum).
Van 1437 dateert een onvoltooid ofschoon geteekend paneeltje, uit het Antwerpsch
Museum, verbeeldende de ‘H. Barbara’, gezeten op een heuveltje, het ruime kleed,
met ontelbare krookjes, breed uitgespreid. Achter haar voltooit eene dichte schaar
popperig-kleine arbeiders een reuzigen Gothischen toren.
Dit onafgewerkt stukje verstrekt ons kostbare gegevens aangaande de techniek
van den schilder.
Van 1438 hebben wij een ‘Christuskop’, waarvan de verschillende replieken
(Museums van Munchen, Berlijn, Brugge,...) behoudens de eerste misschien, twijfel
over dier echtheid doen ontstaan.
Reine moedervreugd straalt uit de ‘Kleine H. Maagd bij de Fontein’ (Antwerpsch
Museum), frisch en trillend van kleur; doch het werk, dat het hoogtepunt uitmaakt
in de loopbaan van den bekenden schilder, is het ‘Portret zijner vrouw’ uit het Brugsch
(1)
Museum.
De schoone teekening ervan, het krachtige modelé, vol keurig spel van licht en
schaduw, de frissche en levendige kleur doen ons ten zeerste de verdwijning
betreuren

(1)

Deze twee werken zijn geteekend en dateeren van 1439.
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(1)

van den tegenhanger van dit werk, zijnde het portret van den kunstenaar zelf.
Hier diende nog vermeld een werk, door den schilder begonnen den dag vóór
zijn overlijden, en dat onvoltooid bleef: het ‘Drieluik van proost van Maelbeke’
(Verzameling Helleputte te Leuven). Ongelukkig is dit stuk door overschildering
compleet bedorven.
Verder hebben wij stukken welke ten onrechte aan de van Eyck's worden
toegeschreven, nl. de ‘Bisschopswijding van den H. Thomas Becket’ (Verzameling
Devonshire te Chatsworth); de ‘Zege der Kerk op de Synagoog’, (Pradomuseum te
Madrid), vermoedelijk van den Catalaanschen schilder Luis Dalmau, en verscheidene
portretten welke min of meer hoedanigheden bezitten van aard ze op van Eyck's
namen te plaatsen.
Anderdeels vermelden de teksten sommige verdwenen werken, o.m. ‘Vrouwen
in het Bad’, waarvan Bartholomeus Facius met veel lof gewaagt, en dat voor onze
oogen komt te staan bij de beschouwing van het lieve paneeltje uit het Museum van
Leipzig: ‘Liefdebetoovering’.
Geduldig teekenaar heeft Jan van Eyck zich betoond, waar hij het kenschetsend
uitzicht van wezens en dingen met onfeilbare zekerheid weergaf; machtig
kleurkunstenaar, waar hij met meesterlijke stoutheid de doorschijnende en warme,
trillende en gulden tonen heeft doen harmoniëeren; waardig samensteller, waar hij
e

schikkingen heeft gevonden welke door al de kunstenaars uit de XV eeuw werden
nagevolgd.
Zijne droomerige engelen, krachtige Maagden, uiterst individuëele portretten en
veristisch bijwerk zijn verbazend modern gebleven.
Eene zoo volmaakte kunst, welke haast zonder overgang volgde op de zeer
loffelijke, maar toch onbeholpen weifelingen der Fransch-Vlaamsche voorloopers,
moest een min of meer sterken invloed oefenen op de Vlaamsche en vreemde
tijdgenooten.
‘De eigenaardige wijze om de gewaden in krookjes op

(1)

Deze twee portretten hingen vroeger in de kapel van de schilders- en zadelmakersgilden,
gebouwd in 1452, later kapel der Zusters van Liguori in de Noordzandstraat te Brugge.
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den bodem te doen neervallen, is wellicht, van al de kenmerken der Eyckiaansche
kunst, diegene welke meest oogenschijnlijk die uitloopers verraadt. Overal, waar
die kroken voorkomen, mag men zeggen dat men voor rechtstreekschen of
(1)
onrechtstreekschen invloed van den Meester staat’ (Hulin).
Die invloed verspreidde zich zeer snel over al de Europeesche landen welke in
dien tijd aan kunst deden: Frankrijk en Duitschland, Spanje en Portugal, Italië en
inzonderheid de Nederlanden, waar hun onvergelijkelijk genie inwerkte op de
onmiddellijke volgelingen, zooals Petrus Christus, en te Haarlem eene nieuwe school
deed ontstaan met Dirk Bouts, in zijn jeugdtijd, Albrecht van Ouwater en Geertjen
tot Sint Jan.
Hulin (A.a.p. blz. 23) heeft afdoende dien invloed bewezen voor Frankrijk, aan de
boorden der Loire, in de kom van de Rhône en in Provence, alsmede op den
Bazelschen schilder Conrad Witz.
In Spanje stellen wij de snelle verspreiding van dien invloed vast met Luis Dalmau
die, in zijn befaamd altaarstuk van los Concelleres te Barcelona, (1445) Van Eyck
zoo zeer navolgde dat H. Hymans hem een onmiddellijken leerling uit Jan 's atelier
te Brugge heet.
Nog blijven ons vele raalselvragen op te lossen over. Wellicht zal het ons eenmaal
gegeven zijn, met stelliger zekerheid de schitterende kunstherleving in het Noorden
te kennen, welke het oude evenwicht op artistiek gebied in het Westen vernietigde,
en ons tot opvoeders maakte van Frankrijk en ook wel eenigszins van Italië, na er
de cijnsplichtigen en de erfgenamen van geweest te zijn.
***

Terwijl, met de gebroeders van Eyck, zich in de Vlaamsche streken twee gewichtige
kunstmiddens ontwikkelden: Brugge en Gent, schonk de stad Doornik harerzijds
het leven aan een bloeiende schilderschool.

(1)

G. H(ulin) de Loo: L'exposition des Primitifs Français au point de vue de l'influence des frères
van Eyck. - Van Oest et Cie, Bruxelles, 1904, blz. 21.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

312
Schoon Fransche bezitting, had het land van Doornik, ver van Parijs afgelegen, en
ingesloten tusschen Vlaanderen en Henegouw, eene zekere politieke vrijheid
bewaard, en gansch zijne plaatselijke kleur. Want al was deze een luttel beïnvloed
door de Parijzische kunst, toch bleef zij gaaf door de ligging tusschen de Vlaamsche
en de Henegouwsche steden.
Anderdeels is de ontluiking eener schilderschool in een ruim voortbrengingsmidden
van beeldhouwwerk gemakkelijk hieruit te verklaren dat, op dit oogenblik, het
polychromeeren zeer in zwang was in de beeldhouwkunst.
Een der eerste namen welke wij in die school ontmoeten is die van den
belangwekkenden meester

Robert Campin
Hij werd, omstreeks 1378 te Valencijn geboren. In 1406 vestigt hij zich te Doornik
waar hij, in 1410 het burgerrecht verwerft, en er beeldschildering uitvoert.
Daar hem in 1427 het vervaardigen der stadsrijve werd opgedragen, meent L.
Maeterlinck dat de kunstenaar wellicht schilder en beeldsnijder was, wat ons, in
zulke omgeving, niet zou moeten verwonderen en wel met de gewoonten dier streek
zou strooken.
In 1438 maakt hij het patroon (schets?) van een beschilderd doek, voorstellende
het leven en den marteldood van Sint Pieter, en dat hij door schilder Henri de
Beaumetiel doet uitvoeren.
Voortdurend wordt vermeld dat hij verschillende niet zeer aanzienlijke werken
voor de stad uitvoert, banieren en blazoenen schildert, rijven verguldt, beelden
stoffeert, wat trouwens al de toenmalige schilders deden.
In Maart 1427 (nieuwe stijl), ging een zekere Rogelet de la Pasture bij hem in de
(1)
leer. Stellig had hij tot leerling Jacques Daret wiens levensverloop ons tamelijk
wel bekend is.
Deze Robert Campin leidde een nogal ongeregeld bestaan, en liep eene
veroordeeling op, waarbij hij genood-

(1)

Bewuste Rogelet werd verward met den grooten Rogier van der Weyden, die ongetwijfeld
toen reeds meester was.
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zaakt werd eene beevaart te doen naar St. Gilles in Provence. Later was zijn slecht
gedrag nogmaals oorzaak dat hij veroordeeld werd tot een jaar verbanning ‘pour la
vie ordurière et dissolue qu'il mène depuis longtemps, lui homme marié, avec
Laurence Polette’, en het was enkel dank zij de bemoeiingen van Jacoba van Beieren
dat zijne straf veranderd werd in eene boete.
Uit deze bijzonderheden werd besloten dat de waarde van den kunstenaar zeer
gering was. Onzes dunkens is dit oordeel ongegrond, en mag men veilig de meening
bijtreden van G. Hulin, die onlangs der Doornikschen meester vereenzelvigde met
den raadselachtigen meester van Flémalle (alias den Meester de Mérode of den
Meester van de Muizenval).
Na den uitstekenden anonymus beschouwd te hebben als den Doornijker Jacques
Daret, zag Hulin aldra in dat het vergedreven archaïsme van den meester van
Flémalle met die vereenzelviging moeilijk was overeen te brengen, en kwam hij tot
het besluit dat hij niet voor den leerling, maar wel voor den meester zelf, Robert
Campin stond.
Het luik van de ‘Boodschap’ (Berlijnsch Museum), dat voorheen met de ‘Aanbidding
der Koningen’ (zelfde Museum), en de ‘Opdracht in den Tempel’, (vroeger verz.
Hainauer, thans bij de Heeren Duveen, broeders, te Londen), deel uitmaakte van
een aanzienlijk altaarstuk, verbeeldt een geknielden abt, die, dank zij het
wapenschild, met Jean du Clerc van St. Vaast (Arras) is kunnen geïdentificeerd
worden.
Klaarblijkend is het een werk van een leerling des meesters van Flémalle. Er
bestaat nu eene oude beschrijving welk ons toelaat bedoeld altaarstuk aan Jacques
(1)
Daret toe te kennen. Om, van daar uit, den Meester van Flémalle

(1)

Het Journal de la Paix van Arras, door Dom Antoine de la Taverne geschreven en in 1651
door Jean Collard te Parijs uitgegeven, gewaagt van dit altaar van abt du Clercq. Het wekte
de bewondering der diplomaten die in Juli 1435 het verdrag kwamen bezegelen. De
beschrijving ervan komt voor in door den uitgever toegevoegde voetnota's. Anderdeels
vermeldt het Rekenboek van den abt Jean du Clercq, in 1889 door Henri Loriquet uitgegeven,
drie betalingen aan Jacques Daret gedaan en welke betrekking hebben op bewust altaar.
(Artikel van den heer G. Hulin in het: Burlington Magazine. Juli 1909).
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met Robert Campin, bij wien Daret in de leer was, te vereenzelvigen, diende nog
enkel de uiterst logische redeneering voortgezet waarvan alle eer den best
onderlegden van al onze critici, G. Hulin, te beurt valt.
Onderzoeken wij vluchtig den op naam van den Meester van Flémalle
opgemaakten cataloog, die, als de meeste hypothetische groepeeringen rondom
een pas ontdekten Meester, aanzienlijk zal moeten besnoeid worden.
Het drieluik der Boodschap (Verzameling de Mérode, Brussel), is opgevat op
eene ten onzent teenemaal nieuwe manier. De ‘Boodschap des Engels’ geschiedtin
een kalm, burgerlijk midden, waar alles spreekt van zachte intimiteit, terwijl, in zijn
winkel Sint Jozef muizenvalletjes zit te timmeren. De op een aanpalend binnenpleintje
neergeknielde schenkers zijn getuigen van het goddelijk mysterie. (Varianten van
middendeel: Museums Brussel en Cassel).
Zoo vredig is dit van krachtigen werkelijkheidszin sprekend tooneel! De levendige,
schitterende kleur, met stoute tegenstellingen doch koele tonen, werkt eenigszins
storend op den aanschouwer die niet met de gewrochten van den Meester van
Flémalle vertrouwd is; want, waar men die gewrochten plaatst nevens de veel
warmkleuriger stukken onzer Primitieven, steken zij er haast bij af.
Dit is inzonderheid het geval met de kleine ‘Maagd van Somzée’ (verzameling
Salting, Londen), welke het drieluik van de Mérode zeer nabijkomt. Het sculpturaal
karakter, de door eene donkere lijn afgeteekende vormen, de koude toon ervan zijn
al niet nieuwe, dan toch sterk van hetgene wij bij de van Eyck's genoten verschillende
kenteekens. Anderdeels stempelen de zorg om natuurgetrouwheid, de neiging om
steeds tot in de nietigste bijzonderheden af te dalen, het wisselspel van licht en
schaduw, het noteeren van de afgeworpen schaduwen en de kunstige perspectieven,
dien meester tot een eclectischen, stouten geest, die zich nochtans zeer eng bij de
gelijktijdige miniaturisten aansluit.
Het hoofdwerk van den Meester van Flémalle is ons slechts toegekomen bij
brokstukken, welke bewaard worden in het Instituut Staedel te Franckfort. De statige,
indrukwekkende figuren der ‘H. Maagd met het kind Jezus’, en
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van de ‘H. Veronica’ zijn onvergelijkelijk plastisch; de uitdrukking van droefgeestigheid
op hun gelaat getuigt van groote verfijning; de stoffen zijn er met nauwgezetheid in
weergegeven. In eene ‘H. Drijvuldigheid’ (grauwschildering, ommezijde van een
dier paneelen,) vertoont het machtig gemodeleerd lichaam van Christus ongewoon
veel gelijkenis met bepaalde werken van den beroemden Rogier Van der Weyden.
De sculpturale hoedanigheden, aan beide meesters eigen, zijn best te verklaren
uit de schitterende beelhouwschool, waarop Doornik zich terecht beroemde.
In het Prado-museum te Madrid bevinden zich twee luiken van een tryptiek, waarin
ongelukkig het middenstuk ontbreekt. Dit werk draagt een onderschrift met datum
1438. Hoe spijtig dat ook de naam van den schilder er niet op voorkomt!
Het portret van den schenker ‘Henri de Werl’ is een dier machtige scheppingen
zooals Jan van Eyck er voortbracht, terwijl de ‘H. Barbara’, in het ander luik,
afgebeeld is, gezeten in het mooiste Gothisch vertrekje dat wij kunnen droomen.
Het licht trilt er liefelijk; elk voorwerp leeft er een eigen leven, de vormen zijn er
uiterst sculpturaal.
Nog vele gewrochten komen zich voegen bij de enkele voornaamste stukken
welke wij hier schetsten.
Een fragment: ‘Maria-Magdalena’, (Nat. Gal. Londen), enkele H. Maagden in de
vertrouwelijke omgeving van het dagelijksch bestaan (Ermitage te Petersburg;
Museum van Turin), een ‘Huwelijk der H. Maagd’ (Prado), sluiten zich vaster of
losser aan bij die hoofdgroep. Een fragment, verbeeldende een der beide
Moordenaars (Inst. Staedel, Francfort), kunstig van modelé, en waaruit een zeer
ontwikkelde anatomische kennis blijkt, wijkt, om eene zekere ruwheid van uitdrukking,
(1)
van die groep af.
De ‘Aanbidding der Herders’ (Museum, Dijon), met een delicaat herfstlandschapje,
de ‘Glorierijke Maagd’, (Museum van Aix-in-Provence), en een ‘Kalvarieberg’,

(1)

Een ‘Christus aan het Kruis tusschen de twee Moordenaars’, (Drieluik), in het Royal Institution
te Liverpool bewaard, is wellicht een kopij van dit verdwenen origineel stuk.
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(Museum, Berlijn), maken een geheel uit dat, door zijne sierlijkheid en teederheid,
eveneens afwijkt van de typische werken, en ons eerder doen denken aan een of
anderen onmiddellijken leerling, zooals dit trouwens het geval is geweest met het
‘Bezoek’ en de ‘Aanbidding der Wijzen’, (Museum, Berlijn) en de ‘Opdracht in den
Tempel’, (Verzameling Hainauer), welke, wij zagen het hooger, werken zijn van
Jacques Daret.
Ook enkele portretten worden aan den Meester van Flémalle toegeschreven; nl.
een in het Museum van Berlijn, twee zeer zacht gemodeleerde in de National Gallery
van Londen, twee uit Doornik afkomstige in het Brusselsch Museum.
Om nu kort te gaan: de uitgebreide hypothetische cataloog, welke in het voordeel
van den beroemden anonymus opgemaakt werd, mist homogeneïteit. Er zijn ja,
gelijkloopende strekkingen waar te nemen, doch verschillende handen zijn onder
gemeenschappelijke hoedanigheden te bespeuren.
In afwachting dat verder doorgedreven studiën de groep Flémalle van den
overtolligen ballast zal hebben ontdaan, dienen wij ons wijselijk te onthouden van
alle pogingen tot duidelijk omschreven kenschetsing.
(1)
Mogelijk zal het de critiek eens gelukken rondom de namen van Jacques Daret ,
uit Doornik, Geeraerd van der

(1)

Jacques Daret schijnt een belangrijk meester geweest te zijn. Van 1418 hielp hij Robert
Campin, werd in 1427 als leerling in het St. Lucasgild opgenomen, en verwierf het
meesterschap in 1432.
Anno 1433-34 trekt hij, op verzoek van den abt van St. Vaast, Jean du Clercq, naar Arras,
waar hij tot 1435 arbeidt.
Hij keert naar Doornik weer, maar werkt nog voor gemelden abt te Arras van 1444 tot 1460.
In 1461 vinden wij hem te Doornik terug.
Intusschen had hij, in 1454, medegeschilderd aan sierstukken voor de feesten van den Fazant.
In 1468 ontmoeten wij hem te Brugge, waar hij de werken schijnt geleid te hebben tot
opluistering van den echt van Karel den Stoute met Margaretha van York.
Dank zij de opzoekingen van G. Hulin kunnen de drie hoogervermelde luiken met zekerheid
op Jacques Daret's naam gesteld worden.
Daarin leeren wij hem kennen als een navolger van Robert Campin, die echter ook invloed
heeft ondergaan van Rogier van der Weyden. Zijn koloriet is niet zoo schitterend als dat van
Campin en hij mist diens zin voor ruimte en spel van licht en schaduw.
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(1)

(2)

Meire , uit Gent en Colin de Coter , uit Brussel, bepaalde groepeeringen te
schikken, dit op grond van een archiefstuk, eene handteekening, of technische
vergelijkingen. Zulkdanige rangschikking zou echter thans nog vermetel zijn.
Van nu af reeds verschijnt ons de meester van Flémalle als een vaardig schilder
die met opzet achteruitblijft op zijn tijd, een lieve verteller, die alles nauwkeurig
gadeslaat en al de uitingen zijner kunst tot de natuur terugleidt: hij modeleert krachtig
zijne figuren, teekent met kunst zijne perspectieven, geeft met juistheid gebaar en
uitdrukking, stof en ruimte weer. Zijn invloed verspreidde zich aldra in den vreemde,
en Conrad Witz uit Bazel, alsmede de anonieme meester van Salamanca getuigen
van zijne kolossale bedrijvigheid en de bekendheid die zijne gewrochten genoten.
***

Een ander Doorniksch kunstenaar zou, in ruimer mate nog, bijdragen tot de
e

verbreiding van den roem onzer XV -eeuwsche school.

(1)

Geeraerd van der Meire, door van Mander achter de van Eyck's geplaatst, werd ten onrechte,
e

(2)

ingevolge vervalschte archiefuittreksels, in de tweede helft der XV eeuw thuisgewezen.
(Slechts in 1452 zou hij in het schildersgild zijn opgenomen en in 1474 tot onderdeken
verkozen.)
Eene akte van 1426 bewijst dat hij reeds op dit oogenblik meester was; hij kan dus
rechtstreeksch leerling der van Eyck's geweest zijn.
St. Baafskerk te Gent bezit een groot drieluik, de ‘Kruisiging’ voorstellende, en door
overlevering op naam van G. van der Meire geplaatst. Het werk is niet onverdienstelijk.
Het stuk met hetzelfde onderwerp uit St. Salvator te Brugge, en de verschillende werken uit
het Museum van Antwerpen, staan in geenerlei verband met het Gentsch stuk.
Het bestaan van Colin de Coter is ons alleen bekend uit een luik van een triptiek, waarop ‘St.
Lucas die de H. Maagd schildert’ is voorgesteld. (Kerk van Vieure-Allier) en uit een luik van
een diptiek: ‘Heilige Vrouwen’. Het tweede luik verbeeldt de ‘H. Drievuldigheid’ (Louvre). Beide
stukken zijn geteekend: Colin de Coter pinxit me in Brabancia Bruselle.’
Geen enkel geschreven document vermeldt den naam van den schilder die, door die twee
werken, waaraan de critiek er vele andere vastknoopt, den meester van Flémalle zeer nabij
komt.
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Rogier van der Weyden,
(zijn echte naam is: de le Pasture), geboren te Doornik tusschen 1397 en 1400,
dankt aan zijn oorsprong en ook wel aan zijne kunstopleiding, de plastische
kenmerken welke ons in zijne gewrochten treffen.
Reeds vóór 1425 met juffer Elisabeth Goffaerts uit Brussel gehuwd, was hij
ongetwijfeld op dit tijdstip reeds gewoon schilder der stad Brussel, aangezien, den
n

17 November 1426, zijne geboortestad hem royaal acht partijen wijn vereerde en,
bij ordonnantie van 2 Mei 1436, de stad Brussel besloot dat, na zijn overlijden, geen
ander schilder meer zou benoemd worden. Het is inderdaad niet zeer waarschijnlijk
dat dergelijke beslissing reeds daags na zijne benoeming zou genomen zijn.
Anderdeels kan de door zijne stad in November 1426 gevierde meester Rogier
(1)
onmogelijk verward worden met Rogelet de le Pasture die, in Maart 1427 , bij Robert
Campin in de leer ging.
Een andere tekst vermeldt dat meester Rogier, in Augustus 1432, het vrijdom van
zijn bedrijf te Doornik verkreeg, d.w.z. dat hij gemachtigd werd tot het uitoefenen
van zijn bedrijf onder de meesters van het Doorniksch gild.
Wie was de meester van den befaamden schilder?
Was het Jan van Eyck, naar de Italiaansche kronijkschrijvers uit dien tijd
beweerden? Mysterie!
Was hij tevens beeldhouwer, naar de meening van L. Maeterlinck? Niets komt
dit bewijzen!
Uit verschillende teksten kan opgemaakt dat hij een zekeren welstand genoot,
en vier kinderen had waaronder: Cornelius, Karthuizermonnik te Hérinnes en eene
dochter.
Wij weten ook nog dat hij, bij het jubileum van 1450, naar Rome reisde, en een
schilder uit Lombardije, Zanetto Bugatto, in Rogier's atelier te Brussel kwam
(2)
studeeren.
In 1458-59 arbeidde de meester aan het graf der in 1406 overleden hertogin
Johanna van Brabant.

(1)
(2)

Het begin van Maart 1426, in den tekst vermeld, (oude tijdrekening), is eigenlijk Maart 1427
(nieuwe tijdrekening), gezien het jaar alsdan met Paschen begon.
Twee door Malaguzzi Valeri, in: Pittore lombardi del quattrocento, Milan, 1902,
bekendgemaakte brieven staven dit driejarig verblijf in Rogier's atelier.
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Bepaalde hij zich bij polychromiewerk of was zijne taak er gewichtiger?
Dienaangaande zeggen de teksten ons niets duidelijks.
Hij stierf te Brussel, op 16 Juni 1464, en werd in Sinter-Goedele begraven, na de
stad zijner keuze tot een der belangrijkste kunstmiddens van de noorderlanden
gemaakt te hebben. Het werk van Rogier van der Weyden laat totdusverre geene
strenge classificeering toe.
Uit oude schrijvers weten wij dat hij voor het stadhuis van Brussel vier
gerechtsstukken schilderde, twee waarvan het onderwerp was ontleend aan de
geschiedenis van Keizer Trajanus, en twee aan de legende van Herkenbald. Drie
te Bern bewaarde tapijten gunnen ons eene flauwe voorstelling van die paneelen,
welke ongetwijfeld bij de beschieting van 1695 omkwamen.
Het was wellicht met het oog op die uitvoering dat Rogier benoemd werd tot
schilder van de stad. Zij schijnen inderdaad tot het begin zijner loopbaan te behooren.
Eene compositie welke, volgens bepaalde teksten, van hetzelfde tijdstip zou zijn,
is oorzaak geweest van veel discussie: wij bedoelen het ‘Drieluik der H. Maagd’,
gezegd van Miraflores (Museum Berlijn).
Dit uiterst dramatisch werk, dat behoord heeft aan Paus Martinus V, die in 1431
overleed, zou ons kostbare inlichtingen kunnen verstrekken over 's meesters
techniek. Ongelukkig noopt ons het metaalachtig koloriet ervan tot behoedzaamheid
aangaande de erkenning van de echtheid van het gewrocht. Vrij algemeen wordt
aangenomen dat het origineel van dit stuk, behoudens het rechterluik, zich in de
(1)
sacristie der Domkerk van Grenade zou bevinden .
Een ander drieluik uit het Berlijnsch Museum, dat in den trant van voormeld
altaarstuk is opgevat, wijkt er evenwel van af door meer kleurfijnheid, meer stroefheid
in de uitvoering, en heeft om die redenen meer aanspraak op het vaderschap
vanwege den beroemden schilder.

(1)

Dit altaarstuk der H. Maagd werd door Martinus V geschonken aan Koning Jan II van Castillië,
die het vereerde aan het Karthuizerklooster van Miraflores bij Burgos, waar het werk verbleef
tot aan de vernieling van het stift door de Franschen.
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Het stelt, op het voorplan, onder steenen bogen, tafereelen voor uit de geschiedenis
van ‘Sint Jan-Baptista’, en in den achtergrond, hier echter met een zekere
bescheidenheid, zijn kleine sappig behandelde genretooneeltjes uitgebeeld.
Dat de voor eene Kerk van Leuven bestemde ‘Kruisafdoening’ van het Escuriaal
Rogier's meesterstuk is, getuigen reeds talrijke oude kopijen.
Zij schijnt van omstreeks 1435 en is geschilderd op gouden grond.
De plastische en dramatische gaven van hem, die onder onze Primitieven, de
grootste uitbeelder was van het innerlijke gemoedsleven, komen er het best tot hun
recht.
Zoo groot was het streven naar het sculpturale bij dezen schilder, dat dit stuk er
haast als een gekleurd halfverheven beeldwerk uitziet. Het toont ons, op de
treffendste wijze, het dramatisch karakter van den kunstenaar die zich weet te
beheerschen bij het weergeven van smart en aandoening. Hoe welsprekend nochtans
is de onderlinge deelneming in het lijden uitgebeeld in de parallele houding van de
bezwijmde Maagd en den dooden Christus? Zonder door geweldige gebaren hunne
verlatenheid te uiten, zwelgen, als het ware, de omstaanders hunne tranen in; alleen
Maria-Magdalena geeft zich uitbundig aan hare smart over.
Het heldere, zachte, hoewel eenigszins koude koloriet, onderscheidt dit hoofdwerk
van de talrijke replieken, waarvan sommige onder het toezicht van den meester
(1)
gemaakt werden.
In het gasthuis van Beaune, in 1443 door Nicolaes Rolin, den beschermer van
Jan van Eyck, gesticht, wordt een groot veelluik bewaard dat ‘Het Laatste Oordeel’
voorstelt, en door de critiek eenparig aan Rogier van der Weyden wordt
toegeschreven.

(1)

Dit werk is afkomstig van de kerk van O.-L.-Vrouw buiten-de-Muren, te Leuven, en werd
afgestaan aan Maria van Hongarije die het naar Philips II, koning van Spanje, zond.
Kopijen ervan bevinden zich in de Museums van het Prado, van Berlijn, van Keulen, van
Liverpool, van Dowaai, in het Mauritshuis in den Haag, in St. Pieterskerk te Leuven, enz.
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Het is een werk met groote plastische hoedanigheden, statig en indrukwekkend,
zeer eigenaardig in opzicht van godsdienstig symbolisme, en zeer diep menschelijk.
De naakte figuren, evenals de portretten, missen de stevigheid welke van Eyck
kenschetste, en eene zilverachtige, koude kleur vervangt er de warme en gulden
tonaliteit van den Brugschen meester. Niettemin blijft het werk eene der schoonste
scheppingen van onze quattrocento.
In het altaarstuk der ‘Drie Koningen’ te Munchen is een gewichtige vooruitgang
in de techniek waar te nemen, al vertoont gemelde compositie nog dit bewust
e

archaïsme dat onzen schilder zoo nauw met zijne befaamde voorloopers uit de XIV
eeuw verbindt.
Verre van zich te versmelten met het mooie landschap in den achtergrond, schijnt
de prachtige groep van het voorplan geschaard te zijn voor een decorstuk of een
tapijt, en in eene luchtledige ruimte te staan.
Een jonger werk van Rogier, misschien wel het jongste, is de ‘Geboorte met
schenker Bladelin’ (Museum Berlijn). Daarin zijn nogmaals dezelfde gebreken vast
te stellen, doch het maakt tevens, door zijn verrukkelijk koloriet, het glanspunt van
(1)
's meesters genie uit.
In het Antwerpsch Museum hangt een groot paneel waarop de ‘Zeven H.
Sacramenten’, lieve genretooneeltjes, zijn voorgesteld. Ditmaal gebeurt de handeling
niet in den achtergrond, maar wel in de zijbeuken eener Gothieke kerk. De
middenbeuk daarvan is ingenomen door een grooten Calvarieberg die zeer
dramatisch uitgebeeld is.
Verdere Calvariebergen worden nog aan den meester toegeschreven, (Museums
Weenen, Dresden, Prado), doch lijken eerder werken der school te wezen.
Een groote ‘Christus aan het Kruis’, (Escuriaal), stug ascetisch en dramatisch,
afkomstig uit het Karthuizer-

(1)

Dit werk schijnt afkomstig uit de stad Middelburg in Vlaanderen, gesticht door Pieter Bladelin,
wiens portret door Rogier in de Verzameling Kaufmann te Berlijn berust. Eene repliek zonder
groote waarde van die ‘Geboorte’ werd door pastoor Andries in de pastorij van Middelburg
teruggevonden en in de kerk aldaar bewaard.
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klooster van Scheut, schijnt meer aanspraak te hebben op Rogier's vaderschap.
Er blijft ons nog een werk te vermelden over dat, ofschoon het ons slechts uit
replieken (Museums Munchen, Petersburg, Boston en Verzameling Wilczet) bekend
is, schijnt op te klimmen tot een oorspronkelijk stuk van Rogier: ‘St. Lucas die de
H. Maagd schildert’.
Dit gewrocht gaf aanleiding tot die tallooze voorstellingen der H. Maagd, halflijfs,
met Jezus in hare armen, wat niet te verklaren is dan uit de bedoeling aan St. Lucas
het goddelijk kind te toonen.
De kleine ‘Piëta’ van het Brusselsch Museum, doezelig afgelijnd en warm gekleurd,
wijkt af van Rogier's techniek. Dit is ook het geval met de droog en onoprecht gedane
‘Graflegging’ uit het Uffizzi-Museum, de ‘H. Maagd met de vier Heiligen’
(Staedel-Instituut van Francfort) doordrongen van Italianisme, en bepaalde andere
werken welke wij hier niet kunnen opsommen.
Wij zouden nog enkele portretten van ‘Philips den Goede’ kunnen vermelden,
welke schijnen op te klimmen tot een verloren originaal stuk van den meester, alsook
eenige andere Burgondische portretten, maar hier is het terrein al te onvast, en
heerscht nog al te groote verwarring in de rangschikking dier werken.
In tegenstelling met Jan van Eyck was Rogier van der Weyden de overlevering
toegedaan. Niettegenstaande zijn gewild archaïsme, geeft hij blijk van machtige
sculpturale gaven; hij kan met vernuft een tooneel samenstellen en beeldt op
bewonderenswaardige wijze het zielvolle gebaar uit. Ongelukkig is zijne teekening,
hoe correct ook, droog en hoekig, zijn koloriet, hoewel schoon, hard, en het modelé
ontbreekt molligheid.
Ongemeen sterk was zijn invloed, inzonderheid in Duitschland, van 1450 af.
Krachtig komt deze uit, vermengd met dien van Dirk Bouts, bij den meester van
Maria's leven, bij den meester der ‘H. Familie’ bij den meester van het altaar van
St. Bartholomeus en hoofdzakelijk bij Frederik Herlin en Martin Schongauer.
Weinige schilders wisten trouwens geheel daaraan te
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ontsnappen en wij zien Zanetto Bugatto, uit Lombardije, en Angelo Parrasio, uit
Sienna, de opvattingen van den genialen stichter der Brusselsche School bezuiden
(1)
de Alpen verbreiden.

(1)

r

Eene uiterst vernuftige onderstelling werd onlangs door D Alfred von Würzbach,
Niederländisches Künstler-Lexikon, Wien, 1910, vooruitgezet. De Duitsche criticus sluit zich
aan bij K. Van Mander's tekst, waarin het bestaan van twee schilders met denzelfden naam
wordt aangenomen. Dusdoende wordt de indeeling van de zoozeer van elkaar verschillende
werken, die de groep Van der Weyden uitmaken, uiterst vergemakkelijkt.
Eensdeels: Rogier I van Brussel, geboren te Doornik, vóór 1425 gehuwd, door de stad Doornik
in 1426 gevierd, en lang vóór 1450 naar Italië getrokken. Hij zou gemaakt hebben: ‘Het Laatste
Oordeel’ van Beaune; dat van Dantzig (volgens Würzbach jonger dan het eerstgenoemde en
algemeen aan Memling toegeschreven); de ‘Kruisafdoening’ en den ‘Christus aan het Kruis’
(Escuriaal), het ‘Drieluik van Miraflores’ (Berlijn), of liever zijn te Grenada bewaard prototype;
de altaren van ‘Sint Jan-Baptista’ (Berlijn en Francfort); ‘Christus aan het Kruis’; de drieluiken
van het ‘H. Sacrament’ (Prado en Antwerpen); het drieluik van Najera (Antwerpen), aan
Memlinc toegeschreven; de kleine ‘H. Maagd’ (Brussel), en het portret van 1462 (Nat. Gal.
te Londen), dat gemeenlijk aan Bouts wordt toegeschreven en dat Rogier's zelfportret zou
zijn.
Gemelde schilder was, altijd volgens Würzbach, een verdienstelijk uitdenker van tafereelen,
en had een prachtig atelier waar leerlingen, volgens den smaak der klanten, bestellingen
uitvoerden, welke naderhand door den meester werden geretoucheerd, evenals later Rubens
het doen zou.
Anderdeels: Rogier II van Brugge, zoon van Jan, omstreeks 1410 geboren en die Rogelet de
le Pasture zou zijn die bij Robert Campin in de leer gaat, het meesterschap verwerft in 1432
en zijne opleiding voltooit bij Jan van Eyck. In 1450 trok hij reeds voor de tweede maal naar
Italië. Hij was de meester van Memlinc, en leefde dus nog in 1467.
Hij zou gemaakt hebben: ‘De Aanbidding der Koningen’ en ‘Sint Lucas die de H. Maagd
schildert’ (Munchen); het ‘Altaar Bladelin’ (Berlijn); de ‘H. Maagd met de vier Heiligen’
(Francfort); het tweeluik der ‘H. Maagd’ en van ‘Adam en Eva’ (Weenen), algemeen aan Van
der Goes toegeschreven; de ‘Graflegging’ (Florence); de ‘Ontgraving’ (Londen); de ‘H. Maagd
Vendramin’ (Weenen) en vele portretten.
Zijne gewrochten zijn geen atelierwerk maar wel meesterwerken van eersten rang.
Wat de tapijten van Bern betreft, deze zouden naar de werken van Rogier II vervaardigd zijn,
en daar de kartons ervan de gerechtstafereelen van Brussel verbeelden, zouden deze gemaakt
zijn niet door Rogier van Brussel, maar door Rogier van Brugge.
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Een navolger van Rogier, door K. Voll, den

Meester van het St. Jansaltaartje

genoemd, (dit naar het kleine drieluik uit het Staedel-Instituut van Francfort, repliek
van het altaarstuk van St. Jan, te Berlijn), zou de maker zijn van de kleine
‘Boodschap’ uit het Antwerpsch Museum, alsmede van die der Verzameling von
Hoschek (Praag), van de lieve kleine H. Maagden uit de Verzameling Northbrook
(Londen) en uit het Museum van Weenen, en van de ‘Ontmoeting der H. Vrouwen’
uit de Verzameling Speck-Sternburg (Lützschena bij Leipzich), en uit het Museum
van Turin.
Deze meester, die zoo nauw met Rogier verwant is dat men algemeen beider
werken met elkaar verwart, onderscheidt er zich nochtans van door zijn helder
koloriet, zijn zacht modelé, zijne minder hoekige teekening. Misschien zal het eens
mogelijk zijn hem te vereenzelvigen met een of ander van Rogier's navolgers of
(1)
zelfs met diens zoon, den schilder Pieter, vader van Gozewijn en grootvader van
Rogier den jongere, die de laatste vertegenwoordiger was van het roemrijk geslacht.
CAM. POUPEYE.
(Wordt voortgezet).

(1)

De naam van Gozewijn van der Weyden werd vooruitgezet voor tooneelen uit het leven der
H. Dymphna te Tongerloo, welke, samen met verschillende uitstekende werken, de groep
uitmaken van den dusgenaamden Meester der legende van Ste Lucia, naar het ‘Martelaarschap
van Ste Lucia’ in St. Jacobskerk te Brugge. Het schoonste werk dier groep is het ‘drieluik der
H. Catharina’, (Burgerlijk Museum van Pizza), toegeschreven aan zekeren Bartholomeo
Vermeio van Cordua (alias Barth. Rubeus), een Catalaanschen schilder die te Barcelona
arbeidde. (Zie: Fierens-Gevaert: Les Primitifs flamands, blz. 109).
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Jonkheer Quintijn Salmasius,
Oud-Baljuw van de Bijdelmeer
De gang was nog uiterst stil van ledigheid, als buitenshuize een sleutel eenigen tijd
in het straatpoortje loterde; de deur ging met vreesachtige langzaamheid open. Hoe
kwam het dat meteenen een gulden-groene gloedveeg over de grijze gangplaveikens
strak vroor? Een verduisterde man bleef een stond als een zwart-roetig beeld op
den dorpel mids den eenzamen en ongewonen lichtschijn talmen; zijn donkere
tophoed en lang-geslonken mantel waren doodsbleek beveegd van rulle sneeuw
die vooraan ook de straat geruchtloos volglooide dat zij scheen van uit de gangdiepte
als een dood, melaatsch-blauw been onder dezelfde vreemde verkoude klaarte. De
deur grijnde onbehagelijk toe. Over een holle verwulf had niemands gestap zoo
voluit verklonken als nu de onzichtbare stappen van dezen man door den ledigen
gang; op welke der grijze steentjes bleef hij opeens nu stil? Men kon den asem niet
zien smoren maar hoorde hem traagzaam; in de bevangenheid van dezen donkeren
verhong hij zeker hoed en mantel, want die roeffelden soms als een slap zeil waar
de wind op inging en, zuiverlijk uit de leeghoofdige stilte, kon men nahooren hoe er
de sneeuw afviel en koel en zacht op de gure steentjes pletste. Maar dan klonderde
de gang weer vol stappen, tot in de verte een onvermoede trap begon te kraken
ervan; eene zeer oude muugte deed zeker het eikene hout veel pijn...
Daarboven doolden de stappen wat richtingloos, tot eene slaperige deur plotselijk
wakker schoot en weerom doefferig toedreumelde; het was precies als kuimde er
een doodsche hoest den gang en de trapkast door.
De man was een verkoude, duisterachtige kamer ingetreden uit wier hooge,
groen-verlooden vensters strakke bondels van hetzelfde barre schijnsel als op den
gangvloer neerrezen, dat er eene waterige twijfelklaarte door de nachtelijke kamer
schemerde.
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Alles bevong hier toch van onherkenbare zonderlingheid en onraadbare vormen;
zilver-glazerige glimpen prikten als gleuven zenuwig licht dweers de aarzelende
donkerheid en schimmen van onbepaalbare dingen werden rondsom vermoed; men
kon zelfs aannemen dat in den wijdsten hoek, bezijden het uiterste raam, een
schemerstrakke bondel van dit buitenwaartsch, vreemdzaam licht de grijzige ribben
van een gebrekkelijk geremte dweerste en op den perkament-gelen doodskop
verwijlde, waarvan de oogputten vol doode, diepe schaduw schenen te blijven...
Maar de man stapte nu klankloos de kamer door naar het voorste venster, over
een mosdikke tapeet die veeg-rood over den vloer uitbreidde als eene
kleverig-gestolten bloedwakte. Het groenerige licht stortte uit de verlooden ruitjes
strak en star over hem uit en hij zag nu erin-op buiten in de lucht naar het vriesklare
maanrondeken, waarrond al de starren pimpelden als vierwormen. Overkants lagen
de rullig-besneeuwde daken, trapgevelen en woonsten der straat in de zoete
schemervalligheid van den ouden en zachten manebrand, door de verweerd-dompige
ruitjes bezien als een bedroomd stadsgezicht...
Kortelings daarop sloofden de zware gordijnen toe, binst hun ringen rinkten. De
kamer werd duistervallig en een onwezenlijke lichtschemer vertoefde in de
gordijnplooien als de bleekte van eenen dageraad.
Een wijl van een stonde slechts bleef het donkerachtig. Immers de kei eener
tondeldoos ketste onachtzame viersprinkels midden de kamer en éen voor éen
begonnen drie vakerige vlammekens te dolen op de kroon van een kandelaber
met-tien-waskeersen, die middenin de bronzige, eikene tafel recht stond. De
schaduwen der renaissance-ornamenten van den kandelaber dansten overentweer
het twijfelachtig tafelblad, omdat de keersvlammen waggelden en het scheen
daardoor alsof spokerige mannekens over de tafel buitelden. Het kaarslicht werd
nu stil en strak en de onbekende man stond beeld-vast onder de roodachtige klaarte.
Zijn hoofd werd niet heelemaal zichtbaar; het hukte voorover een perkamenten
blaadje dat in zijn groffelijke handen onder den keerseschijn geleek te beven. Hij
las zeer aandachtzaam en verroerde niet...
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Heel de groote kamer was winterkil en grauwelijk. Nevens den gedrongen elleboog
van den lezenden man scheen nu plotselijk het bij de maanklaarte vermoede geremte
vertrouwzaam het perkamentje mede te lezen, binst de holle kop tegen de
karmozijnen voedering van zijn schouder aanleunde. Maar in werkelijkheid stond
het ruige geremte verder achterwaartsch in een laatsten hoek der kamer naast een
weggeduisterde werkbank, waarop glazen bokalen met lange toten, vierkante
karaffen en fiooltjes met onwaarschijnlijke halzen, aangeroeste vierpotten,
smeltkroezen en allerhande onverklaarbare viezigheid glitterde en duisterde.
Het besmookte gat van een wonderbaren oven gaapte gulzig als een duivelachtige
mond daar nevensaan; het vette roet pulkte gelijk een vreemdaardig mos op het
papesteenen metselwerk en kruifde vingerdik op den arduinen rand van den
schouwmantel, die benauwelijk uit de zoldering neerhong als een reusachtige
kapucienenkappe. De matte glanzing van tinnen schotels die op den ondersten
uitkant gereekt stonden, deed precies denken aan eene klaarte van
ik-weet-niet-hoeveel berookte maanrondekens.
Gelijkmatig bevoren de bruinachtig-eiken beschotten der overige wanden waren
er zwart-gelederde stoelen wier zittingen hol-gezeten schenen; de koperen nagelkens
prikten gulden stippels onder den keersenschijn; doch iemands aandacht ware toch
overgrooter voor de zwaarmoedige renaissance-kast, die tegen den muur-overkant
des ovens, een kostelijk dingen geleek. Ten volle uit was ze gekapt tot wulpsche
bloem- en fruitfestoenen, minnegoodjes en saterkoppen, dat een geoefend oog
moeízaam den gang van wrong en wentel er uit gewaar werd.
Bovenaan den kaprand stond een bronzen aardbol die schemerachtig gloeide en
daarnevens de sterren-zilveren punthoed van een hemelkijker; het wonderlijk
astrobolium lag er omtrent.
Buitendien hong de donker-gebalkte zoldering vol vreemdaardig gedierte zooals
de starre kreng eener gaapzieke krokodil, het hardschubberige vel van eene
Afrikaansche slang, het gehobbelde harnas eener moorsche schildpad. Men zou
vermoed hebben een kwaad gespook
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van den booze dat zich ademloos hield tegen het zolderhout om den lezenden man
niet te storen...
Voor wie de tijden niet veranderd wist, kon zich verwonderd hebben over eene
noteleeren bidbank die zich tusschenin de beide hooge vensters bevond; een
geweldelijk gebedenboek, waarvan de luisterlijke sloten bezijden neerhingen, was
er lezensgereed opengelegd; tegenaan het beschot hong een schildpadden-kruis,
wiens geraamtige Kristus naar Jansenius' leer de barmhartige armen voor enkele
menschen tot zijn Vader ophief. Immerswel de tijden waren gevorderd en was de
Nederlandsche Historie zulkdanige zaken wedervaren dat ze geleken de grootste
daar in eene eeuw van gehoord mocht zijn.
Omtrent dezen jaartijd toch van 1645 was Hantwerpen voor goed en lang alreede
den Paapschen toegevallen en de partij der Reformatie veel slechts wedervaren,
om niet te zeggen doodelijk in den krop gesteken. Het kon niet verguld worden met
glimp van redenen, noch verschoond met staatkundige bedenkelijkheden hoe
voortaan de Vlaamsche Provintiën door het vernuftelijk bedrijf van Farnese eerstens
en Spinola later nog, onwederroepbaar aan den Evangelischen Nassau zouden
mangelen; de Heeren van het Antwerpsch Magistraat zelve met hun
buitenborgemeester Jkr. Jan van Schoonhoven vorenaan, hielden zich niet alleenlijk
genegen met de Spanjoolschen te handelen, maar roken bovenuit naar Spanjoolsche
manieren, waarvoor nog steeds de belijdenis der hervormde borgers mocht
opkrímpen.
De Lutheraansche borger die onder Farnese's geweldenarij uitballing werd en in
de verwachting van een voorspoediger tijd zich eene reize getroostte naar het land
van Gooi of Stryen of Zeeland en daar zich in de bescherming der Edele
Grootmogende Heeren Staten bevolen liet, was sindsdien weliswaar weeromgekeerd
in Hantwerpen, maar toch niet van heeler harte welkom om zijner onaanveerde
belijdeniswille.
Hij mocht zich slechts getroosten, mitsgaders religieuse voorwaarden, weder
aanveerd te worden in de geboortestad en bijaldien hij zijner hervormde belijdenis
trouw bleef, iedere eer en voorspoed den Papisten alleen te laten toevallen.
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En - zoo het de Historie doet verstaan - geraakten ettelijke onder hen uit
noodwendigheid des brooden tot Roomsche, uitwendelijke manieren hoe zij ook in
het hart den weersmakelijken geest van Luther's doling onderworpen bleven en,
loon van de Staten trekkende, hoorden zij hier en daar de Spanjoolsche nieuwmaren
uit, wat, hetzij bij brief of bij monde, meestal aan de Raden van Holland gewierd...
Op deze stilzwijgende kamer nu waren de noteleeren bidbank en het
schildpadden-krucifiks onder drang dezer tijdsomstandigheden louter voorgewend
bij den vreemdzamen man, die nog in het roetig kaarslicht gestadig het lapje
perkament voortlas.
Wie toch met het voorleden leven van dezen jonkheer Quintijn Salmasius,
oud-baljuw van de Bijdelmeer, ietwat kennis had, zou de Paapsche manieren van
dezen herdvochtigen Lutheraan met een kwalijke glimlach alleszins begrijpen en
hem den pronk van kruis en bidplank moeizaam misgunnen.
Niemand minder dan graaf Willem van der Marck, baron van Lumey, zou - mocht
hij nog leven - onder het slurpen aan een kanne deugdzame Médoc met arglistig
pleizier den blooden Roomschen verteld hebben hoe Quintijntje - hij was nog een
baardelooze jongen - op éen Aprilis 1572 met Barend Pietersen het vestgrachtje
van den Brielle overzwom en zelve een gladde scheepskoord rond den halze der
Gorkummermonniken hielp aanstroppen, ja, met koorkleederen over 't lijve den
nacht door bleef tuischen en zuipen in kwade taveernen; Barend Pieterse in eigen
lijve zou u verhalen hoe latertijd, om een groffelijk dispuut met een raadsheer der
Grootmogende Raden, Mr. Niklaas Reygersberghe, jonkheer Quintijn het Goeiland
uitweek naar Hantwerpen, - toen weerom Spanjoolsch na 't beleg - en om reden hij
op een zoelachtigen lentemorgend de geweldzame paarden van de Edele Vrouwe
van Schoonhoven's karosse bij tijds nog aan den Schuttersput geteugeld hield, in
eene benijde gunst geraakte bij het paapsche magistraat. Maar het gerucht onder
de borgers dat de jonkheer den Papist veinsde had Quintijn bijwijlen willens nillens
te onderstaan en de Roomschen, meestal ‘gens de la
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bassecourt’, uit ritsigheid van klapzucht wisten hunne gunstige vrienden omstandig
uit te leggen hoe jonkheer Quintijn Salmasius bij nachte den booze te rade ging en
goudpoeier te smelten zocht uit gebrijzelde kindsbeenderen en geplette herten van
ongehuwde joffrouwen.
Ja zelfs, omtrent de Kerstdagen en binst elken Heiligavend, gaf de huisschouw
een dulle smook af in den nacht, vol sprinkels vier en snerkende gestalten dat er
een bloedschijn tot midden de straatkeien lag... Wis en zeker was jonkheer Quintijn
Salmasius een godloos krauwaat en zou het hemelsch vier op stond van
rechtveerdigheid éenmaal over zijn perruike regenen, daar de starrestand zijner
geboorte over zijn hoofd niet gunstig stond...
Het was dan ook verstaanbaar dat jonkheer Salmasius zoo lang een tijd kon
besteden aan het strak-aandachtzaam nalezen van het velleken perkament, wiens
inhoud alvast veel belangrijks moest bevatten om op dit geruste nachtuur wijn en
worpels in de taveernen te willen mangelen.
Hij was nu langsommeer de rookerige schaduw van den kandelaber uitgetreden
en de blozige klaarte der keersvlammen laaide meteen heelemaal over zijn lijf... En
waarlijk, koord en tortuur, toorts en rad van Cosijnken zouden door hun maagschap
wel met jonkheer Quintijn's grouwelijk uitzicht kunnen verknocht zijn, zoo geleek
zijn schrikvallige persoon nu aan een bouffe of een pirate van den kwaadsten aard.
't Was bijkans een helgestalte, maar minstens een tronie van een moorder of
straatschender. En dat hij in zijn jonkheid krank aan de pokskens geweest was,
werd terstond opmerkelijk onder het twijfelachtig kaarslicht; zoo pokdalig toch was
zijn lomp aangezicht dat de puttekens schaduwden in zijne aangebloosde kaken;
de ruigte van zijn stoppeligrosse baard en het sluike hoofdhaar waren bezwaarlijk
te onderscheiden uit de vezels eener okkernoot en de weerschijn der vlam-spitskens
van de keersen prikte duivelachtig in het hard-groen glazuur zijner steile,
voortlezende oogen. Vieselijk sleerden de tippen van zijn roestachtige snor tot in
zijn aangeslijmde mondhoeken en koepelden dik over de geslepen-dunne lippen
onder den knokig-platten neus. O die onlustige, weersmakelijke neus van jonkheer
Quintijn!
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Hij scheen rood-aangesteken als een gure pruim en vies en lastig snurkte er een
asem door die telkens het sleetachtig lie-de-vin fluweel van zijn wambuis als een
blaasbalgje ophaalde; de vergulden schakels van een renaissance-halsketting
bewogen daardoor regelmatig op en neer, zwaar in de borstplooien, waarvan de
zijden knoopjes uitgerafeld waren. In de achterwaartsche donkerheid van zijn lijf
kon men boven een bevetten, floeren halskraag vermoeden dat zijn roodachtige
stierennek wellustig in een dikke plooi gezeten was en ware de bruinere schaduw
der eiken tafel bloziger over Quintijn's onderlijf, ei mij, men schroomde het lachen.
Jonkheer Salmasius' aangedikte buik toch vulde zoodanig den bokslederen heupriem
dat het gevest van het korte dolkje bezijden in het malsche heupvleesch geprest
zat en de lederen scheede over de kwabbige troesbroek verdrongen werd...
't Was permentelijk zeer stil in de kamer en bijwijlen slechts kraakte de eiken kast
opeens als brak er een doodsbeen of piepte spookachtig eene vloerplank; gestadig
peuterde een windgoodje aan het losse lood van een kramakkelijk ruitje. Ei nu, dat
jonkheer Quintijn's aangezicht onder het vorderen der lezing zoo bloedrood werd
als een granaat! Zijn steile oogen vergrootten zichtbaar en zijn ruige, rosbehaarde
handen begonnen te bibberen als door een heete koorts... Hij wou ietwat hardop
uitspreken maar zijn onderste lip geraakte slechts scheeve en had zenuwachtige
schokskens. Men zag zijne als bruingesmookte tanden in het keerslicht glimmen...
‘'k En weets... 'k En weets... 't Is een eigen brief van Trijneken Claes...’ Zijn
plotselijke, goor-gedronken stem klonk schrikachtig alleen in de eenzame kamer;
en ze scheen nu benauwelijker omdat er geen wederwoord kwam. Hij wrong een
tijdeken het perkament midden duimen en vingeren venijnelijk overentweer en het
kraakte alsof er in den uitgebluschten oven een struikhout begon te knetteren. Met
een geweldelijk gebaar smeet hij het velleken papier midden de tafel en de handen
gelijk in een kramp uitgespard vooraan de borst, als 't ware gevechtsgereed, stapte
de gramstorige jonkheer met haastelijk gestap de kamer op en af. Het strakke
keerslicht waggelde nu onder het schrik-
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vallig geklonder zijner leerzenschachten en de bokalen op de werkbank rinkinkten...
‘'t Is mij ingevallen... een vreemd ding toch... ingevallen dat 't zoo was... Een
koorde komt er van Cosynken... als ik-zelve niet bijtijds kom met de knipscheer...
Ja 't, Trijneken Claes... - ze heeft toch meer nadeels dan bate van zoo een leugen
- Trijneken Claes schrijft me de lieve, lieve waarheid... En Perquemont, die plompe
ganze van een jonkheid, is een afluisteraar, een huisschender...’
Hij bleef plotselijk beeldvast staan. Kon daar beneden in den gang de huisdeur
niet toegedreumeld zijn? Maar 't bleef schroomvallig geruchtloos toch... Geen
voetgeslender op den trap ook... Met een dulle hand gooide hij de kamerdeur open...
Niets toch... Het twijfelachtig keerslicht sloop aarzelend en zwaarmoedig in de
duistere trapkast en jonkheer Quintijn's benauwde schaduw waggelde lang-uit over
het bruine trapbeschot. Hol als in een grafachtige kelder dommelde de kamerdeur
weerom toe en, gelijk van de angstvalligheid bekomen, trad hij bedaardelijker de
tafel omtrent, greep bits het perkamentje en naderaan de onthutste keersvlammetjes
kwam nu de naakte klaarte over zijn leesveerdig aangezicht. Hij gromde woord op
woord, verbeet klank en sylbe.
‘Zeer Voorsienige Heer...’ Dat is bescheiden aangesproken... ‘Ick dancke Uedele
hooglyk voor de leening van duisent croonen...’ Neen, dat niet... ‘met vierige bede
dat Uedele myne onozelheit zoo verre die blycken moet, in schut te nemen...’ Per
la alma mia, dat ook niet... Ei, ik ga 't hebben... ‘Mynheere, het is my geweldelycke
rouwkoop dat ik Ued. vrund Mr. Percquemont nieuwmaren ende papieren van my
ontfangen liet, welckdanige melden Ued. geweldenarij tot Gorcum en Brielle met
quade inzichte jegens Uedele bij het Papiste majestraet. 'k Seg U, Mynheere, 't is
my jegenwoordelyck by dese kommerlycken tydt, waarlyk rouwkoop om dese
misdaedt jegens Ued. Geirne wagen soude ick myn leven om Ued. leven selve,
daer het voorsienlyck is dat Mr. Percquemont om Ued. bedryf klachte doen wil by
den Majestraet. Maer M. Percquemont vroeg my sulcke papieren uit uwen naeme.
Ick bidde Ued. compassie, Mynheere, met uw onderdaenste
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Huysvrou vandertydt uit herinnering van minne...’ Ha... ha... de prije stelt mij een
lodderoog!... Gedienstelijk Trijneken! ‘Naer myn verstandt, als ik Uedele met raedt
begunstigen kan, betracht die voorschreven brieven schielyck van daer te lichten
daer ick best wete dat Mr. Percquemont dese sorghelyck binnen syn
wambuysplooyen mededragen sal, naer aenmaning myner...’ O, de lieve, lieve
waarheid! Percquemont, mijn vriendje Percquemont een gemomd stropdrager, een
paapsch loontrekker... een schrooier van vrienddukaten... een troggelaar van
Trijneken's papieren... Eviva het kostelijk Tryneken... Dolkskens... Dolkskens... nooit
aangescherpt genoeg, bot te veel, vinnig te weinig... Dolk..s..k..e..n..s...’
Jonkheer Quintijn gilde als uit dronkenschap. Zijn heupmes slipte plots uit de
scheê en hij deed de gure vlijm in het kandelaber-licht overentweer glitteren. Onder
een venijnelijke glimlach liet hij zijn vingertoppen over het scherp langzaam glijden,
prikte zijn duim op de punt en gaf plots een dulle kerf ermeê in het eiken tafelberd
dat de kandelaber opdanste.
Hij schaterlachte opeens zottelijk als om kwaperterij; zijn smoddige buik had ervan
schielijke schokskens, terwijl het rood hem als een béziebloed in de kaken schoot.
‘Ho.. o..o, Ho..o..o, mijn vriend Percquemont!’
Jonkheer Quintijn beproefde bijna een gullen dans op zijn zwaarmoedige beenen,
want zoo scheen er nu een groot pleizier hem overkomen dat de dulle
grammoedigheid van te voren nog bezwaarlijk te erkennen viel. Maar hij geraakte
nu langsommeer weerom van koelen bloede uit die lossigheid van zinnen en nu
stond hij, de armen in de vleezige heupen als geploft, raadselachtig te mompen
voor de fielters en fiooltjes op de wonderbare werkbank.
‘Bylo, clarissimo signor Percquemont, 'k mocht jouw de tong gaan tornen uit de
keel, maar 'k ga het laten om Pythagoras' reden die zegt: Piscibus abstineto... Als
ik u kwetste met zoo fel een slag van 't mes, zou uw kille mond nog preveltaal hebben
en de vlijm nog tergen... enne... voor mij, ziet ge, flauw smeekertje, j'aimeray toujours
ma Phillys... 'k heb nog wel voor jouw een zoet flesch druivenwater waarvoor de
oude suffer Sileen alvast suizebolt... al
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vraag ik luid excuus, o mijn loos vriendje, dat geen veltgeschrei der wijnpapinnen
deze maal dien wijnberg mag doen loeien, nog de galm van beukepijp en bom uw
struikelende beenen over de Styx zullen uitleiden... En tegen de hitte van zoo een
wijntje, - raad eens, o mijnheer Percquemont, - heb ik een aangename killing, een
koel tegengift..., zie maar...’
In de rommeling van een hoop griezelige fleschjes grappelde jonkheer Quintijn
en haalde nu bedaardelijk een purperachtig fiooltje naar voren, hield het een stond
glimlachend voor den goudgelijken keersenschijn en schudde aandachtig bezijden
zijn ooren dat het fiooltje binnen klutste.
Hij knipte met lodderlijke oogen. ‘Ba, ba, mijn braaf krauwaatje..., ik spreng eenige
karige, drabbige droppen in uw roemer en... executio facta... Het doodshoofd slurpt.’
Een plotselijke, doeffe slag waarvan heel de woonst angstig dreumelde deed
bijkans het fleschken uit jonkheer Quintijn's vingeren glippen. Hij werd schrikvallig
bleek en scheen te sidderen. Zijne hand tastte angstig naar den buikriem en borg
er wanhopig rap het giftfiooltje. Maar alsof hij de reden van zoo zwaar een gedruisch
nu slechts kon vermoeden, ging er een arglistige glimlach in zijn mondhoeken
zweemen, die den schrik op zijn gelaat afzoette; hij kuimde van nieuwe gerustheid
dat zijn asem ervan biesde. ‘Ai... mij... wat verschot! Is me dat den klopper op 't
poortje toch doen vallen... Mijn vriendje Percquemont deed vast mijn hert kriegelen...
Och, Trijneken, mijn zoete sloofje, de bouffe komt langs hier. Mijnheer Martijn
Percquemont, welkom, welkom! Zoet druivewater met vermaard venijn uit de bron
van Hegnis. Welkom, Martijn, in het voorkamertje van Magerheintje...’
Jonkheer Quintijn giggelde van ingehouden lachen. Hij ging haastelijk naar een
der uithoeken van de kamer, bukte naar den eiken vloer en gaf een snibbig rukje
aan het klinksnoer, waarmede hij voor de karige welbekenden het huispoortje
gewoonlijk opende.
Beneden onder hem in den gang hoorde men helder de klinke tinken en daarna
het poortje toedreumelen permentelijk als den slag van een kolverijn. Over de
gangpla-
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veien doolden levendige stappen, waarvan het geluid door de heele huizing talmde
en de trap kraakte en klonderde allengskens er achterna tot er leerzezolen
stommelden over 't trapplankier; een kwiksche klop viel plots op het eiken
deurbeschot.
‘Bi..i..nen’ en Jonkheer Quintijn deed zorgvuldig aan de werkbank alsof hij eene
geringheid zocht. Zoetzaam bewoog de deur open. Het was waarlijk mijnheer Martijn
Percquemont. De slordige vierschijn der rookerige keersen verguldde zijne lange,
aangenaam-besneden gestalte in de deuropente en taande langzaam over zijn
vermoeid-bleek en kaal-geschoren gelaat waarover hij als tegen zin een glimlach
beproefde; een blond haartuitje kliste onderuit zijn licht-veerdige deukhoed over zijn
rimpelachtig voorhoofd.
Na een pijnzame oogslag naar Jonkheer Quintijn die als zorgelijk voortwrocht,
deed hij de deur bedaardelijk na hem toe en ging dieper in het smokig
kandelaber-licht ter tafel; de sneeuw ontviel zachtjes de randen van zijn toppershoed
en uit de plooien van zijn toegesloofde mantel.
‘Bylo, 't is zuurachtig koud, Quintijn,... en sneeuwen zal 't nog, de maan is troebel...’
Hij plofte achteloos zijn vilt op het tafelblad, ontslipte de zilveren gespen van zijn
mantel en blaaierde deze zorgeloos over een stoelrug. Al levendig in zijn kouwelijke
handen wrijvend ging hij aan den eenzamen tafelboord neerzitten. De glimp van
het keerslicht stortte zwaarmoedig over zijn blonde, sluikachtige haarvlechten en
zijn vleezige onderlip die ietwat scheevelijk neerhing, als bijna uit misprijzen of
norschheid maar wel eerder uit levensmoeheid, had een matte schijn. Als gluiperig
en van gemoedswege bezagen zijn oogen steil de zorgelijke doening na van jonkheer
Quintijn, terwijl een zijner lange, aanvallige handen met het witgaren kwispeltje van
zijn halskraag hutselde.
‘Die aliquem, sodes, die, Quintiliane, colorem?’ zeide hij intusschen en een lachje
schraapte hem uit de keel.
‘Nunc animis opus immensis, nunc pectore firmo, Martine’, antwoordde
behoedzaam en met koele bedoeling jonkheer Quintijn, die zich nu gansch omdraaide
naar den
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pas binnen gekomen mijnheer Percquemont en, scherp grimlachend, tegen het
keerslicht een gering vocht uit een bokaaltje in een fielterke overgoot.
‘Dat zal mogelijk groote bate doen aan mejuffrouw Aaltje van Plemp... een
minnedrankje om Mijnheer Hendrik Gillemans voor haar te lokken, Martijn... Improbe
amor, quid non mortalia pectore cogis?... daar nu... de treurlust kan zich nu
verstouten...’
Voorzichtig zette jonkheer Quintijn bokaal en fieltertje op de werkbank weerom
en, met een sluike oogslag naar mijnheer Percquemont, die ongemakkelijk glimlachte,
kwam hij de tafel naderbij. Met een schijnbaar welbehagelijk gezucht dat hem door
den baard snorkte, liet hij zich doddig nederzakken in den kramakkelijken armstoel,
die piepte en krakte wanneer zijn asem telkens zijn smoddige krophals deed zwillen.
‘En is er van stadszijde niets bijzonder nieuws, Martijn?...’ De mollige handen van
jonkheer Quintijn rustten met dooreengekruiste vingers over den biezenden buik
die zachtjes op en af bewoog; op zijn kankerachtigrood gelaat scheen geen
aandoenlijkheid van daareven nog bespeurbaar; integendeel zweemde het grootelijks
naar eerbiedenis en dienstwilligheid, ja, zelfs naar zeer toegedane vriendschap,
waarin mijnheer Percquemont kwalijk zich aan verliet.
‘Of er een bijzonder nieuws is, Quintijn?...’ antwoordde deze op zoo nadrukkelijk
eene wijze als van iemand die het wel weten kon, ‘'k wil het gelooven; op morgen
heeft de alcade de Monte stroppe la corde doen geven aan Klaesje Krombalg omdat
hij 's Konings pistoletten geschrooid had en heretiekelijke fransijnen aan zijn zwager
Laureys Croes beleende...’
‘Ho..o..o, Ho..o..o, ge zegt?.. Klaesje Krombalg? Per la alma mia, 'k ben zijn
mildheid verplicht... Als 't nog kon, kuste ik hem op het nederigste zijn hand uit
verplichtheid; zoo blijde eene boodschap... Hoe het thuisbrengen van uitgeleende
have toch vergeten wordt!... Verbeeld u, Martijn, dat Klaesje Krombalg mij op
borgtocht van een goed advies bij de Roode Roede, in Sprokkelmaand laatst,
duizend dubbeloenen uitleende, die ik tot nog toe lichtelijk
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vergat weerom te schenken... Arm krauwaatje, de armoe noopte alvast zijn vingers
tot schrooien; maar ba, 'k ga 't niet meer behartigen, al integendeel, ieder welgeaard
gemoed moet ontsteken zijn in vroolijkheid; 't is mij de winst van duizend
dubbeloenen, Martijn; daar gaat voor ons een oude Moeselaar op af... Quale coronati
Thrasea Helviorusque bibabant, - Brutorum et Cassi natalibus...’
Op deze woorden hief jonkheer Quintijn zich zwaarmoedig uit den armstoel en
terwijl hij neurde van
Diogenes de wijze
die woonde in een vat;
hieruit kan men bewijzen
dat wijsheid woont bij 't nat,

slofte hij over 't plankier naar de weelderig-besneden eiken kast, achter mijnheer
Percquemont, en deed er een bovendeurken, waarvan het berd kostelijk overladen
was van vogelen-bloemen-en-vruchten, zoetjes opendraaien.
Almaardoor hield hij mijnheer Percquemont gluiperig in 't oog, strekte zijn arm in
de kasdonkerte, waarin dan kortswijl roemers rinkinkten en eene flesch klonk, en
kwam met dezen weerom ter tafel.
De glimp van het kandelaberlicht prikte in het buikje der flesch en tintelde
aanzienlijk in de boorden der twee roemers, wat mijnheer Percquemont gulhartig
glimlachen deed, terwijl hij bij beurten jonkheer Quintijn en de zoete flesch Moeselaer
als ongeloofbaar aanzag.
KAREL VAN DEN OEVER.
(Wordt voortgezet).
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Epische fragmenten
I
(1)

Uit: De Paarden van Diomedes.

1
Een milde merrie heeft hun vracht geduld,
maar eene stoere: aan geen der akkers stond
een hoef, die keggen in het braak-land stampt,
zoo diep, als die van haar éenhoorn'gen poot.
Maar 't was een zoete: een lange blik was zoet
uit haar diepe oogen onder 't wit geglooi
van hare wimpers, die ze traag bewoog.
Want, had ze krachten als de rijpste ruin,
ze kende 't duldig voeden, en haar nek
het krommen naar het veulen, als het zuigt...
- Een zotte hengst, van oogen rood en haar,
kwam elke lent, wanneer de amandel-bloem
geurt 'lijk de amandel-noot, van over zee,
gebukt van nek, en schichtig aan zijn neus,
- van over zee, op een breed-dekkig schip,
en hij was rood, maar donker aan den lucht,
den bloesem- en den zonne-fellen lucht.
Zíj, deze merrie, stond, waar 't weide-gras
bijt kenen in de lippen, van het zout
dat de ebbe liet der weg-gewoelde zee.
Zij stond, en vredig. Maar als 't oude schip
weêr toonde een top van masten aan de kim,
toen holde een vreugde en een geweldig wee
heur flanken. En nog vóor ze 't voor-hoofd neeg,
en sloot, verduldig, haren loenschen blik,
daar sprong aan wal de rosse, zotte hengst,
en brieschte, blijde....

(1)
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2
... Want, en is de zee
gelijk een bok? Dées heeft een harden kop;
een huid die aan de breede ribben spant
en holt ten flanke; een dij, die pezig eindt
in platte voeten. Komt een meester nu,
en grijpt de hoornen die geweldig zijn,
en buigt de' onwil'gen kop, totdat de knoop
der wervlen aan den nek een klip bouwt, pal
als eene rots, en 't voor-hoofd wordt een vlak
onroerbaar, en de trillend-nijd'ge kin
gaat puilen, en aan beiden mond-hoek trekt
een grijzende onwil tand en tand-vleesch bloot:
dan rimpelt boven 't huivren van den neus
vier-rimpelig de huid; rood kleurt het wit
der starende oogen die niet rollen; ruig
rijst om den nek een krone harder haar;
en als een onweêr, rillend op-gestaan
en wervlend plots, gaat door den scherpen baard
die rilt eerst, en dan heftig bibbren gaat,
onrust-verwekkend. Want hij schoort, de bok,
de dubble teen van zijne scherpe hoef;
een knuist groeit aan zijn knie; drievoudig rekt
de peez'ge spiere van zijn schouder; glad
gaat door de golving van zijn klonter-vacht
een lage en schichtige ijs-priem naar den staart
die nijdig rijst; zijn buik is hol en strak;
ten rugge bolt de onwrikbaar-dubble kim
der heupe; en waar de hesp aan beide zij
gaat bonken - en van ijzer is haar vleesch -,
daar drukke heel 't geweld van twee, van drie,
van tien gezellen die, om kracht bekend,
het dier bedwingen willen, en hun dwang
eischt dat het liggen zal, - daar drukk' hun kracht:
vergeefs zal hunne kracht en moeite zijn...
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Van over zee, van uit dees zee, van uit
de diepten die bij nieuwen morgen steeds
een nieuwen einder toont aan kleur der zee,
aan 't wisslen, dreigen en verdwijnen van
zwart klippen-rif en keer'gen zonne-brand
om 't knokig beeld, waarin elk eiland bonkt,
- van uit die zee, die rees steeds nieuwe hoogt,
die rees steeds nieuwe laagte toe, daar rees
de azuren boot van Herakles...
Hij stond
de Held, hij stond sinds dagen, - en de nacht
ontbond alleen herdenken en den straal
van drift die priemde uit iedren schouder naar
zijn plots-verhitte leên, aldaar hij dacht
't herdenken, daad aan daad; - hij stond ten boeg
als iedren morgen, dézen morgen. En hij zag,
onziende, deze zee.
En deze zee,
verloren nog in smooren, waar de gloor
der rooz'ge zon in draalde, 'lijk een kraal
van bleeker peerlemoer onroerend ligt
in dieper-kleur'ge schaal van peerlemoer:
zoo was dees zee, van geene scheidens-lijn
ontwazemd aan den schemer-hemel, naakt
en kuisch in 't sluier-deinen van den smoor.
En waar geen einder hem met wrange hoop
op nieuwen durf en, weêr, noodwendigheid
van laag gezwoeg, ellendig-maklijk, dat
móest einden op een zéekren zegepraal,
bedreigde, (ach, ééns verwonnen zijn!) - zoo stond
de Held, en dacht 't herdenken, en de straal
van drift ging priemend weêr van uit zijn nek
naar zijne plots-verhitte leden, klam
van morgen-dauw, en blauw aan bronzen huid...
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... De Held,
hij over-schouwde - en legde uit koele hand
boven zijn blik een schaduw aan zijn mond, de wijdten...
He! Was dít de looden burcht,
dít de onaanroerbre plompheid van een wil
die oppermachtig bralde en zwarte schaâuw
legde op de vlakte en alle vruchtbaarheid;
was dit de nieuwe, stoere onmooglijkheid,
de te bevechten heette? En dit het ongestoord,
het snood, maar onbevochten-sterk bestaan
dat brieschte en lachte, en doodde uit goeden luim,
en, tot verzet, met edel menschen-vleesch
voedde vijf paarden?...
- Als een mantel gleed
verachting van zijn dalend schoudren-paar.
Geen achterdocht, geen denken, noch de glimp
van sluwe grap greep in zijn machtig hoofd.
Hij stond, Herakles, aan den rijz'gen boeg,
en hief zijn arm, gelijk een lemmer heft
zijn klaarte, alboven de overschouwde zee,
en zag den schaamlen burcht, en voelde blij
de trilling in zijn arm der rijz'ge spier
die heet twee-hoofdig...
K. VAN DE WOESTYNE.
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De onweerbaren
Een verhaal uit het leven der Speldenwerksters
(Slot)
VII
September liep ten einde en de herfst kwam. Het was nog donker wanneer Sofietje,
in den huiverigen ochtend, ter kerke ging en lichte nevels hingen bij haren terugkeer
over het water. Elken morgen kwam schele Stanse, die 's zomers ijsroom, en in 't
najaar fruit ventte, met haren hottelenden kruiwagen de kaai opgereden, roepend
uit lijfsgenade: ‘Gebakken peren! Schoone gebakken peren!’ De huismoeders
stonden ze op den drempel af te wachten en Stanse geriefde haar in teil, tas of
teljoor de malsche peren met bronsbruine saus overgoten.
- ‘Leentje’, zei het oudje, ‘gebakken peren dat is de vriezeman voor de deur!’ en
het dochtertje pookte nog eens flink in het vuur. Venster en deurtje bleven potdicht
gesloten en eene behaaglijke warmte vervulde het vertrek.
Immeraan bewerkte Sofietje het mooie patroon voor juffrouw Schoonjans. Het
was nu op een vierde na gevuld en wie de kant te zien kreeg, sloeg de handen
saam van louter verbazing. Leentje bestikte een doopkleed met zijden rozentuiltjes.
Sinds geruimen tijd zaten ze aldus, op een namiddag, stilzwijgend bijeen.
- ‘Kind’, sprak eindelijk het oudje, ‘weer zit ge te droomen. Waar dwalen uwe
gepeinzen, zeg?’
- ‘Och, moeder’, antwoordde het dochtertje, mat glimlachend, ‘wat gij vraagt? Het
zou mij niet verbazen zoo wij aan hetzelfde gedacht hadden.... Maar zie’, riep ze
eensklaps, ontsteld en bleek, naar buiten wijzend, ‘mijnheer Jules komt aan. Hij
steekt reeds de brug over!’
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liet liggen wat lag, en stoof in éen vlucht de trap op. Enkele oogenblikken daarna
werd bescheiden op de ruitjes getikt en, bevend van blijde ontroering, ging Sofietje
de deur openen.
Het ging er druk toe van: ‘Wel, dag mijnheer Jules, hoe maakt ge 't!’ en de schilder
daartusschen: ‘Dag mijn beste Sofietje! hoe vaart ge, mensch?’, en de volle mansen
de teere vrouwtjesstem zeiden dat het opperbest ging, dat ze blijde waren elkaar
terug te zien, en Jules drukte hartelijk Sofietje's handen.
IJlings was hij het woonvertrek ingestapt, gejaagd rondblikkend. Hij zag het
inderhaast neergeworpen doopkleed waarin de borduurnaald stak, den ledigen stoel
ervoor; zijn hart klopte. Nu kraakte de trap en Leentje verscheen. Rood als eene
rijpe perzik was haar gelaat dat nog sporen droeg van pas gewischte tranen. Haar
boezem zwoegde en in hare groote oogen wisselden glanzen van zaligheid en van
diepen weemoed zich af. Schoorvoetend trad zij, met gebogen hoofd, als eene
schuldige, op den eveneens bewogen schilder toe. Deze reikte haar de hand, hield
de hare enkele stonden omvangen, en zeide dan met trillende stem: ‘Dag juffer
Leentje!’ Zij zweeg, eene prop in de keel, en blikte hem in het mannelijk schoone,
door de reis gebruinde gezicht.
- ‘Juffer Leentje’, bracht hij na eene poos uit, ‘ik ben de bode van eene blijde maar;
uwe voorspelling is uitgevallen. De medaille der tentoonstelling werd mij toegewezen
voor mijn doek: De Speldenwerkster! Sofietje, gij hebt deel in mijn succes. Kom
hier, ik zal u eens drie kussen geven!’ En zij klapten!
Het oudje weende van blijde aandoening en Leentje, wier gemoed eveneens vol
was geschoten, wenschte heimelijk en vreesde tevens dat Jules ook haar kwame
zoenen, maar, hoezeer hij er van verlangen om brandde, hij liet het uit schuchterheid
na.
Pas dezen nacht was hij teruggekeerd, vertelde hij. Het was hem ten slotte
onhoudbaar geworden in die vreemde streken; hem knaagde een worm in het
binnenste, en bij deze woorden sloeg hij een zoo vurigen blik in Leentje's oogen
dat dezer hart ervan saamkromp.
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Bij zijn vertrek was hij direct naar Parijs gestoomd, had er enkele dagen vertoefd
en was dan met een vriend tot Marseille getrokken, zonder vast reisplan: hij wou
maar enkel Italië zien.
Over Nizza, Monte-Carlo, Genua en Piza had hij Rome bereikt, o, schoone heilige
stad! Den paus had hij er gezien, aan zijne voeten neergeknield en zijnen zegen
ontvangen.
- ‘Wel, God den Heer toch, mijnheer Jules!’ onderbraken hem hier beide vrouwen
als uit een adem.
Hoe steeg hij nog in hare achting!
Napels, Pompeï, de eens onder gloeiende asch begraven stad, en Florence had
hij bezocht. En Venetië, Verona, Milaan. Hij geraakte in geestdrift, vertelde van de
meren, de tochten in gondels op de blauwe wateren onder blauwer hemels, roemde,
wel een weinig met opzet en uit snaakschheid, de vurige Italiaansche schoonen,
zoodat het Leentje in de ziel ging.
Overal had hij schetsen genomen en krabbels gemaakt, en, naarmate zijn verhaal
vorderde, bladerde hij in zijn teekenboek, verklaarde, vulde aan met prentkaarten
en deed alles in zulke beeldrijke bewoordingen opleven dat het Sofietje en Leentje
was als maakten zij de reis meê. De schilder zat bij de tafel en achter hem stond,
devotelijk luisterend, het oudje zich de oogen uit het hoofd te kijken. In den aanvang
was het dochtertje op afstand gebleven, dan schuchter naderbij getreden om ten
slotte, gespannen, tegen Jules' schouder aan te leunen. Een zalig gevoel doortintelde
zijne leden; hij ging zelf op in zijn verhaal, rekte zijne beschouwingen en tirade's,
ten einde de zoete gewaarwoording van Leentje's bijzijn toch nog wat te verlengen.
Hij had een berg bestegen in Zwitserland, tooverde het heerlijk vergezicht, dat hij
er genoten had, voor de droomende oogen der vrouwen op, vertelde van de Rijnreis,
de druivenheuvelen bekroond met oude burchten waar de legende roerende
herinneringen om gesponnen had, hoe hij te huis was gekomen en met blijde
verrassing het bericht van zijn bijval op de tentoonstelling had gevonden.
Lang had zijn verhaal geduurd, en nochtans had hij

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

345
nog vele dingen verzwegen. Al den nadruk had hij gelegd op het geziene; over het
erbij gevoelde dorst hij niet spreken. Dat hij de herinnering aan Leentje had willen
uitwisschen en het schoone kind hem altijd en overal als eene zoete gedaante voor
den geest zweefde, verheelde hij. Dat zijne onverzwakte, neen, sterk-uitgedijde
liefde tot Leentje hem martelde, bemoedigde, en dan weer pijnigend opzweepte,
hem rust noch duur gunde, verzweeg hij. Dat de prachtigste landschappen, de
bekoorlijkste meisjes, de machtigste kunstgewrochten in hem telkens een gevoel
wakker riepen dat hem deed smachten naar zijne goede, oude stede met hare
bochtige straten, ruime pleinen, aardige huisjes, groene kronkelrivier, zijn bejaarden
oom, en.... zijn ‘herteschat’, hij had er zichzelf om beknord en dierf het nu niet openlijk
bekennen.
Jongens, jongens, dat was goed, hier binnen! En deugdelijk! en gezellig! Hij
plooide zijne armen tot een boog over zijne opgetrokken knieën, schuurde met den
breeden rug tegen de stoelleuning, spiegelde zich behaaglijk in Leentjes
glimlachende oogen en staarde dan naar Sofietje die haar werk hervat had. Piet!...
floot hij den vink voor, piet! piet! en de vogel ging aan 't fazelen. Het was zoo oolijk
dat moeder en dochter er om schaterden. Hij naderde tot het kussen, en werd ineens
ernstig: ‘Sakkerloot, Sofietje’, zei hij, ‘dat is fraaie kant. Nog wel wat ouderwetsch
opgevat, maar toch knap van teekening. En schoon gewerkt, moedertje, schoon
gewerkt! Wie durft zich den dag van heden nog zulke weelde veroorloven?’ Het
preutsche vrouwtje vertelde hem alles wat haar van de kant bekend was.
Nog geruimen tijd zat de schilder over koetjes en kalfjes te snappen. Van lieverlede
geraakte hij echter uitgepraat, werd onrustig, gejaagd, maakte aanstalten om heen
te gaan en bleef dralend ronddraaien. Leentje had het wel bemerkt en gluurde hem
verwachtend aan. Hij scheen ten slotte een stout besluit genomen te hebben: ‘Zoo
nu, Sofietje’, zeide hij eensklaps, ‘deze keer is 't gemeend! Ik ga terug aan het werk
en elders mijne tenten opslaan. Een knaap zal mijn gerief hier weghalen. Eene zaak
heb ik echter nog met u af te handelen. Zoo lang hebt gij voor mij model gezeten,
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mijn welgelukken heb ik u gedeeltelijk te danken. Billijk is het dan ook dat ik u
vergoede voor al den last dien ik u aandeed en al het verlet dat gij om mij gehad
hebt. Hoeveel ben ik u schuldig, zeg!’
Hoofdschuddend zat daar Sofietje. Niets wou ze, niemendal, wat dacht hij wel,
waarop Jules tot verademing scheen te komen en onmiddellijk hervatte, - zijn plan
was vooraf beraamd - ‘Wel, dan wil ik mij ook eens edelmoedig betoonen: zoo gij
erin toestemt, maak ik voor u het portret van juffer Leentje!’
- ‘Maar dat is al te veel, mijnheer Jules’, riep het oudje, blij-verrast uit; ‘dat mogen
wij niet aannemen!’
Leentje vloog evenwel op haar toe, en kuste alle verdere oppering van hare lippen
weg.
Hoe wenschte nu de schilder, op zijne beurt, dat het meisje hetzelfde met hem
dede; het gebeurde echter zoo min als daar straks, hoezeer zij het als hij begeerde.
Vouwstoel noch ezel werden dus weggehaald en 's anderendaags reeds zat Jules
Leentje's trekken in pastel te schetsen. Vrank en vrij kon hij haar nu in de blinkende,
dicht omwimperde oogen staren, elken trek van haar gelaat ontleden, haren mond,
frisch en rood, lippen om duizendmaal te aaien, haar aardig neusje, hare weelderige,
zijïge, kastanjebruine lokken. Hij dreef zijne stiften over het papier, teeder, met
nobele gebaren, als streelde hij 's meisjes zachtronde wangen en gleed zijne hand
langs de golving van haren fijnen hals.
‘Wat gelukkige schooier ik ben!’ dacht hij bij zichzelf, zich van pret verkneuterend.
‘Wat doortrapte dief!’ dacht Sofietje, want zij merkte wel dat de kunstenaar het er
op aanlegde haars dochters hart te bemeesteren.
‘Wat geslepen deugniet!’ dacht Leentje volzalig, want zij gevoelde het: zij was
Jules niet onverschillig; zij zag het in de malsche monkelplooi zijner lippen, in den
getemperden glans zijner blauwe oogen, in de innigheid van iedere zijner
bewegingen.
Drie dagen verliepen aldus, drie dagen van opperst geluk voor beide jongelieden.
Het portret was af, doch, wat lof moeder en dochter er voor over hadden, Jules
beviel het
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niet. - ‘Gij zijt veel schooner, juffer Leentje, dan ik u gemaakt heb. Er is eene
bekoorlijkheid aan u die ik nooit zal vatten’, zeide hij ontmoedigd, terwijl het meisje
beschaamd de oogen neersloeg. ‘Het is te herdoen; ik wil een meesterstukje van
pastelkunst maken nu ik er kans toe zie, want zoo 'n model tref ik in gansch mijn
leven niet meer!’
Op een namiddag vielen drie harde slagen op de deur en trad, zonder verdere
plichtplegingen, juffer Schoonjans binnen. Zij bleek verwonderd een vreemdeling
in het vertrek te vinden, zag Leentje en den schilder aan, en, eenigszins scherp,
zeide zij, met betrokken gelaat: ‘Excuseer, ik wist niet dat hier belet was!’
- ‘Stoor u aan mijnheer Jules niet, juffrouw’, antwoordde Sofietje, ‘hij is de neef
van kanunnik Van Gaelen.’ ‘Juffrouw Schoonjans, de leermeesteres der kantschool’,
presenteerde zij verder.
- ‘Zeer aangenaam, juffrouw’, zeide de schilder, zich even van zijn stoeltje
oprichtend, ‘zeer aangenaam!’ Daarbij nam hij de leermeesteres tersluiks van het
hoofd tot de voeten op, en in zijne stem lag een zekere schalkschheid die de zoo
lichtgeraakte juffer Schoonjans niet ontging. Zij wisselde enkele zinnen met de
kantwerkster en vertrok, koel groetend.
Tot nog toe had de schilder zich bedwongen; nu ging hij zoo dol aan 't schateren
dat Leentje en Sofietje weldra meêlachten.
- ‘God in den hoogen hemel’, riep hij uit, ‘is dat nu die fameuze leermeesteres?
Die is vast uit een tafereel van Vloeren Breughel gesprongen!’ en een nieuwe lachbui
overviel hem.
- ‘Jok maar zoo niet, mijnheer Jules’, wedervoer Leentje, opeens ernstig. ‘De
juffrouw is klein maar geslepen, en ik zou u aanraden haar nooit een stroopijltje in
den weg te leggen; ge mocht er allicht de nadeelige gevolgen van ondervinden!’
- ‘Ja, dat is zoo’, beaamde Sofietje, ‘ge weet nog wel wat ik er uw oom over
vertelde?’
- ‘Lust om ze te schaken gevoel ik nu juist niet, en blijft zij uit mijnen akker, ik ben
wel hoffelijk genoeg om nooit den haren te schenden’, schertste Jules.
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't Gevaar lag echter dichter dan hij wel meende.
De wintertentoonstellingen waren aanstaande en voor den schilder werd het hoog
tijd er een en ander voor gereed te maken. Hij mocht immers niet op zijne lauweren
rusten. Eene maand verliep gedurende welke Jules nog slechts schaarsche en
kortstondige bezoeken aan het oudje en dier dochter bracht. Daarbij kwam het dat
de leermeesteres hem niet meer in Sofietje's woning aantrof. Het patroon was
nagenoeg afgewerkt; de schilder had den wensch geuit er eene fotografie van te
nemen en op een namiddag had hij het mooie lapje kant in het raampje gelegd om
het door de zon op het gevoelig papier te laten afdrukken, toen juffer Schoonjans,
door het spleetje van het gordijn piepend, hem zag staan midden de beide benieuwd
toekijkende vrouwen. ‘Zoo’, dacht zij, ‘die mijnheer is weder daar. Laten wij nagaan
wat hij er verricht.’ Zonder kloppen stiet zij de halve deur open en trad het
woonvertrek binnen. De drie personen schrokken op, inwendig boos. ‘He! Ik kom u
vast storen. Verschoon, mijnheer’, bracht zoetsappig de juffer uit.
Scherp tuurde zij op het raampje dat Jules in de handen hield en zag daarin het
voltooid patroon liggen.
- ‘Wat is dat? wat is dat?’ schoot zij uit, vermoedend eindelijk een voorwerp te
hebben gevonden om hare slechte luim op bot te vieren, ‘wat hebt gij daar, mijnheer?’
- ‘Wel, juffrouw’, viel Sofietje in, ‘uw patroon is af, en mijnheer Jules vond het zoo
fraai dat hij mij verzocht het te mogen fotografeeren vooraleer het afgeleverd werd.’
- ‘Maar, beste vrouwken’, wedervoer de leermeesteres snibbig, ‘mijnheer Jules
heeft hier niets te fotografeeren! Gij weet toch wel dat die teekening mijn eigendom
is en niemand ze zich toeëigenen mag!’
- ‘Hola, juffrouw’, viel Jules, wien de kanunnik bedrukt de heele toedracht der
zaak had meegedeeld, haar in de rede, ‘dat zijn zonderlinge eigendomsbegrippen.
Deze teekening werd door mijn oom uitgevonden en vervaardigd en zij behoort dan
ook wel hem alleen, meen ik.’
Verbaasd bestaarden Sofietje en Leentje den schilder; dat was het eerste woord
dat zij van die zaak vernamen.
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De leermeesteres achtte zich echter niet zoo gauw ontzadeld.
- ‘Wel, mijnheer toch’, snapte zij terug, ‘daar hebt gij u nu met al uw verstand een
paar ooren van belang laten aannaaien. Mij hoort het model; het werd mij door uw
oom geschonken. En ware het zoo niet, dan had toch geen mensch aanspraak op
het gewerkt patroon dat door mijn toedoen vervaardigd en met mijne centen betaald
werd!’
- ‘Drogredenen!’ riep de schilder uit.
- ‘Maak u maar niet boos, mijnheer’, siste venijnig de juffer, ‘en overhandig mij
maar gauw die fotografie, dan wil ik alles blauw-blauw laten!’
Met gemaakte kalmte opende Jules het raampje, nam er behoedzaam het lapje
kant uit, stelde het Sofietje ter hand en deed de rest glimlachend in zijn binnenzak
verdwijnen. De leermeesteres werd violet van razernij.
- ‘Ha, gij tergt mij!’ schreeuwde zij. ‘Ik weet echter wat mij te doen staat. Mijn recht
span ik in. Wij zullen zien wie het laatste woord zal hebben!’ en als eene gestampte
duivelin liep zij heen.
- ‘Juffrouw’, zeide, haar weerhoudend, Leentje die van bedwongen
opgewondenheid beefde, ik wou u verzoeken de volgende keer aan te kloppen en
niet steeds met de deur in huis te vallen. Verstaan!’
Hoog ademde het vrouwtje op.
- ‘Houd uwen snater, gij met uwen stadsvrijer!’ kaatste zij terug, en kwakte de
halve deur op hare hielen toe.
Bleek was Leentje bij dezen uitroep geworden, en wankelend, zonder Jules of
moeder te durven aanzien, verliet zij de kamer. Sofietje zakte hoofdschuddend op
haar stoeltje neêr: ‘Sakkerlootsche bocht!’ gromde Jules, streek eenige malen de
hand door het haar, greep hoed en mantel en vertrok.
Als een snelafloopend raderwerk stoof juffer Schoonjans de kaai over, waar de
menschen haar verwonderd naoogden.
- ‘Heeft die een slag van den molen?’ spotte een koollosser. Achter de ronde
brilglazen vlamden hare oogen als die eener kwade kat; de lange ontknoopte linten
van
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haar kapsel wuifden haar achterna en de uiteinden van haar omslagdoek wapperden
als bonte wimpels.
Ze zouden eens zien met wie ze te doen hadden. Wat! haar behandelen als
vuiligheid! Zij moest het laatste woord hebben. Wat beeldden zij zich wel in? Dat
stuk artiest! die, zij was er zeker van, op de kaai kwam met vuige bedoelingen. Die
oude Sofie, wie zij uit medelijden een penning jonde en die haar met stank voor
dank loonde. En dan die dochter! o, die schijnheilige slet, met haren pruilmond en
hare lokoogen, zij haatte ze. Wist de werkvrouw uit de school niet te vertellen dat
die vrijde met Kanunnik Van Gaelen's neef! Had zij niet gezien hoe die twee elkaar
streelden met de oogen, onbeschaamd? Zat de schilder het meisje niet te bekijken
als een verliefde schelvisch! En die kortzichtige moeder gedoogde dien onwaardigen
minnehandel in haar huis; zij sloot de oogen uit baatzucht. Straks was het kalf
verdronken, en dan zou het te laat zijn!
Maar, God zij geloofd, nog was zij er om over Leentje's bedreigde onschuld te
waken en den snooden belager te ontmaskeren. Zij zou maken dat de schilder het
terrein ontruimde. Eens dat het gevaar was afgekeerd, dat 's meisjes ziel beloerde,
zou zij haar den smaad betaald zetten dien zij vandaag ondervonden had.
Wat bekreunde zij er zich verder om, dat de kanunnik partij voor zijn neef trekken
zou. Zij was het beu in de school aan den leiband te loopen! Wat was zij er? Een o
in 't cijfer; hij stak immers altijd stokken in het wiel. Was zij niet mans genoeg om
het zaakje op eigen hand voort te zetten?
Wilder sloeg haar haat op. Zij moest niet meer verschoonen, niet meer sparen,
niemand meer ontzien. Sedert vele jaren zat zij in Sinte Anna's schapraai. Zij was
klein, nietig, een verschrompelde appel gelijk, had nooit op jeugd of aanlokkelijkheid
kunnen roemen. Niemand had haar ooit verlangd; een jonkman, die haar eens uit
scherts een half liefdewoord had toegefluisterd, en voor wien zij oogenblikkelijk in
blakenden gloed was opgegaan, was enkele maanden later getrouwd met een harer
nichtjes dat zij nooit meer had willen bezien. Stilaan was zij oud geworden,
verlangend zonder hoop, galachtiger met den dag. Hoe duide-
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lijk besefte zij dit, nu zij Leentje en Jules naar elkaar zag toeneigen als twee
prachtig-bloeiende bloemen!
Tranen sprongen uit hare oogen. Wat zij zichzelf daareven voorhield over
bedreigde onschuld en maagdenbelaging wist zij al te wel logen te zijn en huichelarij.
Niets had zij hier te beschermen; de schilder meende het oprecht met Leentje. Maar
zij zou ze sleuren door de goot, Jules, en de moeder en de dochter; door slijk en
modder zou zij ze sleuren!
Wraakplannen broedend, stoof zij voort als eene furie, wild, onstuimig.

VIII
De avond daalde, een goede najaarsavond.
Meken stond in het deurgat een luchtje te scheppen en keek, met oogen, welke
nog om het gebeurde van daar straks dubden, naar het bedrijf op de werf.
Tusschen de vuile kaaimuren lag de rivier als eene geheimzinnige grauwte, waarin
de schepen met hunne zwarte rompen vastgemeerd waren. Over rythmisch wippende
loopplanken schoven krachtige gedaanten heen, verdwenen in holen waaruit
waggelende klaarte rees, en keerden gekromd onder den drukkenden last, terug.
Een zware vrachtwagen, waaronder een brandende bollantaarn te bengelen hing,
daverde voorbij. Er naast draafde een woest blaffende schapershond.
Door het schemerduister prikten gele lichtpunten van lieverlede alom, en groene
en roode starren werden in de masten geheschen.
Maar Sofietje zag of hoorde niets van dit alles.
Een politiebediende kwam aangestapt, de nummers der huizen bekijkend en hield
ten slotte vóor het oudje stil. Zij schrok. Hij vroeg haar of zij geene kantwerkster
kende die Sofietje heette. Zij moest hier aan den draai der werf wonen.
- ‘Ja, mijnheer de agent, dat ben ik’, zeide ze, en werd zeer ongerust.
- ‘Nu, dan zult gij morgen te tien uur bij den politiecommissaris komen.’ Hij zag
ze beven. ‘Wees niet
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bekommerd, menschken; hij zal u niet opeten. Ik geloof dat het voor dat leelijk wijfken
van 't Begijnhof is’, voegde hij er bij. ‘Gij zult er overigens niet alleen staan, want
mijnheer Molders, de kunstschilder, is in dezelfde zaak betrokken. Ik ga er naartoe,
zie.’ En hij verdween in de duisternis. Zijn sabel was eene dansende tinteling waarop
Sofietje met strakken blik bleef staren. Dan begon ineens alles te wervelen. Haast
stuikte zij neêr. Zij klampte zich vast aan de halve deur die met geraas verschoof,
voelde de koude klink tusschen hare vingeren, en strompelde naar binnen waar zij
bij het venster aan 't snikken viel.
Menschenlief! wat moest zij, in haren ouden dag, nog ondervinden! Zij, op wier
handel en wandel nooit iemand een speldekop had kunnen afdingen. Hare eer en
reputatie waren hier bedreigd!
Zij weende om te stikken. Zoo vond haar Leentje, die uit boodschappen geweest
was. Hare eigen ongerustheid verbergend, sprak zij Sofietje bemoedigend toe. Wie
kon haar deren? geen vlekje van schuld kleefde haar aan. Alles zou tot schade en
schande van juffer Schoonjans afloopen.
Van heel den nacht look het oudje geen oog.
Jules Molders had den brenger der Jobstijding woedend toegesnauwd. Hij had
een zwaren foliant op de tafel neergebonkt zoodat de brandende lamp er van over
en weer waggelde, den agent in zijne uitleggingen barsch onderbroken en hem zoo
kwaad in de oogen gezien dat de man, bedremmeld, de hand aan de pet, stamelde
dat hij er toch voor niets tusschen was; dat hij getrouw zijn dienst deed. Waarop
Jules, bedarend, hem zei dat hij gelijk had, hem een tweefrankstuk in de hand stopte,
en zwoer dat hij dien ‘microob’ eens duchtig de les zou lezen.
Oom zou een gezicht zetten bij het vernemen van dit nieuws! Het was maar best
hem onmiddellijk op de hoogte van de zaak te stellen.
De oude kanunnik nutte in zijn studeerkamer het vesperbrood met een ei. Op het
blauwbaaien kleed, dat zijne lange werktafel bedekte, lag een hagelblank lakentje.
Het servies was van teer porselein, de met citroen gemengde thee walmde en
geurde lekker. Het licht zijner lamp was door een dof scherm getemperd tot grijzen
schemer. Als
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eene helle vlek stak tegen het donker behangsel de kale schedel van den priester
af.
- ‘Waar hapert het aan, Jules?’ vroeg hij zijnen neef bij diens binnentreden, zacht
glimlachend. ‘Aan uw schellen alleen reeds merk ik dat er iets uit zijnen haak is!’
- ‘Inderdaad, oom, niet zonder reden ben ik zoowat opgewonden’, en de schilder
vertelde het gebeurde met de leermeesteres.
Moedeloos schoof de kanunnik brood en eierdopje weg, nam een slok thee en
‘Jules, jongen’, ving hij aan, ‘mijn leven is heengevloden zonder groote
verdrietelijkheden. Thans echter word ik wreed bezocht. Sinds drie weken zit ik hier
met nijpend podagra en kan ik mij ternauwernood bewegen; heel dien tijd is het een
geloop geweest zonder einde. Het regent klachten over de school; den afval der
beste leerlingen heb ik, spijts geld en beloften, niet kunnen verhoeden. Ik zie nu
klaar in dat ik bedrogen ben, en het mij nimmer zal gegeven zijn volbracht te zien
wat ik jarenlang liefdevol heb nagestreefd. Het is mij daarbij leed, Jules, dat ook gij
door Juffer Schoonjans in ongelegenheid gebracht wordt.’
Leunend op den arm harer dochter, kwam Sofietje 's anderendaags op het
politiebureel aangesukkeld. Zij was zeer terneergeslagen. ‘Moest er iets van komen,
ik bestierf het, kind!’ zuchtte ze nog dien morgen. In de naakte wachtkamer zat de
leermeesteres, strak kijkend, met saamgeprangde lippen om dewelke een spotplooitje
lag. Aangestormd kwam de schilder, drukte moeder en dochter de hand, maakte
voor Juffer Schoonjans een plechtstatig ‘serviteur’, en grijnsde haar daarbij zoo lollig
toe dat haar hart opbonsde en Leentje een glimlach niet bedwingen kon.
Met hun vieren werden ze in het kabinet van den commissaris genood. Doodsbleek
zakte Sofietje op een stoel neêr en hijgde naar adem.
Juffer Schoonjans dischte nu haar zorgvuldig overlegd pleidooi nog eens op;
betoogde hooghartig, vleide kruiperig, kloeg dat men het brood stal uit den mond
eener onweerbare vrouw, en eindigde met te verklaren dat zij vertrouwen
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stelde in het rechtsgevoel van mijnheer den commissaris. Deze had Jules, die de
juffer vaak opschuimend in de rede was gevallen, drie, vier maal met een sussend
gebaar moeten weerhouden. Eindelijk kwam de schilder aan het woord. Hij sprak
gul, rond, los; het was hem aan te zien dat hij het hart op de hand droeg. De
commissaris hoorde hem, over zijn gouden bril heen kijkend, met belangstelling
aan. De leermeesteres zat haar spijt te verbijten.
Toen Sofietje haar geval uitleggen moest, stond zij bevend recht, viel aan 't weenen
en kon geen woord spreken. Wat zag Leentje er nu bedrukt en Juffer Schoonjans
zegevierend uit!
Licht schraapte zich de commissaris, en dan zei hij met goedige bromstem: ‘Het
is bewezen dat mijnheer de fotografie gemaakt heeft van eene teekening welke
hem niet behoorde. U, juffrouw, behoort die echter evenmin, gezien zij het eigendom
is van mijnheer den Kanunnik van Gaelen. Zoo mijnheer Molders mij een schriftelijke
verklaring wil doen geworden van den eigenaar der teekening, verklaar ik er niets
tegen te hebben dat hij bezitter der fotografie blijft. Zoo, juffrouw, gij het patroon en
hij de fotografie.
Nota bene! Voortaan wensch ik van zulke beuzelarijen verschoond te blijven. Uw
relaas van gisteren was geen model van nauwkeurigheid’, voegde hij er, zich tot de
leermeesteres wendend, eenigszins bijtend aan toe. ‘De zaak is afgeloopen!’
Juffer Schoonjans, die zich in de verste verte aan zulke oplossing niet verwachtte,
trok een beangstigd gelaat en wankelde als ging ze door hare knieën zinken.
- ‘Mijnheer’, siste zij eindelijk den schilder in het oor, ‘gij hebt nog geen gelijk. De
rechter zal uitspraak doen.’
- ‘Loop naar den duivel’, bromde Jules tusschen zijne tanden.
Een agent verzocht hij een rijtuig te halen. Zelf hielp hij er het oudje en dier dochter
in, en beide vrouwen rolden huiswaarts. Het was een droeve dag voor hen. Sofietje
moest onmiddellijk te bed. Een bijgehaald geneesheer verklaarde dat hare zenuwen
zeer geschokt waren; dat hij niets ergs vreesde, maar oude menschen steeds met
omzichtigheid dienden behandeld.
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Doodstil was het in huis. Geen klosjes klepten, het vinkje zweeg en zat te treuren
in zijne muit. Gebuurvrouwen en gezellinnen, die met verbazing al die ongewone
drukte opgemerkt hadden, kwamen vernemen wat er gaande was en fezelden
verwenschingen tegen de leermeesteres.
Nu was het avond. Bleek, de oogen zwart omrand, zat Leentje te waken bij het
bed van moeder, die, na eene crisis, onrustig sluimerde. Wat al gedachten warrelden
haar door het hoofd; wat zou de uitkomst zijn van deze wederwaardigheden? Hoe
mocht Jules den toestand beoordeelen? Zou die niet wrokken om de ongelegenheid
waarin hij, door die ellendige kantquaestie, gebracht was? Zou hij er, bij magen en
vrienden, niet in opspraak door komen? Woelig verdrongen zich in haar brein steeds
nieuwe vragen.
Niet minder bekommerd had de schilder het politiebureel verlaten, en, daar zijn
hoofd niet naar het werk stond, was hij de stadspoort uit en het land opgetrokken.
Het was een klare herfstdag, een beetje nevelfrisch met witte zon; een echt weer
om flink dóór te marcheeren.
Hij droeg de schuld van al wat gebeurd was. Wat moest hij zich ook tegen de
leermeesteres kanten. Maar tegenover dezer grofheid kon hij toch geene hoofschheid
stellen! Nu was Sofietje misschien ziek. Hoe was zij thuis gekomen en hoe mocht
Leentje te moede zijn? Waarom had hij beide vrouwen niet mêe naar huis gebracht?
Maar neen, hij was te zeer opgewonden; den toestand had hij wellicht nog verergerd.
Hij ging, ging,... twee dorpen was hij reeds doorgestapt. Hij schreed, veerkrachtig,
zonder poozen, niemand aankijkend.
Het land was schoon, schoon als de weemoed. Het loof der boomen verbruinde,
bladeren lagen op de bezonde wegen als roode en gele vlekken. De velden rustten
van fellen barensnood uit; er over zweefde een wazige sluier. Alles was zeer stil;
af en toe een ver geloei, gedempt daveren van een dorschmolen, verwijderd deunen
van een smidshamer op het aambeeld.
Naarmate hij bedaarde overviel hem naargeestigheid en werd hij week. Sinds
zijne terugkomst was zijne liefde tot Leentje nog immer gestegen. Hij was er
overigens niet
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meer tegen ingegaan. Willoos had hij zich laten drijven als in een lauw bad. Lijdelijk
had hij genoten van de zoetheid der vele blijde dingen welke zijn leven vermooiden.
Hij voelde zich, tegenover Leentje, groot en hoogverheven als een machtige prins.
En dit bewustzijn maakte hem sterk en trotsch, sterk in zijne zekerheid dat het meisje
hem aanbad, trotsch op het bezit van het lieve, reine schepsel wier hart hem aanhing
als het eiloof den eik. Hoe lang echter zou hij nog wachten om haar zijne liefde te
verklaren? Zijn leven vlood rustig heen, zonder beduidende stoornis, maar ook
zonder blijde hoogdagen. Hij woonde alleen met Kathelijne, de meid van wijlen zijne
ouders. Zij verzorgde haren jongen meester stiptelijk, maar werd danig oud; eerlang
zou zij zich niet meer kunnen behelpen.
Wat zou het heerlijk zijn Leentje voortdurend aan zijne zijde te hebben en haar
naïef oordeel te vernemen over zijn werk. Zij zou hem aanmoedigen bij tegenspoed,
met hem den genoten bijval deelen. Het oude Sofietje zou bij hen haar intrek nemen;
samen zouden zij de hervorming in de kantindustrie bewerken, welke hij sinds lang
beraamde.
Hij ging steeds, ging, onverpoosd.
Vroeg taande het licht en de grijze nevelsluiers omvingen dichter velden en
heesters. Eentonig recht strekte zich de steenweg uit, en de zon was verdwenen.
Jules luisterde hoe zijne hakken hard klopten op de kasseien. Door de boomen
huiverden zachte ritselingen en voortdurend zwindelden dorre bladeren in mollige
schommeling en met licht geknap neer. Hij keek op zijne horloge. Het was drie uur.
Hij werd moe en hongerig. Hij zou uit het naastbijgelegen dorp naar de stad
weerkeeren. En dan? Ja, dan... Als een lam aan een paaltje trappelde hij nu op
eene afgegraasde plek, terwijl de wei om hem vol malsche geurige klaver stond.
Waarom langer gedraald? Waarom vandaag niet Leentje gepolst, haar zijne liefde
bekend. Zou zij toestemmen? o Ja, hij had het in al hare onbewimpelde
gevoelsuitingen geraden, in het glinsteren van haren blik, het vluchtig blozen van
hare wangen, het bevangen hijgen van haren boezem.
Een half uur later spoorde hij naar de stad terug. Toen de om zijn uitblijven
verontruste meid hem weerzag viel

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

357
haar als een steen van het hart. Zij had gedacht dat hem iets kwaads kon wedervaren
zijn op het politiebureel. Neen, alles was goed afgeloopen, zei Jules, verstrooid. Hij
at inderhaast een weinig van het warm gehouden middagmaal en ging heen, vast
besloten thans.
Ter kaai, op den hoek van een opheuvelend zijstraatje hing het lantaarntje voor
de Onze-Lieve-Vrouwkapel zacht te schommelen in den avondwind en wierp
wibbelende glanzen over de straatkeien. Eenige bengels zaten op een stapel zakken
te robbelen en eene vrouwenstem gilde scherp in de verte.
Jules stond voor Sofietje's woning.
Kijk! Boven brandde licht, er was dus wel iets ongemeens gebeurd. Zijn vermoeden
werd bewaarheid. Als een groot zwart oog met doffe glanzen was het venster
beneden.
Hij tokte zacht aan; niets bewoog. Harder. Zwak geschuif ging in den vloer. Het
half deurtje draaide open en de dochter, die een koperen lampken in de hand had,
leidde hem in de huiskamer.
- ‘Wat is er, Juffer Leentje?’ vroeg hij zacht.
Zij zag hem treurig aan.
- ‘Moeder is ziek’, fluisterde ze. ‘Het voorval van dezen morgen heeft hare zenuwen
geschokt. De dokter vreest echter niets ergs. Nu slaapt zij.’
Beide zwegen.
- ‘Juffer Leentje’, hervatte opeens de schilder tot haar naderend, ‘ik ben de oorzaak
van al uw verdriet. Wilt gij het mij vergeven?’
- ‘Maar, mijnheer, Jules toch’, wedervoer zij, ‘wat zouden wij u te vergeven
hebben?’
- ‘Leentje’, hijgde hij, ‘Leentje!’
Hij had hare hand gevat en hield ze omklemd. Eene roerende smeeking lag in
zijne oogen en zijne trekken waren gespannen. 's Meisjes hart bonsde. Wat bedoelde
hij? Eene heete vloed sloeg haar in 't hoofd.
Het koperen lampje wierp eene gulden vlek over de tafel en teekende met groote
schaduwen elke beweging der beide jongelieden tegen den witten muur af. In de
uiterste hoeken van het vertrek zat duisternis saamgepakt.
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- ‘Leentje’, ging Jules voort, ‘ik lijd, help mij... Ik houd zooveel van u, zoo oneindig
veel...’
Hij sloeg zacht den arm om haar middel. Zij weerde hem niet af.
- ‘Leentje, ik heb u toch zoo lief!’ bekende hij eindelijk, met wondere trilling in de
stem.
Hare groote bruine oogen ontschoot een lichtsprank; een heftige schok voer haar
door het lijf; reeds rustte haar hoofd op zijne borst en drukte de schilder de lippen
in hare zijden lokkenweelde, terwijl zij als wezenloos: ‘Jules, liefste Jules!’ fluisterde.
Stil bleven zij praten in het halfduistere vertrek, met korte woordjes, en glanzende
blikken.
- ‘Moeder is wakker!’ zeide het dochtertje, plotseling opstaande.
- ‘Maar ik hoor niets’, antwoordde Jules, een beetje zelfzuchtig in zijn zaligen
liefderoes.
Met zacht geweld bevrijdde echter Leentje hare hand, en snelde naar boven.
Sofietje was inderdaad wakker. Zij wilde drinken, en scheen kalmer.
- ‘Wat ziet gij er stralend uit!’ zeide zij, hare dochter verwonderd aanziende.
- ‘Mijnheer Jules is beneden, moeder’, ontweek Leentje met afgewend gelaat.
‘Mag hij even bovenkomen?’
- ‘Zeker, lief kind, waarom dan niet?’ antwoordde het oudje zwak.
- ‘Wilt gij moeder zien, Jules?’ vroeg het dochtertje, halverwege de trap.
Hij ging onmiddellijk mede naar boven.
Sofietje's lief oud gezichtje, omkransd met de pijpen van haar mutsje dook weg
in het blanke kussen. Blijdschap glom in hare oogjes nu Jules bij haar stond. Zijne
fijne vingers drukten de knokige rimpelhand welke op de sprei lag.
- ‘Och, arme, moederken’, zei de schilder, ‘dat is eene ellendige historie geweest,
niet waar?’
Hij zag haar meewarig aan.
- ‘Er zijn veel slechte menschen in de wereld, mijnheer Jules!’ lispte zij.
- ‘Ja, 't is zoo. Er zijn echter ook dokters voor alle kwalen, en ik ben er een die u
weer gauw op de been zal helpen!’
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Zij glimlachte flauw. Leentje stond met hijgenden boezem aan het hoofdeind van
het bed te luisteren.
- ‘Moeder’, zei hij, ‘sinds lang was ik voornemens u te zeggen dat... ik... uw...
dochtertje... liefheb. Leentje en ik zijn het sinds daareven eens geworden! Zoo gij
er vrede meê hebt, moeder, mag ik dan uw zoon zijn?’
Hare oude oogen look Sofietje, en toen zij ze ontsloot biggelden twee tranen van
geluk op haar oorkussen neêr. Jules en Leentje stonden voor haar, hand in hand.
- ‘Ik had het lang vermoed. Nu is het gekomen. God zegene u beide, mijne
kinderen!’
Enkele dagen later, op een Zondag namiddag, ging Jules met zijne verloofde naar
Kanunnik Van Gaelen. De oude priester, die nog altijd in zijn leunstoel gekluisterd
zat, wenschte zijn neef geluk met zijne keuze. Hij had Leentje zien opgroeien, alle
begaafdheden van hart en geest in haar zien ontluiken en zich harmonisch
ontwikkelen. Volmondig keurde hij nu goed dat Jules over het dwaze vooroordeel
van standverschil beraden was heengestapt.
Droevig nieuws had hij verder mede te deelen. Gisteren was Juffer Schoonjans
gekomen om den toestand der kantschool uiteen te zetten. Eerst had zij de
eigendomsquaestie van het patroon te berde gebracht. Zij was er uiterst om geërgerd
en had zich tot een advocaat gewend die hare zaak bestudeerde. Beslist verklaarde
zij niet langer onder het toezicht van den kanunnik te willen staan. Zij wenschte
voortaan de zaken op eigen hand te beredderen.
De oude priester was boos geworden en had uitgeroepen dat, zoo lang hij er was,
dit niet zou gebeuren. ‘Dan maar liever alles laten vlotten’, riep hij heftig uit, en eene
smartkramp vertrok zijne lip.
- ‘Lieve oom’, zeide nu Jules, ‘wat gebeurd is, had ik halveling voorzien. Nooit
heb ik echter bezwaren willen opperen. Handelde ik daarbij verkeerd, ik was te
goeder trouw. Gij hebt uwe daad van menschlievendheid aan het verleden willen
vastknoopen. Gij merktet niet dat de maatschappelijke en oeconomische toestanden
veranderd waren en gij op wankelende grondslagen bouwdet. Ik beklaag u, oom,
en het doet mij innig leed uwe schoone poging zoo jammerlijk mislukt te zien.
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Ik wil echter de kans opnieuw wagen. Ja, beste oom, ik begrijp dat zulks u verbaast.
Met Leentje en het oude Sofietje wil ik de zaak aangaan. Mijn reglement zal echter
op gansch andere bepalingen gegrondvest zijn.
Wat ik mij voorstel in het leven te roepen, te onderhouden en te steunen is eene
philanthropische, moreele en artistieke inrichting. Ik heb een dubbel doel voor oogen:
op de arme bevolking die zich aan het kantbedrijf wijdt een verheffenden invloed
oefenen door met haar in gestadig verkeer te blijven en haar eene op degelijke,
godsdienstige grondslagen berustende opvoeding te geven. Anderdeels het vak
verheffen tot eene kunst welke zal beantwoorden aan al de eischen van den
modernen tijd en het tevens zoo winstgevend mogelijk voor werkgever en arbeidster
maken.’
De oude kanunnik zat aandachtig te luisteren en knikte zijn neef goedkeurend
toe.
‘Wij stuiten hier’, ging Jules voort, ‘op een punt dat door u eenigermate
verwaarloosd werd. Uwe leerlingen hadden niet het geringste begrip van de
teekenkunst; de oudere werksters evenmin. De mooiste models bleven door hen
onverstaan en werden doorgaans op de lompste wijze geïnterpreteerd. Voor het
meerendeel waren zij ongeletterd en bijgevolg onvatbaar voor verdere ontwikkeling
en verheffing. Hare maatschappelijke minderheid was een uitvloeisel van hare
onkunde. Bij mij kunnen zij slechts toegelaten van tienjarigen leeftijd af en mits zij
bewijs leveren van met vrucht genoten lager onderricht.
Zij krijgen, in den aanvang, vijf uren les: twee in de beginselen van de
speldenwerkkunst, eene in den godsdienst en twee in het teekenen, waartoe ik
eene bijzondere klas, onder de leiding van een bekwaam leeraar, zal inrichten. De
schoolbestuurster, - Leentje, door moeder geholpen, zal wel gauw op de hoogte
zijn, - ontwikkelt de technische kennis der leerlingen en doet de practische oefeningen
voorafgaan van eenvoudige, duidelijke, theoretische verklaringen, welke, na een
bepaalden tijd, een methodischen leergang zullen uitmaken waarover de kinderen
een examen onderstaan.’
Aangaande arbeidsverdeeling, salaris, toezicht en het inrichten van eene
mutualiteit had de schilder eveneens
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bijzondere inzichten welke hij, bij zijne reis in het buitenland, en voornamelijk in
Frankrijk had verkregen.
‘En ten slotte, beste oom, rekenen wij op uwe kostbare hulp. Het bestaande
comiteit dient op de hoogte gesteld van Juffrouw Schoonjans' oneerlijke pogingen,
en kon best mijne school steunen. Het zij de leermeesteres niet gegeven zich in
den goeden uitslag van hare kuiperijtjes te verheugen.’
Nog lang zaten hij en Leentje met den weder opgeruimden kanunnik te praten.
Het werd tijd om heen te gaan. Het herstellende Sofietje mocht niet langer alleen
gelaten.
In de dichter wordende schemering zegende de oude priester het gelukkige paar.
- ‘Jules’, zeide hij vervoerd, ‘moge uw edelmoedig opzet onder 's Heeren hoede
met welgelukken bekroond worden. Ik geloof nu dat gij met volle bewustheid den
goeden weg inslaat waar ik als een droomer liep weifelen. Ik heb inderdaad de
eischen van den nieuweren tijd verwaarloosd en heel mijn leven in eene
archeologische, o zoo zoete, leugen gewandeld. God zal met mijne zuivere inzichten
rekening houden.’
Jules en Leentje gingen heen. Op de kaai was nu alles rustig. Slechts in de verte
tingeltangelde een orchestrion, en deed door zijn schel geluid de stilte van dezen
vredeavond te beter uitkomen. Helder glansde de maan op het zacht-ruischende
water en de verlaten werf.
Zij spraken niet en stapten, luchtig wiegend, als in zalige onbewustheid.
- ‘Jules’, fluisterde eindelijk Leentje, ‘herinnert gij u nog dien onweersnacht, toen
gij peinzend over de kaai dooldet?’
Hij keek haar verrast in het schalksch lachend oog.
- ‘Zoo, gij hadt mij dan bespied, lieve deugniet!’ zeide hij, en prangde haren arm
vaster tegen hem aan. ‘Sinds wanneer hebt gij dan vermoed dat ik u gaarne zag?’
- ‘Sedert uwe vertelling van de vrouwtjes van Brugge’, antwoordde zij volzalig.
Teeder zoende hij haar.
H. BACCAERT.
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Landelijk tafereel
Van lieverlede dalen roode vrede-tinten
op 't landschap daar de herfst zwijgende waren kwam
en brak den bloei der bloemen, en het lijden printte
in gloênde stammen, en de vreugde medenam...
Voor 't open venster zitten de oudjes, en hun oogen
in de eindeloosheid van dees rooden marteldag
droomen aan witte jeugd, zóó lang, zóó lang vervlogen
toen blijheid aan den haard en in de harten lag...
Ze droomen beide, en ademen de laatste geuren
van veege violieren in, daar langzaam treên
hunne gepeinzen in den nacht van kleurloos treuren
welke ze volgen, zonder stut, met trage schreên.
Wie zou, wie zou vooruitgaan, en den weg verkennen
en wie zou eenzaam toeven aan den winter-haard...?
Mysterie-vol branden de roode-doode dennen
en ruischend rijst op 't land hun goudene geblaart....
En de oudjes weenen lang-verkropte lijdens-tranen
bij 't sombere gepeins en droeven zomer-dood....
Ze 'n roeren niet, wijl ziet de zon hun wezens tanen
aan 't open venster in haar vredig avondrood....
KAREL VAN DE VIJVER.
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Over letterkunde
II
Minder misschien dan Rod heeft Eug. Melchior de Voguë in de eigenlijke Letteren
een leegte gelaten; maar waar het geldt de Fransche beschaving, den Franschen
geest over 't geheel, is 't heengaan van den veelzijdigen edelman een zwaarder
verlies dan dat van den Zwitserschen man-uit-het-volk. 't Ware wellicht moeilijk een
verhevener type van den Franschman, meer nog, een harmonieuser verpersoonlijking
van den Europeeër op zijn best, voor te brengen dan dezen ernstigen vaderlander
die in 't buitenland zijn natie vertegenwoordigde, maar die werd wat alleen hij onder
de Franschen geworden is, juist door zijn talent om het beste dat hij overal elders
vond te verwerken tot zijn eigen Fransch vleesch en bloed.
Eug. M. de Voguë werd geboren te Nice, in 1848, kreeg een opleiding zooals 't
zijn rang paste, en deed als gewoon soldaat mee in den grooten oorlog. Voor een
jonker van 22 jaren een school, wier lessen men meedraagt ver in 't leven. Daarna
trad hij voorgoed in de diplomatie, en werd aldra gezantschapsattaché te
Konstantinopel. Daar kreeg hij een eerste gelegenheid om zijn reislust in te volgen.
Want reizen zat in 't bloed. Diezelfde oom Melchior de Voguë, wiens helper hij nu
werd te Konstantinopel, had een kleine twintig jaar vroeger Palestina en Syrië
doorzworven al zoekend en studeerend. Allerhande oudheden, vooral de christelijke
kerken, had hij onderzocht. En heel wat boeken had hij gevuld met de vruchten van
zijn reizen: Les Eglises de la Terre Sainte (1860), Inscriptions hébraïques de
Jérusalem (1864), le Temple de Jérusalem, suivi d'un Essai sur la Topographie de
la Ville Sainte (1865), Mélanges d'Archéologie orientale (1869). En thans was hij
bezig met nog veel omvangrijker werk. Geen wonder dat de Académie des
Inscriptions hem een paar jaar te voren tot lid had verkozen.
Eugène Melchior was dus bij zijn oom aan 't juist adres. En de lauweren van den
ouden zullen in meer dan een droomgezicht den jongen hebben voorgezweefd.
Ook hij trok dus dieper het Oosten in: Hij bezocht Jaffa, Jerusalem, de Pyramiden;
en hij bracht wetenschap mee terug, bijna zoo zwaar als die van zijn oom. Maar iets
meer nog dan
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wetenschap; want de jonge de Voguë was dichter, en zijn verbeelding haalde
schatten uit de vizioenen dier schitterende gezichteinders, uit de ontroeringen der
heilige plaatsen, uit de grootsche majesteit van den Bijbel, uit de toovering der
legenden van verdwenen godsdiensten. En als alles goed was bezonken in hem,
dan zette hij zich aan 't schrijven: ‘Syrie, Palestine, Mont Athos (1876), Histoires
orientales (1879), Chez les Pharaons, Boulacq et Sagrah (1879). Het publiek van
oom was binnen de speciaal-geleerde wereld beperkt. 't Zijne niet. Zijn stijlgaven
veroverden hem al wat meedoet aan kunst.
Il y a chez lui bien plus qu'un touriste. Il y a un poète de premier ordre et aussi
un historien, qui, au cours de ses voyages, a deviné bien des choses. Les régions
attentivement parcourues lui ont révélé nombre de secrets et il n'a pas fait que de
voir. Le poète, et c'est là son principal caractère, n'est seulement ému par le
spectacle de choses extérieures; celles-ci le charment à coup sûr, mais elles exercent
sur lui une action que l'on pourrait dire inspiratrice. Pour lui, les contrées parcourues
ont parlé; elles lui ont révélé l'existence antérieure de civilisations, je dirai le mot,
usées, et qui ont leurs ruines intellectuelles, comme les monuments et les cités
antiques ont leurs ruines matérielles. Savoir lire dans les ruines est une conquête
toute moderne, et les impressions de voyage de M. de Voguë respirent à chaque
page cette préoccupation constante.’ (J. Canivet).
Aldra zou hij gelegenheid vinden om te toonen dat hij nog wat anders kon dan 't
verleden onderzoeken en dat hij vermocht op nog ruimer schaal zijn tijd te
beïnvloeden. Die gelegenheid werd hem geboden door zijn bevordering tot gezant
te St. Petersburg.
De heele grootstad lag voor den edelman open: de schittering van 't rijk-Russische
leven phosphoresceerend uit een poel van ontaarding en uit een zee van
volksellende. De Voguë sprak met ministers, met gravinnen, met hoogwaardigheden
van het Heilig Synode en ook met dompelaars van moujiks. Hij sprak met hen allen,
in 't Fransch of in 't Russisch, bijna even gemakkelijk. Maar meer dan een gewoon
ambassadeur zweeg hij. Want een wereld lijk de Russische dwingt tot nadenken.
En al de verhevenheid van zijn wijsbegeerte, door Oosterschchristelijke opzoekingen
verdiept en gelouterd; en al de schittering van zijn stijl wijdde hij aan Fransch
verbeeldingswerk over Russische geschiedenis: Le fils de Pierre le Grand, Mazeppa,
un Changement de Règne (1884) en Histoires d'Hiver (1885).
Maar de Voguë zag aldra dat het Russische leven in zijn worsteling tusschen de
beide uitersten vooral in de letterkunde
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lag te weerspiegelen; de letterkunde die in zich samentrok alles wat in Rusland aan
persvrijheid kon bestaan. En gezegend het uur waarop de Voguë besloot de
Russische letterkunde voor Westelijk Europa open te leggen. In 1886 verscheen
Le Roman russe. Meer dan in al zijn vroeger werk te zamen bleek de Voguë nu te
zijn een dier bewonderenswaardig uitgeruste wezens, wier veelzijdigheid niet schaadt
aan hun diepte, en wier voeling met de zeer uiteenloopende bedrijvigheid van dezen
tijd vruchtbaarheid kweekt in hen langs alle zijden uit.
Heel en al juist is de loopende meening niet als zouden de groote Russische
schrijvers in onze Westerwereld vóor de Voguë's baanbrekend werk totaal onbekend
zijn geweest. Een van de grooten immers, Turgenjeff, moest niet worden ontdekt;
die leefde en schreef sinds jaren te Parijs. En Mérimée had op zijn speurtochten
door de vreemde literaturen Gogol en Puschkin uitgehaald. Maar desondanks blijft
e

de Voguë's boek het meest inslaand critisch werk van de heele 19 eeuw. Russische
romans nu for ever te Parijs. 't Was gedweep à la Rostand, maar zonder dat
amerikanisme van reclame-jacht. Heel Frankrijk, dat sedert vijftien jaar droomde
van lood en ijzer ter weerwraak, werd nu gedompeld in een bad van Tolstoïsme,
waaruit het vredes- en vergevingsgezind weer opstond. Geen steviger bewijs van
den invloed der letterkunde op de staatkunde dan dit boek van de Voguë. Le Roman
russe geeft portretten, echt-zielkundige studiën over de grootmeesters van den
Russischen roman: Gogol, Turgenjeff, Tolstoj, Dostojewski. Al die schrijvers, vooral
de beide laatste, zijn een wereld op zichzelf. En telkenmale komt ons die
fijn-Fransche edelman voor als een Atlas die werelden zwaar van drift en ellende,
zwaar vooral van menschelijk-echte schoonheid, overtorst naar onzent. Ook in dat
Frankrijk, zoo rijk-begaafd naar geest als naar stof, zou men lang mogen zoeken
om de Voguë's evenknie aan te treffen, waar het geldt de harmonie van analytische
en synthetische kracht. ‘Il faut avoir de l'âme pour avoir du gôut’ heeft de Voguë
zelf eens gezegd. En nergens heeft hij het beter dan in dit boek bewezen.
Uit zijn vroeger werk reeds kon men duidelijk zien dat de Voguë was een
hooggestemd idealist door edelen twijfelzin geplaagd. Dit zijn karakter toonde hij in
zijn volle strijdbaarheid nu, Le Roman russe was niet enkel een openbaring van
Russische letterkunde, 't was een protest van idealisme tegen 't naturalisme van
Zola. En hoe onverwacht geven hier de Voguë en Rod malkander de hand.
Uit dit oogpunt is vooral merkwaardig de inleiding van Le Roman russe. Daarin
voor 't eerst immers werpt Eugène de Voguë
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zich op als de apostel van het ‘mouvement néo-chrétien’, een ‘verlicht’ christendom;
niet het ware, maar een zooals Frankrijk het noodig heeft om langs een omweg tot
het eigenlijke Christendom weer te keeren. Dat soort overgangs-christendom is
zooiets als een leering zonder leerstukken, die, qua-leering, natuurlijk algauw is
uitgeleerd, maar die als openbaring van idealisme juist het goede heeft bewerkt dat
Eug. de Voguë bedoelde: namelijk door haar excelsior de beste geesten uit het
naturalisme der letterkunde en het positivisme der wijsbegeerte naar omhoog te
helpen. En, de proef op de som is wel deze: juist zij die 't meest sympathiseerden
met de ideeën van de Voguë zijn de bekeerden van thans. Enkel Brunetière is er
langs een anderen weg, langs dien van zijn eigen karakter, de steile dogmatiseering
geraakt.
Tot een echte bekeering - laat het ons dadelijk zeggen - is 't bij de Voguë nooit
gekomen, maar langs om dichter kwam zijn geest in de nabijheid van de Roomsche
orbite. Dat bleek uit zijn Souvenirs et Visions (1887), nog duidelijker uit zijn
Spectacles contemporains (1891), en uit al zijn later werk. Meesterlijk raak, met
zooveel geestigheid als het speciaal geval van de Kermaheuc, een zijner beste
typen, mocht meebrengen, en met zooveel gewaagdheid in de leer ook, heeft hij
eens de heiligende zending der Kerk en de menschelijke zwakheid, naast malkander
gezet... de Kermaheuc ligt zwaar ziek: ‘J'ai mes idées sur l'éternité. Voyez-vous,
les gens comme moi ne sont pas des saints, loin de là; ils ont trop aimé les belles
dames; et ils ont trop mauvaise tête pour obéir à qui que ce soit, même à notre
sainte mère l'Eglise. N'empêche que le bon Dieu, qui ne laisse rien perdre, les enrôle
pour les grandes occasions, comme le roi enrôlait des reîtres, des Suisses: soldats
indisciplinés, pillards et paillards, mais qui ne boudaient pas au feu. Ainsi de nous
autres; nous lui faisons médiocre service en temps ordinaire, au bon Dieu; mais il
sait que nous sommes toujours prêts à foncer sur les crétins qui croient tout savoir,
ne savent rien, et nient son existence; sur les malandrins qui détroussent son Eglise,
la vieille mère, qu'on chagrine parfois et qu'on aime pourtant, parce qu'elle avait fait
notre France. Aussi doit-il avoir quelque part à la porte de son paradis, une façon
de corps de garde pour les soldats de notre espèce. Oh! ce ne sera pas magnifique
comme le séjour des saintes gens, de ceux qui furent purs, soumis, vertueux, mais
ce sera tolérable, j'imagine. Le bon Dieu y entrera de temps en temps, il nous dira:
Bonjour, mauvaise troupe! Vous ne valiez pas cher, mais vous étiez toujours prêts
à risquer votre peau pour moi. Allons! je dirai à Saint Pierre qu'il vous accorde
quelques
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petites douceurs. - Je ne suis pas ambitieux, j'espère une place dans ce quartier.
Faites-moi donc l'amitié d'aller chercher à la paroisse un vicaire que je connais, un
petit maigre avec des verrues, un blond, qui est du pays d'Auray; il n'y a qu'un Breton
qui puisse comprendre mes péchés, peut-être moins gros qu'ils n'en ont l'air.’
Maar intusschen was de Voguë tot lid der Academie gekozen, en daar vooral
toonde deze ernstige geest zich zoo plooibaar en fijn dat hij aldra onder de veertig
de beste gelegenheidsredenaar bleek. een meester in 't vak der ‘discours de
réception’ die vergoedde wat men aan Renan had verloren.
Nu dat merkwaardig boek van daar straks: Les Spectacles contemporains.
Die Spectacles zijn vier in getal. 't Eerste en 't voornaamste schouwtooneel is de
Affaires de Rome. Voor de Voguë was het onafwendbaar dat eens of morgen de
pauselijke Staten moesten vallen ten prooi aan een wereldlijk vorst. En voorgoed
verwijst hij naar het rijk der hersenschimmen al de pogingen en al de wenschen der
godvruchtige zielen die den ‘gevangene’ uit het Vatikaan willen herplaatsen op den
troon van Stephanus II. Daarbij had Pius IX - altijd volgens de Voguë - de zaken
zoo erg in de war gebracht dat de fijn- diplomatisch aangelegde Leo XIII aanvankelijk
niet scheen te weten waarheen met het roer van de glorieuse boot. Nu, kwam daar
Bismarck, de almachtige, en hij stelde het Vatikaan een van die handelszaken voor,
waarin hij uitmuntte, en waarbij hij als ‘eerlijk makelaar’ zorgde telkens het
leeuwenaandeel in zijn zak te stoppen. Hij vroeg dus aan den Paus dat de Heilige
Vader zijn gezag bij de onwillige Duitsche katholieken zou gebruiken om ze over te
halen tot het voorstaan van de Regeering en tot het bestrijden van de democratie.
En in ruil van dien dienst mocht Leo rekenen op een brok grondgebied. De Paus
bleek niet ongenegen een partijtje schaak met den grooten meester te spelen. Maar
de Voguë kon niet nalaten zijn stem te verheffen. En hij schreef zijn artikel. ‘Prendre
parti dans les affaires intérieures d'un Etat, c'était inévitablement provoquer les
colères d'une partie des citoyens de cet Etat et les défiances des Etats voisins;
s'engager dans une alliance contre la démocratie, c'était renier l'Evangile,
méconnaître le mot “catholicisme”. s'user contre une force irrésistible, perdre l'ancien
monde et manquer de gagner le nouveau. Demeurer au contraire sur les positions
inexpugnables du pouvoir purement spirituel, épouser les causes des multitudes,
se désintéresser du sort des dynasties, traiter avec le peuple, protéger les pauvres
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travailleurs, c'était le rôle de l'Eglise universelle, la fonction prédestinée des vicaires
du Christ.’ (Revue encyclopédique, 1892).
En de Voguë gaat verder: Hij betoogt dat de Kerk thans niets heeft te winnen bij
Duitschland, maar wel bij Frankrijk. En vóór alles moet de Kerk, in de plaats van
diplomatie, sociaal werk aanvatten. De Voguë was te goed geloovend historicus
om niet zeker te zijn van de toekomst door het volk: ‘Toutes les transformations de
notre temps conspirent pour l'Eglise’, zegde hij. Hij droomde langs om liever van
een ‘catholicisme s'assimilant toute la culture moderne’ en in dien zin begroette hij
in Leo XIII ‘le plus grand homme de ce temps’, geroepen om alle volkeren samen
te snoeren. Heeft Leo XIII na de lezing van les Affaires de Rome zijn besluit
genomen? Ligt daar de kiem van Rerum Novarum en van al wat er volgde? Gods
wegen zijn wonderbaar.
Sinds jaren was de kloeke beschouwer uit het werkelijk leven weg, en had hij
rustig in zijn vaderland gerentenierd. En hoezeer hij ook zijn tijd vulde met
bespiegeling, hij wenschte weer wat practische bedrijvigheid. Hij kwam in de redactie
van La Revue des deux Mondes en van Le Journal des Débats en eindelijk liet hij
zich verleiden uit zijn sereen leven en uit zijn zoo vruchtbare rust om op te treden
in 1893 als vertegenwoordiger voor l'Ardéche. Maar 't berouwde hem aldra: Te
midden van de politieke beslommeringen leefde hij zich terug in zijn beteren tijd en
schreef hij Heures d'histoire (1893), Caeurs russes (1894). Devant le siècle (1896),
Regards historiques et littéraires (1897).
Na éen zittingstermijn had hij er meer dan genoeg van. Als tegengif nam hij
trouwens meer dan ooit Histoire et Poësie (1898) en klem de hij zich langs om vaster
aan zijn verbeelding om boven de werkelijkheid heen te zweven, ditmaal in een
roman Jean d'Agrève (1898).
Dat een schrijver als de Voguë zich bij wijsgeerig, critisch en historisch werk zou
blijven bepalen was allang onwaarschijnlijk. De man met zijn rijke taal, zijn
breed-ruischende zinnen, zijn kleurige beelden deinende op volle rythmeering van
gevoel, de getrouwe van Chateaubriand, Shakespeare en Cervantes, zou zich wel
eens in echte schepping vermeien. En waarlijk in Jean d'Agrève komt het heele hart
van de Voguë tot zijn recht. Wel wordt men gewaar dat hij in de techniek nog een
nieuweling is en dat de boeiende vertelling nooit zijn genre zal worden. Maar leg
eens even het relaas van de Voguë's ongeletterden stuurman, waar hij het heeft
over het vervoer per boot en de begrafenis van die arme dame, nevens een
gelijkaardig tafereel uit Loti's Pêcheurs d'Islande of nevens van der
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Molen's weervaren in onzen Werumeus Buning; ge zult wel fier blijven over onzen
Nederlander, maar de toejuiching is toch voor de Voguë.
Wijl de Voguë nu den roman had beproefd, kon hij zeker het buitenkansje niet
laten staan, eens te toonen wat er met een onderwerp als de Fransche ‘Chambre
des Députés’ was te doen. En hij zette zich aan Les Morts qui parlent. Maar dit
machtig boek is toch eigenlijk meer een wijsgeerige verbeelding over de Fransche
Kamer dan een roman. De basis van 't werk is de thesis, het eerst door Comte
uitgesproken ‘que l'humanité se compose de plus de morts que de vivants’, en dat
bij het schouwspel der welsprekende spiegelgevechten in het Palais Bourbon,
telkens de werkelijkheid doorschemert, die is: de onderlinge strijd der gedachten
en gevoelens van 't verleden. In onze redevoeringen verklanken wij de driften onzer
voorouders. Zoo strijdt b.v. het Frankrijk van heden tegen de Kerk niet uit vrees voor
de macht die zij thans bezitten zou, maar uit nijd om de macht waaronder zij eens,
in vroeger eeuwen, de heele natie deed buigen. In denzelfden geest klonk Bismarck's
antwoord op de vraag na Sedan: ‘Maintenant que Napoléon III est tombé, à qui
faites-vous la guerre? - A Louis XIV!’ En fataal vervult de Kamer haar zending: niet
een verzameling van zeltstandige eenlingen is ze; ze is een ding, een werktuig
volvoerend wat het voorgeslacht als de som van zijn driften heeft nagelaten aan
opbouwende of verdelgende kracht. Maar éen bladzijde uit het boek laat ons dieper
lezenin de Voguë's ontstelde vertegenwoordigersziel dan lange beschouwingen:
‘Cher maître, je ne comprends rien à ces logogriphes: je ne vous demande pas
de m'expliquer tout, ce serait trop long; mais de grâce, éclairez-moi sur un point.
Voilà de bons garçons, pour la plupart, quí causaient familièrement dans ces couloirs,
tout â l'heure, qui se racontaient des histoires drôles; sceptiques, comme nous le
sommes tous aujourd'hui; faisant bon marché de leurs étiquettes politiques, à telles
enseignes que je suis tombé de mon haut, ce matin, en entendant bafouer la
Rèpublique par des républicains avérés, les princes par des monarchistes notoires.
Cette porte franchie, ils se transforment en ogres, on croirait qu'ils vont
s'entre-dévorer; ils se replongent dans le bain de haine, me disait l'un d'eux. Est-ce
pure comédie, effet de la galerie sur l'acteur qui rentre dans la peau de son
personnage sous les yeux du public? Non, car je l'ai sentie, cette puanteur de haine;
elle m'envahissait moi-même, je me surprenais à haïr je ne sais qui, par contagion.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

370
(1)

Ferroz ébaucha son geste professoral de l'index qui marque les points de
démonstration sur un cadavre.
‘D'abord, ce ne sont pas les mêmes hommes que vous avez vus dans l'hémicycle.
Vous y avez vu leur addition en une personne collective, l'assemblée: monstre
nouveau, très différent des unités qu'il totalise. Il sent, pense, agit autrement que
ses composantes. Nos contemporains ont sans cesse à la bouche ce grand mot:
la science, et ils continuent de se gouverner au mépris des découvertes scientifiques
les mieux établies. Chacun sait aujourd'hui qu'il se crée dans tout auditoire, au
Parlement comme au théâtre, une mentalité collective et temporaire; elle a ses
mouvements, son niveau, presque toujours médiocres; rarement elle s'élève à la
hauteur des meilleurs, le plus souvent elle rabaisse ceux-ci à l'étiage des pires, des
moins intelligents et des plus méchants. Cette queue règle les impulsions de tout
le corps.
‘- Pourtant, dans un théâtre, le public a une âme sensible, prompte aux sentiments
généreux....
‘- Dans un théâtre, les intérêts ne sont pas en jeu: ici se joue le drame des
convoitises réelles. L'âme, comme vous dites, le déséquilibre nerveux d'un public
de théâtre, nous en avons tous les inconvénients, sans les bénéfices. Ici, vous l'avez
bien deviné, les étiquettes verbales ne sont pour rien dans nos fureurs: monarchistes,
opportunistes, radicaux, socialistes, bonnes plaisanteries! Nombre de ceux qui les
font n'y croient guère; et ceux qui y croient sont leurs propres dupes. Mais sous ces
étiquettes, il y a des intérêts et des vanités, imprescriptibles facteurs des dissensions
humaines. Il y a des inégalités sociales, plus douloureuses dans un pays fou
d'égalité.... Et derrière les hommes, il y a les femmes, ces éternelles blessées de
vanité. Elles se jalousent, elles s'envient, par dessus les barrières qui les séparent.
Vous verrez se former des coalitions éphémères, entre droitiers et républicains
conservateurs, p.e. Ils ont mêmes intérêts à défendre contre l'assaut révolutionnaire.
Cependant le pacte ne tient jamais: leurs femmes ne se reçoivent pas, ne fusionnent
pas. Par ce fait seul, il n'y a entre ces hommes qu'un frêle lien politique: il n'y a pas
adhérence sociale. Cherchez là, au fond des coeurs, les véritables raisons des
opinions, telles qu'elles se créent ou se modifient au foyer de famille, à toute minute,
par les prétentions, les déboires ou les triomphes de la femme, des enfants, des
proches. Cherchez là les mobiles secrets, constants, qui classent et déclassent les
partis, attisent les haines que vous avez vues flamber.

(1)

type van den geleerde, verzeild in de politiek.
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- Soit, fit Andarran . Mais me direz-vous pourquoi ces haines éclatent dans l'occasion
où on les attendait le moins, sur le propos des questions religieuses? S'il existe un
sentiment commun entre ces hommes divisés par tant d'intérêts, c'est à coup sûr
l'indifférence en matière religieuse. Il n'y a pas ici cinquante personnes qui aillent à
la messe. Parmi ces messieurs de la droite que le bon ton y retient, il n'y en a
peut-être pas dix qui l'entendent avec une foi assurée. De l'autre côté, nous ne
trouverions pas trois individus fortement attachés à un système philosophique; et,
hormis quelques vieillards, l'âge de nos collègues les libère de certains souvenirs
irritants, des rancunes que nourrissaient naguère ceux qui avaient traversé les
périodes où le clergé était puissant et tracassier. Est-il possible que tous ces
sceptiques se passionnent pour ou contre les choses d'Eglise? Tant de fiel entre-t-il
dans l'àme des indévots?
- C'est où vous voyez mal, répartit énergiquement Ferroz. Si vous voulez démêler
le noeud de toutes leurs querelles, pénétrez-vous de cet axiome: il n'y a ici qu'une
question, la question religieuse.... Elle se cache d'habitude sous d'autres enseignes;
mais elle est toujours au fond de nos rivalités. C'est elle qui anime au combat ces
indifférents, ces sceptiques. Vous ne comprenez pas? Venez, je vous rafraîchirai
la mémoire.
Les deux hommes causaient en marchant dans le vestibule de la bibliothèque,
moins envahi, Ferroz poussa la porte, choisit sur les rayons un volume de Bossuet,
l'ouvrit au Sermon pour la profession de Mme de la Vallière.
- Lisez, dit-il, en mettant le doigt sur le haut d'une page.
Jacques lut ce passage: ‘Les sentiments de religion sont la dernière chose qui
s'efface en l'homme et la dernière que l'homme consulte: rien n'excite de plus grands
tumultes parmi les hommes, rien ne les remue davantage, et rien en même temps
(2)
ne les remue moins.’
de Voguë's derde poging in 't vak der romans en volgens velen ook een
meesterstuk is: Le Maître de la Mer. Kloekgehouwen is 't beeld van dien Amerikaan,
den geweldigen werker, die alles breken durft, ook harten, om uit nijverheid en
handel zijn troon te bouwen van ijzer en goud. Zijn kranige kracht wordt bewonderd
van ver door een Fransche vrouw, die nog niet weet of ze 't wagen zal haar broze
toekomst in zulke kloeke, maar erg ruwe handen te leggen. Ze zal 't niet wagen.
Want daar is een Fransch officier, dapper ja, maar gevoelig ook, een held

(1)
(2)

Andarran is in 't boek blijkbaar de Voguë zelf.
In de goedkoope uitgave Nelson (fr. 1.25), blz. 199-203.
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in den oorlog, in de gewone samenleving veeleer een schuchtere jongen, die dadelijk,
juist omdat hij zoo heel fijn voelt, uit zijn lood is geslagen. En langzaam aan helt de
vrouw naar de zachtere beschaving; want de strijd woelt hier tusschen twee werelden:
de nieuwe met haar sky-skrapersdurf, en de oude met de geheime krachten die
door de eeuwen heen zijn gepolijst tot gratie en zachte liefde.
Uit de zuivere bellettrie was de Voguë de laatste jaren weer geheel tot de critische
wijsbegeerte overgekomen. Hij had ondervonden dat zijn ideeën te rijk waren en te
sterk om ze slaafs aan fantasieën te binden, of liever dat zijn verbeelding niet zoo
stevig was als die der besten, om te dragen wat hij er op laden wou. En met
vernieuwde krachten ging hij terug naar 't geen hij meende zijn groot levenswerk te
zijn: De intellectueele wereld waarin hij leefde, volledig te verzoenen met de
godsdienstige wereld, waarin hij eigenlijk niet leefde, en waarvan hij meende dat
de sympathiseerende theorie wel de practijk kon vervangen. Dat was juist zijn
tekortkoming. Groote waarheden heeft hij verkondigd; maar zijn leven heeft hij niet
kunnen brengen tot de groote waarheid. Edel werk heeft hij zeker verricht: En velen,
die niet voorbereid waren om zoomaar dadelijk te luisteren naar de Kerk, werden
weldadig aangedaan door de Voguë's groothartige zienswijze: ‘Les pouvoirs de la
science finissent là où commence le monde moral. Que nul n'entre ici s'il n'est que
géomètre’.... ‘La science analytique et discursive ne va au fond jamais bien loin
dans la recherche de la vérité. Elle dissocie ce qui est uni. Elle mutile ce qui est
organisé; elle dissèque ce qui est vivant; elle se joue à la surface de l'être; elle
n'atteint que des formes mortes. Tout ce qui est art, beauté, âme, délicatesse, vie
morale ou sociale échappe entièrement à ses prises’.... ‘Tout me crie que nous
faisons fausse route, avec notre rage analytique, avec notre confiance dans le
document de détail, avec notre prétention d'expliquer la vie par des dissections
d'amphithéâtre’.... ‘Si nous continuons à désagréger le peu de terrain solide qui
nous porte encore, si nous ne reconstruisons pas, notre dissolution intellectuelle et
sociale nous rendra bientôt impropre aux oeuvres de vie.’
En dat Eug. de Voguë 't geheim bezat het wispelturige Frankrijk te doen luisteren
naar zijn stem, dat bekent zelfs de sceptische Anatole. France, die een oogenblik
diep ernstig wordt als hij spreekt van de Voguë's inzichten: ‘Il est démocrate, il l'est
sincèrement. Ce qu'il se propose, c'est de concilier le christianisme et la démocratie.
Il a été, plus que tout autre, esprit
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écouté, aimé suivi par la jeunesse. Qu'enseignait le moderne apôtre? Etait-ce un
christianisme ramené à son primitif amour des pauvres, un christianisme
démocratique? C'est bien en ce sens que M. de Voguë a été compris pas cette
partie de la jeunesse qui rêve le rajeunissement de vieux dogmes et la renaissance
du sentiment religieux.’
‘Le moderne apôtre’ ja, maar helaas zonder het vruchtdragend werk van de gratie.
Groot blijft zijn pogen toch en groot ook zijn voorbeeld voor de ware gezalfden, die,
in meer dan een geval, bij de Voguë om geestdrift en werklust mogen gaan. Twee
dingen heeft deze groote Franschman willen vereenigen: de vrijheid van den
modernen wetenschappelijken geest, die boven alle vooroordeelen staat en niet
bang is voor om 't even welk onderzoek van de geheimen der natuur, en anderzijds
de ondelgbare zucht naar idealen, stijgend uit een hart dat steeds, naar Augustinus'
woord, irrequietum blijft tot het vindt Dengene, dien Augustinus vond.
(Wordt vervolgd).
J. PERSYN.
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Apologetisch overzicht
I
Het geloofsproblema
1. A. DE POULPIQUET, O.P.: Volonté et Foi. (Revue des Sciences philosophiques et
théologiques, blz. 438-480. Parijs, Lecoffre). - 2. A. VAN DER HEEREN: Gelooven (32
blz. Geloofsonderricht, Klein Seminarie, Rousselaere). - 3. J.V. DE GROOT, O.P.:
De Geloofstheorie van Ferdinand Brunetière, in ‘Denkers van onzen Tijd’ (328 blz.
e

Van Langenhuysen, Amsterdam). - 4. F. DRIJVERS: Vrijheid van den geloofsakt, 2
hoofdstuk uit het boek ‘De Kerk en de Vrijheid’ (VI-191 blz. Courtin, Antwerpen). 5. P. CHARLES: La Foi, (64 blz. Bloud, Parijs). - 6. MGR MIGNOT: Critique et tradition,
e

2 hoofdstuk uit het boek ‘L'Eglise et la critique’ (XII-316 blz. Lecoffre, Parijs). - 7.
e

J.V. BAINVEL: La constatation du surnaturel, 10 hoofdstuk van ‘Nature et surnaturel’
(XX-382 blz., Beauchesne, Parijs). - 8. A. GARDEIL: L'Affirmation humaine; La
e

e

Révélation, 1 en 2 hoofdstuk uit het boek ‘Le donné révélé et la théologie’ (XXVII-374
blz. Lecoffre, Parijs). - 9. J.V. DE GROOT, O.P.: John Henry Newman over gronden
r
van godsdienstige zekerheid (zelfde werk als onder n 3). - 10. TH. HEITZ: Essai
historique sur les rapports entre la philosophie et la Foi, de Bérenger de Tours à S.
Thomas d'Aquin (XVI-176 blz. Parijs, Lecoffre).
1. - In de laatste tijden werd de waarde der innerlijke redenen van geloofwaardigheid
door velen behandeld; dikwerf toch kwam men tot onjuiste besluitselen omdat men
niet genoeg inzag welke rol de wil eigenlijk te vervullen heeft in den geloofsakt. 't Is
van dit standpunt uit dat A. de Poulpiquet zijne bijdrage schreef over Volonté et Foi.
Alvorens van de taak van den wil te gewagen in den bovennatuurlijken geloofsakt,
onderzoekt schrijver beurtelings wat de wil te verrichten heeft in de verschillende
houdingen van het verstand tegenover de waarheid, nl.: in de wetenschappelijke
kennis, in de opinie en in den natuurlijken geloofsakt.
(1)
1. In de wetenschappelijke kennis.

(1)

Dit woord is in zijnen strikten zin genomen en beteekent een kennis, waarin de zekerheid
zich uit het voorwerp zelf onmiddellijk of middellijk opdringt.
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In de wetenschappelijke kennis vallen er twee zaken te onderscheiden. A. De
instemming van ons verstand met het voorwerp onzer kennis. B. De beschouwing
van het gekende. De instemming ligt niet in de macht van den vrijen wil; want de
geleerde is verplicht in te stemmen met iets dat waarlijk bewezen is. Doch de
beschouwing van het voorwerp der wetenschap ligt in de macht van den wil. De
mensch kan immers op dit of dat denken. Tegenover de waarheid gaat het dus niet
vrijdenkers te zijn, daar ons denken heelemaal afhankelijk is van de wezenlijkheden
buiten ons om. Onze vrijheid bestaat enkel hierin dat de wil kan al of niet de aandacht
van 't verstand op een gedachte vestigen.
2. Rol van den wil in de meening (opinie).
Hier wederom kan ongetwijfeld de wil 's verstands aandacht vestigen op de
redenen die in ons de opinie doen ontstaan. Maar wat vermag hij wat de instemming
betreft? Absoluut gesproken, niet meer dan in de wetenschap. In de opinie immers
zijn we eenigszins geneigd deze of gene partij te kiezen, om reden der grootere
waarschijnlijkheid, die ons uit de zaken zelve tegenstraalt. Feitelijk, daar het hier
maar om waarschijnlijkheid gaat, kan de wil wel tusschen beide komen, opdat het
verstand, beïnvloed door de driften, ééne meening aankleve boven de andere,
zonder nochtans ooit die meening tot zekerheid te doen overslaan.
3. Rol van den wil in het natuurlijk geloof.
De houding van ons verstand in het geloof valt niet te herleiden tot de boven
besproken toestanden. Wanneer wij aan een gezegde geloof hechten, is het niet
uit reden van een innerlijk verband tusschen het onderwerp en het gezegde. Dat
verband nemen we enkel aan op het gezegde van een geloofwaardig man. Om iets
te gelooven, dienen we dus overtuigd te zijn dat de zaak geloofwaardig is; dat komen
we te weten door het opsporen naar het bestaan der getuigenis, de bevoegdheid
en de waarachtigheid van den getuige. In dit voorgaande onderzoek is alles
wetenschappelijk: de wil heeft diensvolgens denzelfden rol te vervullen als in de
wetenschap. Hij oefent drukking uit op de aandacht, niet op de instemming.
Doch geloofwaardigheid en geloof is twee. De geloofwaardigheid blijft buiten de
verzekerde waarheid; zij maakt de zaak waardig geloofd te worden, maar legt er de
innerlijke wezenlijkheid niet van bloot. De wil moet hier de instemming aan het
verstand opleggen.
Men zegge dus nooit dat de wil werkzaam moet zijn in den geloofsakt om twijfels
te verdrijven; dat is waar, maar onvolledig;
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de wil moet er intusschen komen, omdat de ‘propositio’ aan het verstand voorgesteld,
niet evident is. Zelfs dus indien er geen twijfels te verdrijven waren, heeft de wil, uit
dien hoofde, nog zijn woord te zeggen.
Hoe gebeurt nu die drukking van den wil?
Men moet vooropstellen, dat, zoo de wil in werking treedt, dit enkel zal geschieden
uit reden van het goede dat hem in die handeling aantrekt; want het redelijk goede
is alleen het formeel voorwerp van den wil.
Een eerste goed vindt de wil in de instemming met een gegronde getuigenis.
Gelooven aan iemand, van wiens oprechtheid en bevoegdheid men overtuigd is, is
een goede, zedelijke daad. Dit goede trekt machtig onzen wil aan, in elken geloofsakt,
maar toch meer of minder. Soms zijn de redenen van geloofwaardigheid in eenen
persoon zoo machtig dat ze onzen wil om zoo te zeggen spontaan medesleepen.
Andere malen zullen ze niet evenzeer hunnen invloed kunnen doen gelden. - Men
vergete toch niet dat niet de redenen van geloofwaardigheid den wil aantrekken,
neen. Dat is een verstandszaak. Enkel stellen deze beweegredenen de
waarachtigheid en de bevoegdheid van den getuige in zoo helder licht, dat het
dwaasheid ware voor den wil niet te streven naar de goede, zedelijke daad, welke
is de instemming met zoodanig een getuige.
Een tweede goed vindt de wil in de verplichting geloof te hechten aan een oprecht
man. Zoo de oprechtheid op zich zelf eene deugd is, brengt ze ook den plicht mede
voor eenieder, een oprecht en wel ingelicht man te gelooven.
Een derde aanloksel voor den wil biedt zeer dikwijls de inhoud der getuigenis
aan. De wil kan verlangen dat die inhoud, waar hij voldoening voor zijne behoeften
vindt, waar weze. Hier kan zelfs de invloed van den wil, bij overdrijving, uit den
booze zijn. Dit gevaar wordt uit den weg geruimd door een hernieuwde opzoeking
naar de redenen van geloofwaardigheid.
Bij de opwerpingen door schrijver tegen deze geloofstheorie ingebracht, is het
nutteloos te verwijlen. Alle bekomen een afdoend antwoord zoo men goed
geloofwaardigheid en geloof uit mekaar houdt en den rol van den wil houde voor
wat hij inderwaarheid is.
4. Wil en bovennatuurlijk geloof.
't Spreekt van zelf dat men nu juist niet gelooft in de godheid van Jezus-Christus
als in het bestaan van Cesar. In het bovennatuurlijk geloof wordt de genade volstrekt
vereischt. Ook hier toch heeft de wil een belangrijken rol te vervullen, een
belangrijkeren rol zelfs dan in den natuurlijken geloofsakt,
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omdat hier de handeling meer ingewikkeld is en vol practische gevolgen.
De wil heeft vooreerst de ziel te bereiden, opdat het verlangen in haar ontsta naar
de waarheid van den christen godsdienst.
Die bereiding komt grootendeels den wil toe. In onze ziel zijn er strevingen naar
het goede; zoolang de wil niet het goede in liefdevolle omhelzing bezit, is hij
onvoldaan. Maar waar is het goede? Bij het opsporen ervan verneemt onze ziel iets
van den katholieken godsdienst. Ja, haar dogma- en zedenleer wijzen op een goed,
dat de leemten der ziel zou aanvullen...
Reeds ontstaat er een verlangen naar, maar 'n verlangen dat kan gedood worden
onder de drukking der driften, die het prangjuk verafschuwen, dat de christen
godsdienst hun wil opleggen. De wil zal die lage opbruischingen dienen tot bedaren
te brengen om ze op te stuwen tot algemeen menschelijke doeleinden.
Nu zijn er geen beletsels meer op den weg. De wil oefent zijne drukking uit op
het verstand, dat de redenen van geloofwaardigheid gaat opzoeken. De wil heeft
de christene openbaring goed bevonden. Maar is ze ook waar? Dat is een
verstandszaak, maar die slecht kan afloopen zonder den wil. Hij moet de aandacht
van 't verstand vestigen op de te onderzoeken feiten. Hij moet alle hinderpalen uit
den weg ruimen, die het verstand in zijn klare ziening zouden belemmeren.
De instemming met de redenen van geloofwaardigheid is nog niet de instemming
met het voorwerp van ons geloof.
Hier wederom moet de wil in tusschen komen, evenals in den natuurlijken
geloofsakt. Dezelfde redenen doen hun gewicht gelden, doch nu gedreven tot het
uiterste.
Zoo het voorzichtig en lofwaardig is geloof te hechten aan een oprechten en
welingelichten getuige, hoeveel te meer is dat niet zoo God zelf die getuige is; zijn
onfeilbaarheid vrijwaart tegen alle mogelijke dwaling.
Weigeren met een geloofbaren getuige in te stemmen, is uit den booze. Hoeveel
te meer doet zich die plicht niet gelden, waar God zelf die getuige is. De plicht van
het verstand zich te onderwerpen aan de openbaring is vergemakkelijkt door den
goeden staat onzer ziel. Er is reeds sympathie in de ziel voor den inhoud der
openbaring. De liefde verlicht den last.
Eindelijk, wat een verschil tusschen den inhoud van de goede boodschap, en die
eener gewone tijding. Het hoogste antwoord wordt hier gebracht aan de luidst
sprekende zieleverlangens.
Die verscheidene loksels trekken den wil aan. Toch is en
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blijft de geloofsakt ten slotte een daad van 't verstand, hoe zeer dit ook diene onder
den invloed van den wil te staan.
Waar kan nu het verstand op steunen? Enkel op het goddelijk gezag, dat dus,
per slot van rekening de oorzaak blijft onzer instemming. Het goddelijk gezag toch,
niet in zoover we door redenen van geloofwaardigheid weten dat het zich heeft
geopenbaard, maar het goddelijk gezag op zich zelf beschouwd. Aldus is ons geloof
geen akt van betrouwen in ons zelven, maar in God. En meteen is de formeele
beweegreden ervan zuiver bovennatuurlijk.
5. Apologetische gevolgtrekkingen.
Na deze ontleding ziet eenieder de plaats in, welke de innerlijke redenen van
geloofwaardigheid dienen te bekleeden. Alléén, zijn ze onvoldoende. Op verre na
niet overbodig. In de harmonie der integrale Apologetica bewijzen ze een niet te
overschatten dienst, met de ziel te bereiden tot de ontvangst van de waarheid, met,
gedurende hare bedevaart naar de waarheid, alle beletselen uit den weg te nemen.
Alzoo blijkt eens te meer hoe de geloofsakt een volledige menschelijke daad is,
geboren uit onze twee zuster-vermogens, verstand en wil.
2. - In een voor het gewoon publiek bevattelijk boekje geeft E.H. Vander Heeren
een heldere opklaring van wat gelooven is. 't Is een werk van 't verstand. Toch niet
het aanvaarden van iets waarvan het verstand de waarheid inziet, noch van iets dat
alleen waarschijnlijk is, doch van iets dat door een ander bevestigd wordt.
De getuigenis nemen we maar aan om de geloofwaardigheid ervan. Midden de
gewone verwarring tusschen de instemming met de geloofwaardigheid en geloofsakt
is het een goed punt voor den schrijver die beide verschillende phasen van het
geloofsproces goed uit mekaar gehouden te hebben. - Na het wezen van den
geloofsakt, komen de redelijkheid en de vrijheid ervan aan de beurt. Kortom, een
deugdelijk werkje over een zoo moeilijk vraagstuk.
Bij een vermoedelijken herdruk, zou schrijver goed doen meer te wijzen op de
redenen, welke den wil er toe nopen aan het verstand den geloofsakt op te leggen.
Eveneens ware het goed de geloofwaardigheid wat dieper te doorgronden.
Vooral diende er op gewezen dat niet enkel de driften afhouden van het waar
geloof. Eveneens moet het opgeven van ‘allerhande moeilijkheden die verwaande
schoolwijsheid soms opdient’, waar er integendeel kwestie kan zijn van echte
moeilijkheden, eenigszins ontmoedigend klinken in de ooren van hen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

379
die welgemeend hunne bedevaart naar Rome hebben ondernomen, maar toch
dikwerf voor zware moeilijkheden komen te staan.
3. - De Geloofstheorie van Ferdinand Brunetière. - DENKERS VAN ONZEN TIJD, door
r

D J.V. De Groot, Amsterdam, Van Langenhuysen.
In zijn aan gedachten zoo rijk werk over ‘Denkers van onzen tijd’, wijdt de
Nederlandsche geleerde, Pater J.V. De Groot een studie aan de geloofstheorie van
Ferdinand Brunetière. Deze theorie vat Schrijver zelf volgender wijze samen. 'k
Bedien mij zooveel mogelijk van zijn eigen woorden, om den lezer niet te berooven
van het ongewoon genoegen zich onder de bekoring te laten komen van die
voetvaste wijsgeerige taal.
‘Brunetière's geloofstheorie toont eene ontwikkeling. Naarmate zijne kennis van
de katholieke leer vollediger werd, liet hij het objectieve der geloofsgronden beter
tot recht komen. Nawerking zijner wijsgeerige denkgewoonten, die tegen het
metaphysische ingingen, hebben den Schrijver wel tot subjectivistische spreekwijzen
verleid; doch door godsdienstig verstond hij objectief wat betrekking heeft op het
kennen en dienen van een hooger wezen, en zijn christelijk geloof was een geloof
aan de door God geopenbaarde waarheden, aan de leer, die Christus aan de wereld
schonk, de apostelen verkondigden, de roomschkatholieke kerk bewaart met haar
leergezag. Gelooven verkrijgt in dit deel der geloofstheorie den vasten zin van
aannemen op Gods gezag. Het heeft niet het klaarblijkelijk-zien, want zijn eigenlijk
object zijn de mysteriën; het heeft wel de zekerheid, dat is de vastheid van
instemming, want het steunt op God die gesproken heeft. Het is een akt der rede,
doch in samenwerking met den wil’ (blz. 211-12).
Ter aanvulling alsook ter breedere uiteenzetting dezer leer, laat P. De Groot
volgende denkbeelden volgen, vooral tegenover sommige nieuwere geloofstheorieën
(blz. 212-230).
Gelooven in strengeren zin beduidt een akt, niet van begrijpen, maar wel van
kennen. Het is een toestand van den mensch ten opzichte der waarheid, die in zich
besluit eene wetenschap dat een ding is, doch niet het inzien, hoe het is. Op deze
wijze wordt bij den geloofsakt iets bevestigd of ontkend. Het komt er op aan te
bepalen, welke gegevens voor de rede en voor den wil zulk een oordeel bij hem,
die gelooft, helpen tot stand komen.
Uit zijn aard is het kenvermogen tegenover het voorwerp in potentie. Het moet
dus tot het ja en het neen bewogen worden.
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Somtijds wordt het niet méér naar de eene zijde dan naar de andere getrokken.
Deze geestestoestand heet twijfelen. In andere gevallen wordt het verstand meer
naar den eenen kant dan naar den anderen getrokken, maar niet genoegzaam, om
geheel en al naar ééne zijde over te slaan. Dit is de toestand van meenen. In andere
gevallen nog wordt het verstand bepaald om geheel naar eene zijde over te hellen.
Somtijds is dit toe te schrijven aan de kenvoorwerpen: dan hebben we de
wetenschap; somtijds aan den wil: dan hebben we het geloof. Gelooven derhalve
is een akt van het verstand, tot één bepaald door invloed van den wil.
Deze vaste instemming is er een verstandelijke. Het gelooven immers, als een
toestand der ziel tegenover de waarheid, kan naar zijn wezen enkel voltrokken
worden in het vermogen, welks eigenlijk object het ware is. Toch blijft de invloed
van den wil noodzakelijk. Daar immers het zien der zaak in zich zelve bij den
geloofsakt niet bereikt wordt, en het laatste streven der denkkracht, onbevredigd
blijft, wordt de vaste instemming des geloofs niet door het denken veroorzaakt, maar
door den wil, die het verstand beweegt.
Toch moet en kan het geloof eene met de rede samenstemmende daad zijn,
dewijl zij wordt gesteld op voldoende gronden. De geloofswaarheden, in den
eigenlijken zin, bieden in hunne geloofwaardigheid den mensch een objectief geldig
bewijs, waardoor de rede ziet, dat zij zich aan het geloof behoort te onderwerpen.
De Vatikaansche Kerkvergadering bekrachtigde deze leer.
De bewijzen toch voor de openbaring, die tot redenen van geloofwaardigheid
moeten strekken zijn en blijven met betrekking tot de bovennatuurlijke geopenbaarde
waarheden, op zich zelf beschouwd extrinsieke redenen, zoodanige nl., welke hem
die gelooft, niet tot eigen innerlijke aanschouwing der zaak brengen. Toch zijn ze
toereikend om zekerheid te verschaffen. Namelijk op gezag. Want in zijn diepsten
grond steunt het geloof op weten en zien, doch op het zien van een ander, wiens
woord volkomen te vertrouwen is; voor den geloovigen christen, op God.
De oorsprong van den geloofsinhoud ligt buiten den geloovige. Deze schept niet.
Hij ontvangt. Wat is, leert hij kennen. En wat hij gelooft, daar is met objectieve
redenen de realiteit van te staven. Het godsdienstig geloof - in zijn wezen - heeft
tot voorwerp de goddelijke waarheid; en de waarachtigheid van God, die spreekt,
tot beweegreden. Het geloofsleven is een leven waar ongetwijfeld poëzie uit bloeit,
maar geen leven van verdichting. Het doel des geloofs is een objectieve realiteit:
de aanbiddelijke,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

381
ofschoon voor den aardschen blik nog omsluierde, goddelijke Waarheid.
De invloed van den wil doet zich in den geloofsakt gelden én met betrekking tot
de genade én met betrekking tot de rede, nadat deze de geloofwaardigheid heeft
ingezien.
Het laatste alleen wordt door Schrijver verhandeld, daar hij enkel in deze studie
de redelijke voorbereiding tot den geloofsakt beschouwt. Daar de rede, volgens
hare natuurlijke neiging, eerst bevredigd is, wanneer zij ziet en begrijpt, staat de
mensch, bij het gelooven voor eene keuze. Hiér het gezag, dat hem de geheimen
voorstelt; dáar die geheimen zelven. Het gezag door genoeg bewijzen van
geloofwaardigheid gestaafd; de geheimen zelve onbegrepen. De onderwerping blijkt
redelijk. Een ander vermogen toch moet het verstand tot instemming nopen: de wil.
Zijne gesteltenissen zijn derhalve van groot gewicht. Tegenover de onverschilligheid
en het agnostiek besef, welke de modernen graag als dusdanige gesteltenissen
beschouwen, stelt P. De Groot het minnend zoeken en den christen ootmoed.
4. - In zijn werk, ‘De Kerk en de Vrijheid’ wijdt E. Heer Drijvers eenige bladzijden
aan de vrijheid van den geloofsakt.
Eerst wordt de vrijheid der kenakten in 't algemeen vastgesteld. Uitgenomen in
het geval der kennis van de eerste beginselen, die zich om zeggens aan ons
opdringen, kan de wil de aandacht van 't verstand al of niet op de waarheid vestigen.
- Het aannemen der geopenbaarde waarheden is vrij omdat ik mijnen geest vrijwillig
moet aan 't werk zetten om de beletsels weg te nemen, die de instemming met de
openbaring konden in den weg staan; om de redenen van geloofwaardigheid op te
sporen; opdat eindelijk onze wil het verstand bewege tot het aannemen der
openbaring op het gezag van den onfeilbaren God.
Schrijver geeft een bepaling van den geloofsakt, die eerder past op de instemming
met de geloofwaardigheid. ‘De geloofsakt is de vrijwillige daad, waardoor wij de
redenen van geloofbaarheid der godsdienstwaarheden opnieuw beschouwen en
erkennen,’ Dat dit wel de bedoeling is van den schrijver blijkt uit blz. 72, waar de
geloofsakt bepaalt wordt: ‘De geloofsakt bestaat in het aannemen der veropenbaarde
waarheid om reden der onfaalbaarheid van God die spreekt.’
Op de voetstappen van Cardinaal Franzelin wijst de schrijver verder op de
tusschenkomst van den vrijen wil en de genade in den geloofsakt. Mijns dunkens
zou schrijver meer licht
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hebben geworpen op dit moeilijk vraagstuk, zoo hij eveneens de zienswijze hierover
had aangestipt van huidige geleerden, zooals P. Bainvel, S.J., en P. Gardeil, O.P.
5. - P. Charles, in zijne verhandeling over la Foi, spreekt beurtelings over de natuur
en het voorwerp van het geloof, over de psychologie van den geloofsakt, over de
verrechtvaardiging van den geloofsakt en eindelijk over de theologie van den
geloofsakt.
Vele nuttige wetenswaardigheden vallen hier voor den leerzamen lezer op te
doen. Toch is het werkje niet onvoorwaardelijk aan te bevelen. Schrijver immers
breekt er den staf over meeningen die zeer eerbiedwaardig zijn; hij verwart er
begrippen die absoluut uit mekaar moeten worden gehouden en ten slotte spreekt
hij zich zelven wel eens tegen. Het bepaald getal bladzijden waarover ik beschik
laat mij niet toe daar breedvoerig over uit te weiden. Het noodzakelijkste toch zal ik
zeggen.
Volgens schrijver is het verschil tusschen den natuurlijken en bovennatuurlijken
geloofsakt enkel hierin gelegen, dat, hetgeen de uitslag was eener redeneering,
gelijktijdig het uitwerksel wordt der goddelijke werking op het verstand en den wil
van den geloovige. Dat is onvoldoende. Het natuurlijk geloof verschilt wezenlijk van
het bovennatuurlijk geloof, omdat in beide gevallen een volstrekt ander voorwerp
zich aan onze kenvermogens voordoet. Onze instemming met het natuurlijk
geloofsvoorwerp berust ten slotte op de redenen van geloofwaardigheid, terwijl onze
instemming met het bovennatuurlijk geloofsvoorwerp ten slotte berust op het gezag
van God. Ons geloof is, zooals P. Bainvel met velen staande houdt, een foi d'autorité,
(1)
geen foi de science . Schrijver verwerpt in heftige bewoordingen deze
onderscheiding (blz. 6-9). Naar mijn bescheiden meening is het enkel omdat hij de
instemming met de geloofwaardigheid en den eigenlijken geloofsakt niet voldoende
beschouwt als twee verschillige handelingen. Dat is de hoofdzonde, als ik zoo mag
zeggen, van zijn tractaatje. Daaraan zijn ook zijn verbazende gezegden, aangaande
de vrijheid van den geloofsakt te wijten: ‘De beweegredenen, welke ons nopen
betrouwen te hebben in het woord Gods, zijn noodzakend!’ (blz. 9). De redenen tot
geloofwaardigheid, misschien. Daar alles in de geloofwaardigheid wetenschappelijk
is, kan de evidentie zich geweldig aan ons opdringen, alhoewel uit de hierboven
ontlede studie van P. Poulpiquet, over Volonté et Foi blijkt

(1)

BAINVEL, La foi et l'acte de foi, ch. 3 et 4.
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dat ook daar de rol van den vrijen wil groot is. Maar die redenen zijn absoluut niet
noodzakend in den eigenlijken geloofsakt, waarin ENKEL, uit een vrije beweging van
den wil bekrachtigd door de genade, gesteund wordt op het gezag van God. - In 't
begin dezer kroniek werd er op gewezen hoe de wil vrijelijk den geloofsakt oplegt,
omdat zij een driedubbel goed naspoort in de instemming van 't verstand met de
geloofsgegevens. Ook dit is voor dezen schrijver uit den booze. Met een heilige
verontwaardiging vraagt hij zich af of hij vrijelijk gelooft aan de overwinningen van
Napoleon en aan vele andere geschiedkundige feiten. Zeker en vast, waarde heer.
Gij gelooft daar vijelijk aan. Neem de propositie. Napoleon was overwinnaar te Iena.
Ik vraag het u. Is het gezegde: was overwinnaar te Iena, noodzakelijk besloten in
het onderwerp, Napoleon? Neen, niet waar? Dus, schittert u de evidentie niet tegen
uit de zaak zelve. Gij weet het, daar Gij zelf niet tegenwoordig waart, door middel
der getuigenissen. Nu, die getuigenissen kunnen van zoodanig een gewicht zijn dat
de wil als van zelf medegesleept wordt. M. Catherinet zegt het zeer duidelijk: ‘De
tusschenkomst van den wil is dikwijls onbewust, fataal zelfs. Twijfelen wanneer de
geschiedkundige evidentie haar hoogtepunt bereikt, ware belachelijk: de wil kan dit
(1)
belachelijke niet verlangen en spontaan legt hij aan 't verstand de instemming op.’
De verontwaardiging van den schrijver is dus ongegrond.
In elken geloofsakt moet onze wil tusschen beide komen. 't Is de oorzaak van de
vrijheid van den geloofsakt. Deze uitlegging, door S. Thomas zelf en door vele
huidige geleerden gegeven, werpt licht op de moeilijke geloofskwestie. Houden wij
er ons dan ook aan.
Wat de hoofdzaak betreft, kan ik dus geen vrede hebben met de leer door schrijver
in kapittel 1 en 2 vooruitgezet. Ook nog in bijgaande kwesties wordt wel eens de
bal misgeslagen. Zoo beweert schrijver voluit, tegen de gewone meening aller
theologanten in, dat het bestaan van God door de rede niet kan bewezen worden,
(2)
blz. 22. S. Thomas en heel de Dominikanerschool wrijft hij deze meening aan (blz.
6). Ten onrechte toch.

(1)
(2)

CATHERINET, Le rôle de la volonté dans la foi, Ch. I. p. 37. Brignais, 1908.
Waarheidshalve dient bekend dat op bladzijde 5 beweerd wordt: Ons geloof in 't bestaan van
God zal nooit een geloofsakt uitmaken. Dus, is het bestaan van God noch gekend, noch
geloofd. Welke weg blijft er nog over? - In verscheidene andere punten zouden wij insgelijks
op tegenspraak kunnen wijzen.
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De niet overeenkomstigheid van wetenschap en geloof aangaande hetzelfde
voorwerp wordt door S. Thomas bewezen hierdoor dat tegenovergestelde
hoedanigheden, de evidentie nl. en de niet evidentie van wetenschap en geloof, in
het zelfde onderwerp niet kunnen bestaan. Dus is zijn besluit niet uit te strekken tot
deze gevallen, waar dusdanige tegenstrijdigheid niet bestaat. Nu de dadelijke
evidentie (evidentia in actu) is niet tegenstrijdig met de onevidentie in gewoonte
(non evidentia in habitu). Waaruit volgt dat de geloofsgewoonte (habitus fidei) den
wetenschappelijke kennisakt (actus scientiae) over hetzelfde voorwerp niet uitsluit.
Alhoewel ik, uit het licht des geloofs het bestaan van God aanneem, kan ik heel
goed tot dit bestaan komen langs de wegen der redeneering. In beide gevallen is
e

er een volstrekt verschil van voorwerp. In het 1 geval is het bestaan van God
e

aanwezig in het gezag van God die spreekt met onfeilbare zekerheid; in het 2 is
(1)
het aanwezig in een wetenschappelijk bewijs.
Uit hetgeen ik mij verplicht zag tegen dit boekje te schrijven, besluite men niet
e

dat er niets goeds aanwezig is. In het 4 hoofdstuk vooral zal men nuttige inlichtingen
kunnen putten. Een verdienste is het voor den schrijver er zoo juist den rol der
innerlijke redenen van geloofwaardigheid te hebben aangeduid. Ik meende toch
goed te doen den lezer te verwíttigen, opdat hij in deze zoo moeilijke vraag de oogen
goed open houde.
6. - In zijn boek, L'Église et la Critique, geeft ons Mgr. Mignot eenige goede wenken,
heelemaal aangepast aan onzen modernen geestestoestand. Het dient erkend. Bij
hen die van den katholieken godsdienst afvallen, ligt veelal meer dan een zedelijke
kwestie aan den oorsprong. Doch ook in den geest grijpt dikwijls een treurig
schouwspel plaats. Wat wilt ge? De huidige wetenschappelijke beweging heeft er
nu eenmaal de geesten aan gewend maar aan te nemen wat men ZIET. De
bijbelkwestie, die zich in haar moeilijkheden ten toon spreidt, is nu wel juist niet in
staat dien geestestoestand te verbeteren. Daar men in den Bijbel niet vindt al wat
men meent er te moeten in vinden, is men ontmoedigd.
Maar de Bijbel alleen kan toch onmogelijk een afdoende geloofsregel uitmaken.
‘Evangelio non crederem, nisi me doceret Ecclesiae docentis auctoritas.’ 't Is dus
omdat we gelooven in de Kerk, dat wij het evangelie als een goddelijk boek erkennen.

(1)

Vlg. DE MUNNYNCK, O.P., De Existentia Dei, blz. 33.
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Men houde dus altijd goed voor oogen dat ons geloof niet enkel op den Bijbel is
gesteund. Op wat zou dan immers de Kerk gesteund hebben, in de eerste jaren
van haar bestaan? Dan was er geen vast canon van gewijde boeken. De overlevering
is samen met den Bijbel de echte bron van ons geloof. Schrijver geeft er een
prachtige toepassing van op een der gewichtigste dogmas: De godheid van Christus.
't Is waarlijk indrukmakend, wat kracht er door de traditie bijgezet wordt aan de reeds
op hun eigen doorslaande bewijzen der synoptische evangeliën.
De apologeet houde dus altijd goed die waarheid voor den geest: ons geloof is
gesteund op bijbel en traditie.
7. - In zijn werk, ‘Nature et Surnaturel’, wijdt P. Bainvel een kapittel aan de in de
apologetica zoo belangrijke vraag der kennis van het bovennatuurlijke. Hoe kunnen
wij er toe komen het bovennatuurlijke te kennen?
Alleen door de redenen van geloofwaardigheid, innerlijke en uiterlijke. Immers,
niet uit zich zelf is het bovennatuurlijke kenbaar. Reeds van het geestelijke hebben
wij geen rechtstreeksche kennis; a fortiori niet van het bovennatuurlijke, dat als
dusdanig buiten de draagwijdte ligt van onze vermogens. Het bovennatuurlijke
moeten we kennen door de openbaring, bevestigd door feiten, die in 't bereik vallen
onzer zinnen, nl. door mirakelen en profetieën. Zeker, moeilijk is het te zeggen tot
waar de natuurkrachten gaan. 't Is ook overbodig. Ze kunnen niemand het leven
terugschenken en staan ook niet ten dienste van Jan en alleman om op den eersten
wenk te gehoorzamen. Mirakelen en profetieën dienen in globo genomen. Dan zijn
ze een echt bewijs van 't bestaan der bovennatuurlijke orde, daar zij gepleegd
worden om ons met die bovennatuurlijke werkelijkheden in aanraking te brengen.
Is er geen mogelijkheid het bovennatuurlijke in ons vast te stellen?
Zij die gelooven en hunne godsdienstige overtuigingen beleven kunnen eenigszins
het bovennatuurlijke voelen in het diepste hunner ziel; dit echter zonder volstrekte
zekerheid. Zij nu, die buiten den katholieken godsdienst staan, kunnen ook eenigszins
't bestaan der bovennatuurlijke orde vermoeden, wanneer zij inzien hoe ledig hun
leven is zonder haar, hoe weinig kracht ze bezitten om zich op te werken tot het
hoogere mensch-zijn. Ook het feit dat de menschheid, als dusdanig, niet bij machte
is de brok waarheid te bemachtigen, noodig tot hooger-zedelijk leven, is voor den
nadenkende een vingerwijzing van 't bestaan eener hoogere kracht.
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Deze innerlijke gewaarwordingen doen eerder verlangen naar de werkelijkheid der
bovennatuurlijke orde, dan ze haar echt in volle licht stellen. Dit wordt gedaan door
de mirakels, die een zooveel te grooter bewijskracht verwerven, daar zij voorgestaan
worden door de Kerk. Ware immers deze instelling niet van Gode uit, onmogelijk
zou zij stand gehouden hebben, midden al de vijandige elementen, die haar
menschelijker wijze moesten vernietigen. Zij is een echt mirakel, en spreekt
dientengevolge borg voor de echtheid der wonderen waarop ze gesteund is.
Verwondering kan het baren dat zoo menige denker onverschillig staat tegenover
de zoo machtige redenen tot gelooven. Velerlei oorzaken liggen er aan ten gronde:
Vooreerst, - doch niet enkel - slechte zedelijke gesteltenissen; neiging tot
onafhankelijkheid; overdrijving der wetenschappelijke methode; de verlamming door
scepticisme teweeggebracht; de verwoestingen door het dilettantisme aangericht.
Met al die moeilijkheden heeft de apologetica af te rekenen. Ze zal zich dus niet
van hare heele taak gekweten hebben, wanneer ze door zuiver wijsgeerige en
wetenschappelijke bewijzen de hechtheid zal hebben aangetoond der
geloofwaardigheidsgronden. Zij moet bovendien in de ziel de liefde doen ontblaken
voor de waarheid; toonen hoe die waarheid wordt belichaamd in de christene
gedachte; hoe God zelf, door zijn eigen handteeken, de authenticiteit dier gedachte
heeft gewaarborgd.
Aan hen, die geloovig zijn, en die ook het voorwerp harer bekommernissen moeten
uitmaken, zal zij toonen hoe de daad van geloof er eene is, die, alhoewel door de
genade reikend tot den hemel, toch vastgeworteld ligt in de gronden van onze
diepste menschelijkheid.
8. - Pater Gardeil verhandelt in Le donné révélé et la théologie het moeilijk vraagstuk
der waarde onzer menschelijke kennis, met het oog op den inhoud onzer
dogmatische formulen. Een ontwikkeld man immers kan daar beletselen tot geloof
in vinden. Al is hij overtuigd van de redenen van geloofwaardigheid, al vindt hij zich
zedelijk verplicht de openbaring aan te nemen, gestaafd als zij is door onwrikbare
bewijzen, toch kan zijn geest zich afvragen welke de zin is der dogmatische formulen,
die aan zijne instemming worden voorgesteld. Want die waarheden, van goddelijken
oorsprong, worden toch belichaamd in menschelijke gezegden. Er komt dus een
menschelijk element zich mengen met het goddelijke. Welk is de waarde van dit
element? Is het er een vaste, eeuwig-blijvende? of is het onder-
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worpen aan veranderlijkheid? Gewichtig vraagstuk dat alleen het hart in bangheid
kan doen kloppen van hen die getracht hebben eenigszins het mysterie te
doorgronden dat ons, arme menschjes, van alle kanten omringt.
Voor zulk slag van menschen behandelt P. Gardeil de waarde onzer menschelijke
beweringen. - 't Ligt in de natuur van den mensch beweringen te maken. Nu eens
beweren we dit, dan dat. Aan dit verschijnsel moet een afdoende reden (ratio
sufficiens) ten gronde liggen, evenals aan al wat plaats grijpt in onze ordelijke
schepping. Welnu, bestaat er buiten ons om geen volstrekte, vaste wezenlijkheid,
die als voorwerp kan dienen van onze bevestigingen, dan wijkt de algemeene wet
der ratio sufficiens, en vindt hier geene toepassing. Met recht mag dus beweerd
worden: Cogito, ergo ens est. Ik denk, dus bestaat het wezen. Dat wezen is in ons.
Hoe zouden wij het anders met onze kenvermogens waarnemen? Toch is het noch
onze denkkracht, noch een zuiver voortbrengsel van deze. Want als ik iets bevestig,
dan slaat mijn ja of neen op hetgeen bestaat, onafhankelijk van mijn verstandsakt.
Ik voel buiten mij het wezen dat zich aan mij opdringt, onweerstaanbaar. Door de
aanrakingspunten welke wij met de wereld hebben, komen we in betrekking met de
wezenlijkheid, die we op ideale wijze in ons opnemen, zonder haar te vervalschen.
Ons gezond verstand zegt dat het zoo moet zijn, al heeft reeds menig intellectueele
zwoeger fel gepijnd om er op zuiver epistemologisch gebied de proef op de som
van te leveren.
Onze beweringen hebben niet altijd denzelfden graad van zekerheid. Zij kunnen
vaststellingen zijn van ervaringsfeiten. Zij kunnen afleidingen zijn, logisch volgend
uit deze feiten. Zij kunnen eindelijk tot voorwerp hebben de hoogste metaphysische
wezenlijkheden. Doch wat er ook van zij, altijd zien we het verstand, onder den
drang der buitenwaardsche werkelijkheid, vaststellen en beweren. Ofwel zijn we de
speelbal van een grillig fatum, of wel ligt er een objectief-vaste realiteit aan deze
beweringen ten gronde.
Een ander hoofdstuk van P. Gardeil's boek handelt over de openbaring. Voor de
onmogelijkheid der openbaring valt het heele apologetisch gebouw ineen. Zoovelen
toch hebben een zoo onmogelijk begrip daarover, dat het mij goed schijnt in 't kort
schrijvers' gedachten daarover samen te vatten.
In de openbaring grijpt een dubbele werkelijkheid plaats.
1. Acceptio sive repraesentatio rerum. De ingegeven schrijver ontvangt van wege
God in zijnen geest de nieuwe denkbeelden.
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Voor God lijdt dat geen moeilijkheid. De eenvoudige schoolmeester doet nieuwe
gedachten ontstaan in het hoofd zijner leerlingen. Waarom zou God het niet kunnen?
Eveneens kan God onze oude denkbeelden zoodanig schikken dat ze
beantwoorden aan hetgeen God aan den profeet wil te kennen geven. Ook hier is
geen moeilijkheid.
2. Judicium de rebus acceptis: het oordeel over de van God ontvangene
denkbeelden. Denkbeelden hebben is immers niet genoeg. De oordeelvelling is het
voornaamste. Zoo God's bijstand noodig was in het ontstaan der denkbeelden,
wordt hij insgelijks vereischt in de oordeel-uitspraak, en eindelijk wanneer de schrijver
voor de godsdienstige gemeente neerboekt wat God hen heeft ingegeven.
Tegen de tweede tusschenkomst, namelijk in de oordeelvelling, wordt wel eens
gemopperd. Hoe wilt gij dat God in een oordeel tusschenkome? Dat is immers een
bloedeigen iets van onze innigste persoonlijkheid, dat allen vreemden invloed uitsluit.
De tegenwerping vloeit voort uit een verkeerde opvatting van Godes invloed. God
beweegt den mensch niet zooals wij een stok bewegen. Neen, God zal ons verstand
zoodanig bewegen dat enkel de ons tegenstralende evidentie der waarheid onze
instemming zal veroveren.
Zwakke menschjes als we zijn, vermeerdert God het licht van ons verstand, opdat
ons kenvermogen, aldus versterkt, zijn oordeel kunne vellen. Toch ziet de ziener
het innerlijk verband der geopenbaarde waarheden niet in. Dat is aan ons beperkt
verstand, dat enkel analogisch de bovenwereldlijke dingen kent, niet mogelijk. Toch
heeft de profeet de klare evidentie van het FEIT der openbaring.
Alzoo voorgesteld heeft het begrip der openbaring niets kwetsends. Evenals de
artiest langs de snaren van een gewone viool de vertolking kan geven van 't innige
diepe dat woelt in zijn stormachtige ziel - hetgeen de gewone man niet kan -, zoo
ook weet God ons verstand zoo te verheffen, dat het iets van de klaarte opvat, die
straalt uit zijn allervolmaakste wezen.
9. - E.P. De Groot heeft in ‘Denkers van onzen tijd’ een studie met titel: John Henry
Newman over gronden van godsdienstige zekerheid. Zooveel werd geschreven
over Newman's apologetisch werk, met instemming of in tegenspraak. Velen toch
kunnen niet in de werken zelve van den grooten Engelschen denker een persoonlijke
overtuiging putten. Hun
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wordt hier een prachtige gelegenheid aan de hand gedaan, om met P. De Groot tot
vertrouwbaren gids, zich een beredeneerde meening te vormen. In eenige bladzijden
toch is er niet op te denken Newman's leer over gronden van godsdienstige zekerheid
schematisch aan te geven. Enkel eenige vingerwijzingen, opdat de lezer, tot
vollediger onderricht, het boek zelf ter hand neme.
Aan Newman was de hooge zending toevertrouwd menigen tijdgenoot de oogen
te openen voor de ‘onzichtbare realiteiten’. Zijn godsdienstig wezen sprak een taal
die nader bij God bracht. Het besef van afhankelijkheid en schuld tegenover den
oneindig Heilige; het gevoel dat de mensch als pelgrim uit aardsche duisternis
opgaat naar de plaats van vrede en licht; het vertrouwen op den oneindig
Barmhartige, die het maaksel zijner handen en onze ellende niet versmaadt; alle
stemmen en nooden van het godsdienstig hart spreken bij hem in tonen als muziek,
die de verhevenheid en de vertroosting van het eeuwige doen hooren boven de
plechtigste uren van den heensnellenden tijd. (blz. 239). Zijne leer over godsdienstige
zekerheid was de uitdrukking zijner eigen diepe overwegingen, de uiting zijner
persoonlijkheid. Men behoefde hem niet te leeren dat de godsdienstige overtuiging
van den geloovigen Christen eene bovennatuurlijke gave is. Hij heeft het duidelijk
genoeg uitgesproken, dat er in de toestemming des geloofs, door de levendmakende
kracht van Gods genade eene vastheid is voor verstand en wil, eene innerlijke
beveiliging, die de gewone wetten onzer natuurlijke denkvermogens overtreft. Doch
niets belette hem het aandeel te toonen, dat bij het geloofsproces door den God
der Genade en der Natuur werd toegewezen aan den met rede en vrijen wil
begaafden mensch. (blz. 247). Tusschen de intellectueele en de zedelijke orde
zagen weinigen het onderling verband scherper dan Newman. Doch aan de
intellectueele orde heeft hij daarom niet minder recht gedaan. Nooit, en allerminst
sedert hij katholiek was, heeft de denker van Edgbaston de objectieve waarheid in
twijfel getrokken der redenen voor den natuurlijken of voor den bovennatuurlijken
godsdienst. En objectief noem ik eene reden, die voldoende kracht in zich heeft,
kracht, voortkomende uit aard en wezen van den godsdienst zelf. Hoe die objectieve
redenen zekerheid schenken, wordt door den schrijver uiteengezet naar eene
probabiliteitstheorie. (blz. 252). Naar aanleiding van het decreet van 3 Juli 1907,
dat de stelling verwierp als zou de instemming des geloofs ten laatste steunen op
een reeks of menigte waarschijnlijkheden, werd Newman's meening door G. Tyrrell
in deze veroordeeling betrokken. Doch ten onrechte wanneer men den zin nagaat,
door Newman aan het
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woord waarschijnlijkheid gehecht. Demonstreeren wordt door hem beperkt tot
afgetrokken redeneeringen. Voor al het concrete en feitelijke kiest hij schijnbaar
termen, die niet op zekerheid passen. Aldus wordt dan niet waar, doch alleen
waarlijkend genoemd de bewering: Ik zal sterven. Staat een zoo genoemde
waarschijnlijkheid niet gelijk met wat wij zekerheid plegen te noemen? (blz. 258).
Het is bovendien een eigenaardigheid van den Schrijver, dat hij het gaarne opneemt
voor eene wijsbegeerte van levenservaring en leiding der zielen. Hij wilde meer dan
wat men gemeenlijk als louter bewijzen acht. Geheel de ziel hoopte hij te vervullen
met een daadwerkelijke en, zoover men dit zeggen kan, onmiddellijke overgeving
van geest en wil aan Gods natuur en eigenschappen en geopenbaarde waarheid.
(blz. 260).
Uit dit standpunt heeft Newman menige beweegreden in klaar licht gesteld, welke
de zoekers moesten dichter bij de waarheid brengen. Aangrijpend is het te lezen
hoe hij o.a. uit het geweten, de godsdienstige zekerheid omtrent den eenen God
veraanschouwelijkt en hoe zij daardoor een levendiger en bezielend karakter
ontvangt. (Zie blz. 279-282).
Alhoewel hij het geweten vooruitzette, loochende hij toch de rechten der rede
niet. De schrijver scheen subjectief. Hij was het niet. Met klare woorden heeft hij
aan de gronden en bewijzen zoowel van den geopenbaarden als van den natuurlijken
godsdienst objectieve waarde toegekend; kracht derhalve, die deze gronden,
onafhankelijk van ieders stemming, uit hun aard en wezen zelf bezitten. (blz. 286).
Over innerlijke, subjectieve gesteltenissen en over illative sense heeft de groote
wijsgeer zóo gesproken, dat sommigen die het geheel zijner uitspraken onvoldoende
beschouwden, hem te dicht bij de subjectivistische geloofswijsgeeren hebben
geplaatst. Hoewel hij Kant niet las, - zegt men, - sijpelde er toch iets Kantiaansch
in zijne leer, door de geschriften van Coleridge, dien hij wel kende en die een
Kantiaan was. Mij dunkt, dat de tot het katholicisme overgegane denker in zijn
Roomschen tijd de objectieve waarde der motieven van geloofwaardigheid heeft
erkend, even volledig als de vatikaansche kerkvergadering ze heeft opgesomd.
Wonderen en prophetieën; de stichtingswoorden van Christus aangaande zijne
Kerk; de leering der Apostelen over dit grootsche werk huns Meesters; getuigenissen
van Kerkvaderen en der geschiedenis; de van oudsher beleden eenheid, heiligheid,
apostoliciteit en katholiciteit; uiterlijk en innerlijk leven - wat van dit alles werd door
Newman verzuimd? Veel daarvan heeft hij bovendien voor de hedendaagsche
wereld met nieuwe klaarblijkelijkheid omgeven. (blz. 298).
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Ten andere men vergete niet dat Newman zijne methode niet heeft aanbevolen als
een stelsel, dat algemeen behoort te gelden. Zijne ervaring alleen wilde hij geven;
enkel stelselmatig uitbeelden, wat binnen het bereik scheen te liggen zijner krachten;
eene leer schenken van zijn eigen pratijk... De dissonanten van eene te sterke
bewering hier en daar lossen zich op in de harmonie van Newman's werken in 't
geheel. (blz. 306).
10. - Om dit overzicht der werken over het geloofsproblema te sluiten valt nog een
geschiedkundig werk aan te stippen, dat naar critische bronnen de meening
aangaande de betrekkingen tusschen geloof en rede aangeeft der geleerden van
af de jaren 999 tot 1274, 't is te zeggen van Bérengers van Tours tot S. Thomas
van Aquino. Voor het geloofsproblema is het allernoodzakelijkst klaar af te lijnen tot
waar het geloof zich uitstrekt en waar de rede zich heeft te bewegen. Aan dit
e

e

e

vraagstuk werd onverpoosd gearbeid door de stoere denkers der 11 , 12 en 13
eeuw. Velen kwamen er niet toe te kunnen wijzen op de echte betrekkingen tusschen
geloof en rede, noch waren bij machte de onderlinge diensten, welke beide
malkander kunnen bewijzen, nauwkeurig aan te geven. Hunne pogingen toch waren
niet vruchteloos; elkeen bracht zijn steen bij, tot de groote bouwmeester, de Aquiner,
zou opdagen om met meesterhand het bouwmateriaal te schikken en op te trekken
tot het machtig-grootsch monument dat de eeuwen hebben bewonderd.
Plaats ontbreekt om van eenieder dier pogingen te gewagen. Enkel de bijzonderste
wezen aangestipt.
e

e

Heel de XI en XII eeuw stonden onder den invloed der neo-platonische
e

philosophie van S. Augustinus. Enkel in de XIII kreeg het Aristotelisme, dank zij
vooral zijne beroemde voorstanders, Albertus den Groote en Thomas van Aquino,
e

e

de bovenhand. Juist omdat in de XI en XII eeuw het neo-platonisme zoo in voege
was, kwamen vele geleerden er niet toe het afzonderlijk gebied van geloof en rede
klaar af te lijnen. Het neo-platonisme nam immers buiten de kennis opgedaan door
de zinnen en de abstractie, een derde soort kennis aan, enkel teweeg gebracht
door de goddelijke verlichting die onmiddellijk inwerkte op het verstand. Van dit
standpunt uit was het moeilijk geloof en rede goed uit mekaar te houden.
S. Anselmus' (1033-1109) leuze was: Credo ut intelligam. Niettegenstaande hij
groote diensten aan de theologie bewees, kwam hij er niet toe de taak van geloof
en rede klaar af te bakenen. Hij wilde o.a. het mysterie der Drievuldigheid, wat het
bestaan ervan betreft, met noodzakelijk-besluitende bewijs-
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voeringen staven, erkennende toch dat de rede niets kan zeggen aangaande het
(1)
hoe (quomodo) van het mysterie. Redenen van geloofwaardigheid nam hij voor
de geloovigen niet aan. Enkel liet hij er het gebruik van toe om de ongeloovigen te
overtuigen.
Eveneens deed Abélard (1079-1142) aan de theologie een grooten stap vooruit
doen. Niet enkel voor de ongeloovigen, zooals het S. Anselmus beweerde, doch
ook voor de geloovigen nam hij redenen van geloofwaardigheid aan.
Niettegenstaande hij voluit beweerde dat het mysterie ondoordringbaar is, stelde
hij toch pogingen in het werk om het bestaan der Drieëenheid door de rede te
bewijzen.
De H. Bernardus (1091-1153) was uitermate voorzichtig in de toepassing der
wijsbegeerte op de theologische vragen. Hij besteedde meer zorgen om dieper in
te gaan op de begrippen van geloof en mysterie. Het ontstaan van het geloof en
den invloed erop der redenen van geloofwaardigheid heeft hij weinig behandeld.
Petrus Lombardus († 1164) bracht geen enkel nieuw element bij tot het oplossen
van het steeds hangende vraagstuk.
Willem van Auxerre († 1231-37). Alhoewel ook hij nog geen afdoend antwoord
wist te geven op de door hem gestelde vraag ‘Of het voorwerp van onze kennis ook
het voorwerp van ons geloof is.’ (Utrum idem sit scitum et creditum) is hij toch de
eerste die de echte reden aangeeft, waarom het wezen der Drieéenheid ons altijd
(2)
zal blijven ontsnappen. S. Thomas zal die later hernemen en meer ontwikkelen.
S. Bonaventura (1221-1274) staat reeds eenigszins onder den invloed van het
Aristotelisme, toen ter tijde verspreid door Albertus den Groote. Toch heeft het
Augustinisme nog de bovenhand in zijne schriften. Een formeel onderscheid neemt
de doctor seraphicus in vele werken aan tusschen geloof en rede; enkel in de
Reductio artium ad theologiam schijnt hij de twee orden van kennis te verwarren
onder den invloed der neo-platonische verstandsverlichting door God. Eens de
Drievuldigheid aangenomen door het geloof, kan zij door de rede bewezen worden.
Met Albertus den Groote (1206-1280) doet het Aristotelisme voluit zijnen invloed
gelden. Wij naken dan ook de oplossing.

(1)

Niet eenieder deelt deze zienswijze. Sommige geschiedkundigen houden het er voor, dat S.
Anselmus in zijne bewijsvoeringen niet zoo ver wilde gaan.

(2)

Summa, I pars, Qu. 32, a. 1.

a
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Twee soorten kennis kunnen worden aangeworven: een door de rede en een door
het geloof. Beider gebied wordt duidelijk afgebakend, iets waartoe het neo-platonisme
niet meer in den weg stond. De wijsbegeerte verschilt formeel van de godgeleerdheid,
alhoewel zij deze laatste menigen dienst bewijzen kan. Zoo is ze gelast met de
praeambula fidei, en vestigt de aandacht der rede op de geloofwaardigheidsgronden.
Maar deze perken heeft ze niet te buiten te gaan: de mysteries blijven haar
ondoordringbare geheimen.
S. Thomas (1226-1274) voegt geen heelemaal nieuwe begrippen toe aan zijns
meesters leer over de betrekkingen tusschen geloof en rede. Enkel bepaalt hij alles
meer raak, zet het met meer methode uiteen, en leent het een plaats in zijn grootsche
Summa. Het feit dat S. Thomas aan zijne voorgangers de materialen ontleent voor
zijne synthesis, neemt niets weg van de persoonlijkheid van zijn werk. Dit juist maakt
de grootheid uit van dit vernuft - grootheid naar dewelke geen enkel middeleeuwer
kan mededingen - dit ordematig geheel dat de Summa heet te hebben ontworpen
en voltooid met er de rechte plaats te gunnen en aan de theologie en aan de
philosophie.
Van af dit oogenblik hebben de leerstelsels van Albertus den Groote en Thomas
van Aquino, wat aangaat de betrekkingen tusschen rede en geloof, overal burgerrecht
verworven.
Hoe lange jaren toch hebben die onverpoosde denkers niet gearbeid om tot de
oplossing te komen van het raadsel dat hen kwelde! En toch, onder het herhaald
terugwerken van hunnen machtigen geest, onder den bijstand van God, die met
zijne Kerk is, daagde eensdaags de lichtende dageraad op. Is het de hoop niet die
we op onze beurt moeten koesteren in menige wijsgeerige, geschiedkundige,
exegetische moeilijkheid die ons mocht lastig vallen?
PATER P. JANSSENS, O.P.
(Wordt vervolgd).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

394

Over muziek
In het vak der kunstkritiek bestaat wellicht niets moeilijkers dan het weergeven zijner
indrukken over een dramatisch of muzikaal werk onmiddellijk na zijn uitvoering.
Immers, die indrukken zijn dan nog niet scherp afgelijnd en men is het vaak niet
eens met zichzelf over het gehoorde. Daarom is het wellicht van meer belang een
kritiek te leveren, wanneer alles meer gerijpt is en ontdaan van alle overtollige
kleinheden. Hadde ik een paar dagen na de uitvoering van De Ring des Nevelings
(1)
in de Vlaamsche Opera van Antwerpen, deze vertooning moeten bespreken, zou
ik zoo omstandig, en wellicht nog uitvoeriger, geschreven hebben als mijn confraters
der dagbladpers. Nu staat dit werk en zijn vertolking voor mij met zijn vele groote
onvergetelijke schoonheden en zijn enkele onvergetelijke fouten.
Wagner's Ring is van een onoverzienbare grootheid, vooral als muzikaal werk
beschouwd. Als geheel zal het echter niet aan den tijd weerstaan, en nu reeds,
terwijl de volmaaktheid der insceneering nog niet bereikt is, schijnen sommige dingen
reeds verouderd en vervallen. - Aan de spits der vertolking stond onbetwistbaar de
Heer Julius J.B. Schrey, die de leiding in handen had. Hij voerde zijn orkest en
zangers ten zegepraal met jongen moed en onverminderde kracht en gaf zoo het
bewijs zijner artistieke meesterschap. Geen woorden zullen hem over zijn werk
voldoende kunnen prijzen. Na Schrey komen: Jan Collignon (Fasolt-Hunding-Hagen),
Jules Moes (Loge-Mime) en Willem Taeymans (Alberich), die zich geheel op de
hoogte hunner taak toonden door een onberispelijk, hoog-artisiieke wedergave
hunner rollen. Al het overige was minder, hoewel volstrekt niet onvoldoende. Geen
enkele der dames nochtans wist de hoogte harer voormelde kameraden te bereiken.
Wat mij over 't algemeen het meest gehinderd heeft, is de verwaarloozing van het
woord. Wat in den Ring de zanger te zingen heeft is van niet meer gewicht dan wat
de eerste de beste stem van het orkest moet spelen; wat hij te zeggen heeft is
hoofdzaak. De ‘Darsteller’ heeft een voorrang op den zanger. Ernest van Dyck

(1)

Twee volledige Ring-uitvoeringen hadden aldaar plaats gedurende de eerste helft der maand
April 1910.
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mag met zijne Loge-vertolking in dit opzicht een geniaal voorbeeld heeten. De
Heeren Collignon, Moes en Taeymans lieten het woord helder klinken; van den kant
der vrouwen is het enkel eene debutante, Mej. Abs, die in dit opzicht eenige
voldoening gaf, hoewel zij voor 't overige niet opgewassen was voor de zware
Waltrante-partij. Ik kan hier de namen van al de vertolkers niet aanhalen, maar zou
het onrechtvaardig achten Mevr. Feltesse (Brünnhilde), Mej. Seroen (Sieglinde),
Mej. Rodanne (Fricka-Gutrune) en de Heeren Chr. de Vos (Siegmund-Siegfried) en
J. van Kuyck (Wotan) niet te vermelden. Aan den Heer Henry Fontaine, bestuurder
der Vlaamsche Opera komt de eer toe het begonnen werk der Heeren Judels en
Tokkie (die vroeger Walkure en Siegfried tot opvoering brachten) voortgezet en
voltrokken te hebben en die alras de aandacht der kunstwereld vestigde op de
Vlaamsche Opera van Antwerpen, welke het aandierf Wagner's reuzenwerk met
eigen krachten te vertolken. Dat is een feit in de kunstgeschiedenis van Antwerpen.
Ik zal niet stil blijven bij de wekelijksche zomerconcerten der ‘Harmonie’, die vóor
eenige weken begonnen en een heele reeks ‘sterren’ doen oprijzen, zonder ons
echter veel nieuws te geven; evenmin bij die van den Dierentuin, die - in tegenstelling
met de winterconcerten - voor den muziekliefhebber niet het minste belang hebben.
Met veel genoegen hoorde ik weer eens de Rubenscantate, uitgevoerd door
‘Diesterweg's Gemengd Koor’ onder de leiding van Joris de Bom. Wat een weelde
van melodie! wat een geestdrift! wat een genialiteit in geheel het werk! wat een
muziek, Mijnheeren!!
Wat meer heb ik te vertellen over wat elders gebeurde of gebeuren gaat, en dat ons
kan interesseeren of leeren.
Bijna op 't zelfde oogenblik, dat de eerste Vlaamsche Ring-uitvoering plaats had,
werd een dergelijke poging in de Engelsche taal gedaan te Edinburgh. Het moet
nochtans gezegd, dat een bijzonder ensemble de tétralogie aldaar opvoerde, zoodat
de grootste verdienste toch aan de Vlaamsche Opera blijft, die met eigen krachten
werkte. In Engeland schijnt men het nu toch ernstig te gaan meenen met een
nationaal zangtooneel. Thomas Beecham, die met een Engelsch zangpersoneel in
His Majesty's Theatre begonnen is, wil een nieuwen schouwburg bouwen. Nu speelt
hij komisch-opera met een paar grootere werken tusschendoor: o.a. Elektra van R.
Strauss, dat reusachtigen bijval bekwam, en Ivanhoe van A. Sullivan, dat, zoomin
als vroeger, aan de kritiek kon weerstaan. Den jongen componisten zal Beecham's
plan voorzeker een nieuwe richting doen
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inslaan, zooals het in zulke gevallen overal geschiedt: in Vlaanderen, in Bohemen
en nu zelfs in Polen. Te Lemberg werd onlangs een Poolsch zangspel met veel
bijval opgevoerd: Maria, door Solty. Algemeen wordt de jonge toondichter geprezen
om zijn mooie. oorspronkelijke muziek, waarin hier en daar enkel Wagner's invloed
te bespeuren is.
De nieuwe eenakter van E. Wolff-Ferrari, Susanna's Geheimniss, waarvan ik het
ontstaan in een vorige kroniek vermeldde, bekomt overal enormen bijval, meer nog
dan vroeger De Nieuwsgierige Vrouwen.
Een heele reeks nieuwe zangspelen, meestal nog onopgevoerd, is weer bekend:
Don Quichotte, het laatste werk van Massenet, werd te Monte Carlo gecreëerd;
men roemt het als een zijner beste werken. Eros vainqueur van Jean Lorrain en
Pierre de Breville, in den Muntschouwburg opgevoerd, blijkt een degelijk werk te
zijn. Naar den welgekenden roman Aphrodite van Pierre Louys, maakte Hans
Liebstoeckl een libretto, waarvoor Max von Oberleithner muziek schreef. De
Mariamaand heet een akt van H. Giordano en Promotheus het libretto van Colautto,
waaraan Leoncavallo voor 't oogenblik werkt. De Faust-legende is weer een zangspel
rijker geworden met de Margarete van Alf. Brüggemann. Een werk, dat een beslist
succes aan de Weensche Hofopera bekwam, is Der Musikant van Julius Bittner.
Volgens de kritiek heeft de knappe dichter-componist hier een meesterwerk geleverd.
Niet minder geestdriftig is men te Weenen over de composities van een dertienjarigen
knaap Erich Wolfgang Korngold. Hij bewandelt nieuwe wegen en verraadt niet de
minste onhandigheid. De Weensche Hofopera heeft nu van hem een pantomine
Der Schneemann ter opvoering aangenomen. Een tweede Mozart?....
Bij gelegenheid van twee liederavonden gewijd aan Claude de Bussy, te Berlijn
ingericht, trekt een groot gedeelte der muziekpers te velde tegen die
pseudo-genialiteit. Al dat gemier en gepeuter heeft weinig met muziek te maken,
beweren zij, - niet geheel ten onrechte. Maar zou men in zekeren zin hetzelfde
verwijt niet kunnen doen aan hunnen bijna verafgoden Strauss? Toch dunkt mij
deze laatste een veel interessanter figuur. Wat aan dezen meester van het
onontwarbare vreemd moge schijnen is, dat hij met voorliefde Mozart dirigeert, en
zulks, wel te verstaan, uitstekend doet. Laatst ‘epateerde’ hij nog de Londeners
gedurende een concert in Queen's Hall, waar hij de Jupiter-Sinfonie vertolkte met
een helderheid, lichtheid en stiptheid, die het auditorium zeker niet van den
Elektra-componist verwacht had.
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De Russische componist Skrijabin is op weg een wereldberoemdheid te worden
dank zij zijn laatste sinfonie Divin Poème. Bij iedere uitvoering worden den
toondichter de uitbundigste ovaties gebracht en bisseert men de sinfonie!
Zoowat in alle Duitsche plaatsen waar minstens drie muzikanten wonen, wordt
Schumann's honderdste geboortedag herdacht door uitvoering van werken van den
Meester. Ook Chopin, die eveneens in 1810 het licht zag, werd niet vergeten op de
e

programma's der kamermuziekavonden, en aan Hugo Wolf, wiens 50 geboortedag
dit jaar aanbrak, werden liederavonden gewijd.
Dank zij den ernst en den ijver der moderne muzicologen, mogen wij ons nu en
dan verheugen in de opdelving van een of ander verloren gewaand meesterwerk.
Zoo werden, een paar maanden geleden, twee jongelingsinfonies van Mozart
teruggevonden in de Königl. Bibliothek te Berlijn. Die handschriften hadden
toebehoord aan de firma Breitkopf & Härtel, want zij staan, met aanduiding der
aanvangsmaten, in een hunner oude katalogen vermeld. De handschriften waren
echter zoekgeraakt. De sinfonies dagteekenen van 1770-71 en ontstonden op
Italiaanschen bodem; de eene - in B groote terts - moet zeer schoon zijn. - In de
bibliotheek van het Parijzer Conservatorium heeft men, natuurlijk weer in een
bestoven hoekje, de hand gelegd op een liederboek der Koningin Hortense (moeder
van Napoleon III). Het is een handschrift der Koningin, bevattende eenige liederen
van haar compositie, die getuigen van idyllischen humor en geestdriftig heroïsme.
De verzameling is opgedragen aan haar leermeester Carbonnel, die veel
verbeteringen, hoewel geen ingrijpende veranderingen, aan de liederen toebracht.
r

- D Hochs (Frankfurt) liet door zijn Konservatorium een bijna vergeten mis van
Weber (in Es-Groote terts) uitvoeren en betooverde pers en publiek door de
schoonheid van dit werk. Wellicht zullen de groote koormaatschappijen nu dit werk
willen gedenken.
Herinneren mijn lezers zich uït mijn vorige Kroniek het konflikt tusschen Geheimrat
Kehr, die een Volksvertooning van Wagner's Meesterzangers aan 1 Mk. per persoon
wilde inrichten en daartoe een toelage van 3.000 Mk. vroeg aan het
Gemeentebestuur van Halberstadt, en dit bestuur, dat deze toelage weigerde onder
voorwendsel, dat het volk Wagner niet kan verstaan? Die weigering had voor gevolg,
dat het geld bij Geheimrat Kehr binnenstroomde, zoodat de volksvertooning plaats
greep (12 Juni) in de volgende schitterende voorwaarden: de inkoom vrij voor
iedereen, zoolang er plaats is, ieder
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bezoeker ontvangt daarenboven kosteloos een tekstboek, een ontleding (het boekje
uit de beroemde ‘Universal-Bibliothek’ van Ph. Reklam werd gekozen) en een
programma!..... Zoo kreeg het volk van Halberstadt rijk voedsel voor hart en geest,
en het Gemeentebestuur meer dan voldoende...... ‘pour son rhume’!
Onder de nieuwheden, die de Gura-Opera van Berlijn aankondigt, treft men
Heinrich Zoellner's Ueberfall en een dramatiseering van Franz Liszt's Heilige
Elisabeth aan. Een interessante proefneming is die van den Munchener impressario,
M. Burg, die het voornemen heeft opgevat in 't voorjaar van 1911 een reeks Duitsche
opvoeringen van den Ring in Argentina en Brazilië te geven.
De ‘Bach-Gesellschaft’ te München vindt terecht, dat men te onverschillig is
tegenover de werken van Wilhelm Friedemann, lievelingszoon van den grooten
Bach. Zij zullen van 20 tot 22 November van dit jaar een ‘Wilh. Friedemann
Bach-Fest’ inrichten om de aandacht der muzikale wereld op dezen genius te
vestigen.
In München komt bepaald een volksopera tot stand. Het noodige geld is reeds
ingeschreven. En dat is immers het voornaamste, wat men ook bewere?....
Wij hebben eenige dierbare dooden, die ons in den loop der laatste maanden
ontvielen, te gedenken.
Die dichtst bij ons stond en wiens overlijden ons ook meest getroffen heeft is
Florimond van Duyse. Ik had de eer aan hem een artikel te wijden in het Letterkundig
Overzicht (Mei 1910), waaruit u mij zult veroorloven het volgende aan te halen:
‘De figuur van Florimond van Duyse is eenig in de Nederlandsche
muziekgeschiedenis, ja, zelfs in de Nederlandsche kultuurgeschiedenis. Als
componist van zangspelen, bekroonde en niet bekroonde cantates werd hij allicht
overtroffen. In de intiemere, edeler kunst van het lied staat hij reeds hooger. Waar
zijn lied den “volkstoon” aanslaat, misleidt hij u soms op betooverende wijze: gij
zoudt zweren van onze eerlijke oude liedjes te hooren en 't is alles van hemzelf.
Maar waar hij schrijft en denkt over het oude Vlaamsche lied, rijst hij voor u op als
een edel en groot kunstenaar, als een man van sterke, rijke wetenschap, als een
opvoeder van wonderbaar helder doorzicht en overtuigingskracht.’
Zijn afzijn is een onberekenbaar verlies voor onze Vlaamsche muziekkunst.
Een even sympathieke en groote kracht verloor Engeland
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in Prof. Ebenezer Prout († 5 December 1909 in den ouderdom van 75 jaren), een
eerste autoriteit in al de vakken der muziekkunst. Hij had nooit een conservatorium
bezocht en bezat nooit een leermeester. Hij putte al zijn kennis uit boeken en
concertuitvoeringen en werd een degelijk componist, orgelist en kritieker, maar
vooral een theorieker van allereerste gehalte. Daarenboven sprak en schreef hij
verschillende talen. Hoewel niets in de muziekgeschiedenis hem onbekend bleef,
concentreerde hij zijn studies op Bach, over wien hij in Groot Bretanje en Ierland
tallooze voordrachten hield. Men beweert dat hij van Bach alles letterlijk van buiten
kende! Zijn geschriften zijn uitgegeven in negen banden en vormen den bijbel der
Engelsche toonkundigen. Hij was professor aan de Universiteit van Dublin, waaraan
hij zijne onschatbare bibliotheek heeft vermaakt.
De vereerde ouderling, die zijn stempel drukte op heel het Leipziger muziekleven,
n

r

is ook aan de kunst ontvallen den 10 Maart jl. D Reinecke was 86 jaren oud. Hij
debuteerde, als knaap van 12 jaren, voor het klavier. In 1860 werd hij kapelmeester
der beroemde ‘Gewandhausconcerte’ en leeraar in klavierspel en compositie aan
het Conservatorium. Nikisch verving hem in 't Gewandhaus sedert 1895, doch hij
bleef tot 1902 aan het Conservatorium, waar hij in 1897 ‘Studiendirektor’ geworden
was. Reinecke schreef allerhande composities en steeds van goede factuur. Zijn
klavierstukken en kinderliederen zullen eeuwig blijven; zij bezitten den persoonlijken
stijl, die hem elders ontbrak. Hij stond bekend als de beste Mozartspeler van zijn
tijd.
n

Den 30 Mei overleed de meester van het beroemde vijfmanschap, dat zich aan
het hoofd der neo-Russische school had gesteld: Mili Balakirev. (De andere zijn:
Cui, Moussorgski. Rimsky-Korsakov en Borodin.) Hij werd geboren in 1836 te
Nijni-Novgorod en deed zich reeds zeer jong als pianist toejuichen. Hij studeerde
nochtans in wiskunde en wetenschappen aan de hoogeschool van Kasan vóór hij
zich geheel aan de muziek wijdde; met Lomakin stichtte hij te St. Petersburg de
‘Kostelooze Muziekschool’. Hij is dirigent der Russische muziekmaatschappij van
1867 tot 1870 en trekt zich reeds in 1872 uit het openbaar leven terug. Zijn
voornaamste werken zijn ouverturen op Russische, Czeechsche en Spaansche
motieven, liederen, klavierstukken en simfonieën. In zijn nalatenschap heeft men
een klavierconcert gevonden, dat geheel voltooid is, behalve de laatste maten. Over
zijn beteekenis en invloed zeg ik in een volgende kroniek eenige woorden.
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Te Parijs overleden Edouard Colonne, de gekende dirigent, Fransche kampioen
van Wagner, Liszt en Strauss; en Pauline Viardot-Garcia, de beroemde zangeres,
dochter van Manuel Garcia en zuster van de Malibran.
Beethoven's ‘Unsterbliche Geliebte’ laat den navorschers rust noch duur. Tal van
vlugschriften en boekdeelen werden daarvoor reeds geschreven en geen enkel kan
ons beslist overtuigen. Onlangs verschenen twee nieuwe werken die ons niet veel
verder helpen:
Wolfgang A. Thomas San-Galli: Die unsterbliche Geliebte Beethovens. Amalie
Sebald. - Tusschen de twee stellingen van Seyfried (Beethoven heeft nooit een
eigenlijk liefdeleven gehad) en Wegeler (Beethoven is nooit zonder liefde geweest)
kiest San-Galli terecht deze laatste. Op prachtige, wetenschappelijke manier bewijst
hij, dat de ‘Onsterfelijke’ zoomin Giulietta Guicciardi als de Gravin Therese Brünsvik
was. Maar, zonderling genoeg, waar hij wil bewijzen dat ze Amalie Sebald heette,
ontbreekt het hem aan het noodig materiaal, steunt hij zich op min of meer
aanneembare veronderstellingen en vormt besluiten, die volstrekt niet overtuigend
zijn.
Minder ernstig op te nemen is het werk van La Mara: Beethovens unsterbliche
Geliebte. De schrijfster tracht Therese bij den lezer te imponeeren, maar weet
daartoe niets anders aan te voeren dan overleveringen van tantes en nichten! Met
de ernstige geschiedenis heeft dit boek niets te maken.
Van geheel anderen aard, maar van groot belang is het boek van Bernard
Hoffmann: Kunst- und Vogelgesang in ihren wechselseitigen Beziehungen vom
naturwissenschaftlich-philosophischen Standpunkte beleuchtet. Dit werk van den
Dresdener geleerde is het beste en volledigste op dit gebied geschreven. Voor hen
die weten hoe moeilijk het is het vogelgezang, dat niet gerhythmeerd is en waarin
kleinere toonsafstanden dan halve tonen voorkomen, bij benadering op te teekenen,
zal dit werk een groot resultaat blijken te zijn. Inderdaad, Hoffmann geeft
verschillende themen aan.
Hij bestuurde alle zangvogels en is er toe gekomen bij dit volkje muzikale en
onmuzikale specimens te ontdekken; onder de eerste zijn weer kunstenaars,
virtuosen en stumpers te onderscheiden. Enkele - de genieën van hun ras - vinden
nieuwe motieven. Sommige vogelsoorten zingen geheele liederen, - vooral de
nachtegaal. - In het laatste deel van zijn belangrijk boek spreekt Hoffmann over den
vogelzang in de kunst en ontleedt o.m. het lied van den Woudvogel in ‘Sieg-
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fried’, dat uit motieven van verschillende vogels, vooral van nachtegaal en merel,
bestaat.
Het is steeds interessant na te gaan welke werken in de Schouwburgen meest
opgevoerd worden. Zulke statistiek geeft eenerzijds de ontwikkeling van het publiek
en anderzijds het geluk van sommige werken aan. Ik put uit Breitkopf en Härtel's
‘Register zum Deutschen Bühenspielplan 1908-1909’: aan de spits staat E. d'Albert's
Tiefland met 647 opvoeringen ('t seizoen te voren 463); Carmen met 452, Lohengrin
met 409 tegen 395 in 1907-08; Cavalleria (261) moet het ditmaal onderdoen voor
Puccini's Madame Butterfly (343). De belangstelling voor Gounod's Faust is gestegen,
die voor Saint-Saen's Samson et Dalila gedaald. (Is het mogelijk!). Kienzl's
Evangeliemann viel van 110 op 74, en Hugo Wolff's Corregidor bracht het tot éen
opvoering! Van de operetten klimt Fall's Dollarprinzessin tot 2444 en tuimelt Lehar's
Lustige Witwe van 1778 op 671 opvoeringen.
Nog eenige wetenswaardigheden om deze lange kroniek te sluiten: Te Zwickau
zal een Schumann-Museum gesticht worden. - De Deutsche
Grammophon-Aktien-Gesellschaft’ van Berlijn heeft eene ‘Neue Gesangschule mit
praktischen Beispielen auf dem Grammophon’ gesticht. Van deze school, onder de
leiding van Eugen Fischer, verwacht de maatschappij schitterende uitslagen. Dat
is zeer goed verdedigbaar. - Een te volgen voorbeeld: de ‘University Extension van
Melbourne’ had op haar laatste programma vier voorlezingen over Wagner's Ring
gezet. Die lezingen werden gehouden door zekere Mrs Belmont en bekwamen
e

algemeene goedkeuring. - Onlangs werd in Engeland de 200 geboortedag van den
toondichter van ‘Rule Britania’ herdacht. Hij heet Thomas Augustine Arne en was
een zeer vruchtbaar componist, de eenige Engelsche tijdgenoot van Händel, die
aan den invloed van dezen meester kon ontsnappen en zijn eigen karakter behouden.
Niets meer dan enkele liederen zijn tot ons gekomen, maar die zijn dan ook populair:
Under the greenwood Tree en Daisies Pied. - Wij mogen hier wel aanstippen dat
het Antwerpsch Gemeentebestuur Peter Benoit's volledige handschriften aankocht
voor de som van honderdduizend frank. Ieder rechtgeaard Vlaming zal dankbaar
zijn voor die groote daad. Laten wij vurig hopen, dat spoedig het noodige krediet
gevonden worde om tot de uitgave dier werken over te gaan. Vlaanderen's kunst
ware nooit beter gehuldigd geworden!

Antwerpen, Juni 1910.
LEO VAN RIEL.
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Allerlei
Eerst vijf en veertig jaar oud is Adriaan van Oordt gestorven aan een hartkwaal. Hij
behoorde tot de waarlijk levenslustigen, tot hen die nooit vroegen: waarom hun de
last des levens werd opgelegd, maar lustig en trillend van doenlust ontwaken in
elken nieuwen dag; en het is weemoedig te bedenken, hoe wellicht juist deze energie
die geen grens aan zijn krachten scheen te stellen, hem eindelijk gebroken heeft.
Nu wordt ons duidelijk wat vroeger wel eens twijfelachtig was: de eenheid van
zijn leven en zijn kunst; van die droomige ontzaglijk visionnaire verhalen uit een
e

voor ons 19 eeuwers zoo schimmig verleden en zijn ruige, bij uitstek- nuchterpractische- zelfdoende leven in een boschhut aan den heidezoom.
Maar in die verwijdering van de menschen en het gekunstelde leven, in die liefde
tot natuur en eenzaamheid, die spontaan en schier onbewust geschapen sfeer van
oer-eenvoud en norsche afzondering was wel de van Oordt van Irmenloo en Warhold,
de dichter, die zelfs in de drukke stad, op de plaats die de ironie van het lot hem
aanwees te midden van het wreedst en felst verkeer, een halsstarrig tot zijn kunst
gerichte eenzame bleef en van de moderne maatschappelijke verhoudingen eigenlijk
nooit meer dan het oppervlakkige heeft gekend.
De omwenteling van 80 had ook wel dit talent gewekt met haar roep om
persoonlijkheid en passie. Zij liet hem zijn zinlijke levenslust en natuurliefde breed
uitvieren, zij ook deed hem in zelfgenoegzaam individualisme alle gemeenverstaanbaarheid minachten. Maar hij had meer dan dat:
Zoo zijn levenslust het uiterlijk schoone van lijn en kleur vierde, het was toch
vooral in het verleden dat hij die schoonheid zocht en waar alleen zijn verbeelding
algeheele voldoening vond. Zijn hart ging uit naar dat verleden dat hij simpelijker
en tegelijk kleuriger gevoelde dan het egaalgrijze heden, sterker van emotie, edeler
van plastiek en beweging. Van het middeleeuwsche klooster- en ridderleven, met
zijn geestelijke en zinlijke schoonheid vooral kwam een groote bekoring tot hem.
Hun onstuimige kracht, hun verheven geestdrift heeft van Oordt dunkt mij begrepen
en nagevoeld als hier te lande enkel Ary Prins en in het buitenland niemand heeft
vermocht.
Hij sprak niet, hij ‘verhandelde’ niet over dat vroeger gebeurde, met angstvallige
zorg voor zoogenaamde ‘historische juistheid’ hij leefde er zelf in of beter: het
verleden herleefde in hem, een middeneeuwsche geest kwam nog eens voor ons
die verre wonderen waar maken en getuigen van de pracht eener verloren
werkelijkheid.
Zoo verliezen wij dan veel door zijn dood, want zijn ontwikkeling was nog niet tot
volheid gekomen. Ook in Warhold nog vertoont zich de overmaat in het gedrang
van een jonge felle verbeelding, die nog niet leerde zich te beheerschen en uit het
vele het beste te geven. Wat in de taal den indruk maakte
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zwaar en doorwerkt te zijn, was in waarheid vluchtig en snel neergeschreven uit
een overrijke, overkrachtige stroom van visie. Op den duur zou van Oordt rustiger
geworden zijn, en ook zijn nu reeds wonderlijk bloeiende taal hebben gezuiverd van
het al te gewrongene, al te grillige en eigengerechtigde.
Eerst dan zou zijn kunst tot het grootste, morumentale geworden zijn, waarop zij
blijkbaar gericht was.
Maar wij mogen toch tevreden en dankbaar zijn voor wat hij gaf, overtuigd dat hij
in de na-tachtiger kunst een zeldzame verschijning was, een die de macht had een
schoon verleden te wekken, waarmee onze tijd alle verband scheen te hebben
verloren. (Naar Frans Coenen, in de Amsterdammer, 16 Oct 1910).
Van Oordt was geboren te Dresden. Hij kwam vroeg naar Holland, werd er
postbeambte, kreeg zijn pensioen, en leefde sedert zooals hierboven beschreven.
e

Buiten 't aangehaalde werk schreef hij nog een paar tooneelspelen: ‘Floris de V ’
en ‘Eduard van Gelre’.
J. Huf van Buren, of liever hij die schuilde onder dien naam: J. Heuff Az, stierf in
den loop van September. Hij verwierf zijn eerste bekendheid met een drietal
historische novellen, die, als kunstgenre, een zwak voorspel zijn van 't later werk
der neo-romantiekers, speciaal van Warhold: ‘De Kroon van Gelderland’ (1885).
‘De Mannen van St. Maarten’ (1882), ‘De Laatste der Arkels’ (1885). Meer naar
boeienden verhaaltrant dan naar stijlkunst streeft hij in zijn later werk: ‘De Jonker
van Duynestein’, een zwaren roman, in twee dikke deelen. De vertelkunst bleef
eveneens zijn sterke kant in ‘Johannes de Speelman’, een prachtige ontplooiing
van Geldersche geschiedenis.
Ook schijnt het thans wel bewezen dat hij ‘Cosinus’ moet zijn geweest, die 't
eigenaardig ‘Kippeveer’ heeft geschreven.

De Nieuwe Gids viert zijn zilveren jubelfeest, en in plaats van zich allerhande
geschenken te laten vereeren komt hij zelf af met een cadeau, dat inderdaad
vorstelijk heeten mag. ‘Het Gedenkboek’ zal, wat er ook tegen dit saamgebracht
werk van honderd en nog meer literatoren te zeggen valt, een boek blijven dat
alleszins het gedenken waard is.
Eerst eens doerbladerd: De groote portretten van de redacteurs van het tijdschrift
(met uitschakeling natuurlijk van Frederik Van Eeden, Paap en Van der Goes):
Kloos, Aletrino, Boeken, Van Deyssel, Fr. Erens, Jac. van Looy. Fransch Netscher.
- Dan volgen, alphabetisch geschikt, tien, soms twintig, op éen blad. de portretten
van al de medewerkers door de wisselvalligheden der jaren. En elk, of bijna toch,
met een bijdrage in vers of in proza. 't Proza weegt zwaarst, in hoeveelheid en in
hoedanigheid. Dit wil niet beduiden dat geen onbenulligheden zouden zijn
binnengeslopen. Maar éen bladzijde als die van Frans Erens b.v. doet veel
minderwaardigs vergeten; en tegen het marktvertoon van Bolland kan men troost
vinden in de bijdrage van Kloos: ‘Hoe De Nieuwe Gids tot stand kwam en wat hij
heeft gedaan, of in Aletrino's vertelling hoe deze student met Kloos kennis maakte.
Kloos gaf inderdaad iets echt feestelijks. Het verschil van standpunt kan zeker heel
veel aandragen
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tegen Kloos' opvatting. Maar de wijze waarop hij zijn standpunt verdedigt is éenig.
De meester is hier waarlijk nog eens Meester. En waar hij het heeft over 't bovenste
beste in de Europeenche literatuur, krijgt hij te zijner beschikking de volle kracht
van zijn geniale critische gaven. Na deze twintig bladzijden luistert men eerbiedig
naar 't sonnet van Jeanne Kloos aan haar man, - een sonnet dat aanvangt: ‘Mijn
hooge held.’
Veel heeft Kloos tegenover ons, katholieken, op zijn kerfstok. Maar den wensch
kunnen we niet weerhouden, dat hij nog lang de kunst zou mogen dienen zooals
hij het in deze bladzijden heeft gedaan. Dan bereikt hij nog wel niet ‘het licht’, zooals
zijn vrouw beweert dat nu reeds het geval is, - het licht straalt aan horizonten, die
de agnostieker Kloos nog niet heeft aangestaard. Maar stijgen tot waar de blik reiner
en ruimer wordt doet hij zeker.
Ter gelegenheid van dit jubilee verzoekt de Redactie dat alom zou worden
voortgezegd wat ze in haar feestelijke stemming voor de Nederlandsche
letterkundigen wil doen:
‘Voor de eerste maal worden thans uitgeloofd twee prijzen, elk tot een bedrag
van tweehonderd gulden, of een zilveren lauwerkrans, naar keuze, en wel:
Eén aan de(n) auteur van de beste dichtkunstwerken, en eén aan de(n) auteur
van de beste prozawerken, die sedert 1 Januari 1901 in eerste uitgave in de
Nederlandsche taal zijn verschenen en tot de kennis van de Commissie ter
Beoordeeling zijn gekomen.
Bij de prijzen zal een gecalligrafeerde oorkonde worden gevoegd.
Zoowel Noord- als Zuid-Nederlanders kunnen bekroond worden.
De oprichters van De Nieuwe Gids, de leden der tegenwoordige Redactie en der
Commissie ter Beoordeeling, zoomede zij, die in de eerste twee jaren, na de
oprichting, tot de medewerkers van het Tijdschrift hebben behoord, zijn van eene
bekroning uitgesloten.
r

r

De Commissie ter Beoordeeling bestaat uit de Heeren: D A. Aletrino, D H.J.
Boeken, Mr Frans Erens, Willem Kloos, Jac. van Looy, Frans Netscher en Ary Prins.
De Heer Lodewijk van Deyssel is tot zijn leedwezen verhinderd, lid dezer
Commissie te zijn.
n

De uitspraak der Commissie zal den 1 Mei 1911 in de Nieuwe Gids worden
bekend gemaakt.’
In de Amsterdammer van 28 Aug. ll. staat een geestige recensie over de ‘Bloemlezing
uit de nieuwste Nederlandsche Dichtkunst 1905-1910 samengesteld door H. Gutteling
en Maurice Uyldert. Men krijgt wat men verwachten kan: een bloemlezing uit ‘de
Beweging’. En Frans Coenen, de recensent, zegt het raak. ‘Het karakter van de
Beweging is een piramide of trapgevel, of dichterlijker, een troon. Daarop zit de
Meester, de Dichter, op 20 bladzijden druks. Hem het naast, eenige treden lager,
staat het tweelingpaar Gutteling-Uyldert, samenstellers, vermoedelijke troonopvolgers
en erven der Beweging, resp met 15 en 14 pagina's. Weer een trede lager de blonde
Van Suchtelen, hij ook oogappel des Meesters met 13 blaadjes. Dan de Hooge
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Oomes der Kroon: W.L. Penning en Jan Prins, elk met 12 blz. Het vorstelijk huis
der Beweging is hierna compleet en wij gaan over tot de hoogere hofbeambten. De
heer Is. P. De Vooys, als een soort kanselier, fungeert hier op 8 treden van den
grond. Van Ameide, Henriette, Labberton-Drabbe, Aart vanden Leeuw, halen maar
2 en 5, en op den grond, heel beneden, bevindt zich dan de lage menigte, Boutens,
Van Eeden, Van Eyck en dergelijken, nie maar een enkele, hoogstens twee
bladzijden 't schamel eigen kunnen noemen,’
e

‘Nederland in den aanvang der XX Eeuw’ zoo heet een lijvig prachtwerk, onlangs
bij de firma Sijtthoff verschenen. Bij 't enkel doorblaren van 't monumentale stuk in
den boekwinkel kunnen we zien dat de uitgever alle eer haalt van zijn onderneming,
èn voor de bijdragen én voor de illustratie. De leiding der standaard-uitgave was
toevertrouwd aan Jhr. Mr H. Smissaert. Prof. Blok geeft de bijdrage over de
vaderlandsche geschiedenis; Dr Blink die over de Hollandsche aardrijkskunde; M.
Plemp van Duiveland die over staatkunde; Dr Bastiaanse die over letterkunde; Jhr
Dr van der Wijck die over wetenschappen; Dr Kielstra die over de koloniën; Van
Sandick die over waterstaat; Prof. S.D. Van Veen die over godsdienst; Dr D. Bos
die over onderwijs; Rijksarchitect C.H. Peters die over bouwkunst; Berckenhoff die
over schilderkunst; J.H. Rössing die over tooneel; Ph. Ketner die over landbouw en
nijverheid; Anna Polak die over visscherij, handel, bankwezen, spoorwegen,
vrouwenbeweging; J. Blankenberg die over cooperatie, armwezen, enz. Men ziet
dat over 't algemeen de medewerkers goed werden gekozen.
Einde Juli ontviel aan Frankrijk en aan Europa een der grootste palaeologen en
philologen: Léopold Delisle. De man werd, ondanks zijn muf kabinetswerk, heel
oud; een geval dat men meer ziet onder de geleerden, die, volgens de faculteit,
zooveel perkament-microben inademen.
Delisle heeft in de eerste plaats groote verdiensten als herinrichter van de
Bibliothèque nationale, waar hij aanvankelijk conservator der handschriften, en later
‘administrateur général’ was.
Delisle is in vele opzichten een baanbreker geweest: Een der eersten hield hij
zich bezig met landbouwmonographie. Zoo gaf hij een hooggeprezen boek uit over
e

den boerenstand in Normandië in de 13 eeuw. Niet minder opzien baarde zijn
studie over de financieele verrichtingen der Tempeliers, die orde eenmaal zoo
machtig en rijk, de bankiers der Middeleeuwen.
Eigenaardig was Delisle vooral in zijne studiën over middeleeuwsche handschriften
en boekerijen. Hij is de groote stuwer geweest in de nieuwe paleografische richting,
die er zich niet toe bepaalt het oude werk goed te lezen en te dateeren maar
oorsprong en geschiedenis der handschriften vervolgt door de verschillende oude
scholen van calligrafie heen.
n

Op den 57 Katholikentag, dit jaar te Augsburg gehouden, zijn woorden gesproken,
betreffende de letterkunde en haar verschillende richtingen, die ook bij ons velen
eens ernstig
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mogen overdenken: D Bernhart sprak over ‘die Bildungsaufgaben der deutschen
Katholiken’ en zegde o.a. met klem:
‘Der Begründer, Schützer und Vollender der christlichen Persönlichkeit ist Christus.
Er hat ihr ewige Schranken gesetzt um ihrer Freiheit willen. Aber er als der magister
unus trug Achtung vor der Eigenart, vor dem Einzigartigen. das jede Persönlichkeit
bedeutet, horchte auf jede Schwingung des Temperaments, nahm Rúcksicht auf
soziale Stellung, auf Bildungsstufe, Nationalität. Diese götliche Pädagogik hat ihr
Zerrbild im modernen Subjektivismus. Aber müsten wir uns auch mit Abscheu
wenden vom Sklaventum des “Herrenmenschen”, so bleibt doch die Weisheit dessen
bestehen, der gesagt hat: “In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen...” Wir
lassen Richtung neben Richtung gelten, wenn ihre Werke nur kein Herz verderben....
Und hätten wir zehnmal mehr überragende Begabungen, es bliebe doch
bedaurenswert, ehrlich ringende Talente zu lähmen oder aus unseren Reihen
hinauszudrängen. Sturm musz die Kritik sein, das Morsche niederwerfend, aber
auch Leben weckend im Verstreuen guter Keime.’

Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, November 1910. - Rembrandtiana IX. De zoogenaamde
Pygmalion. - Charles de Haes (Paul Lafond). - Kunstberichten, uit Amsterdam, den
Haag, enz. - Boeken en Tijdschriften. - Van af jaargang 1909 verschijnt een
genummerde Prachtuitgave à f 25. - per jaargang. Nadere inlichtingen verstrekken
de uitgevers.
DE GIDS, October 1910. - Sonnetten (H. Swarth). - De Toekomst van ons ras
(S. Steinmetz), niet rooskleurig. - Overwinning (Coen Hissink), een al te zorgvuldig
bewerkte novelle. - Het Feminisme in zijn modernen vorm (Joh. W.A. Naber), het
stelsel van de bekende feministe in al zijn onderdeelen. - Arme dienaren van den
Staat (J. Bekaar): de gemeenten, nl.; er bestaat in Nederland geen behoorlijk verband
tusschen gemeente- en rijks-inkomstenbelasting. Het grondbezit draagt te weinig
bij in de gemeenteuitgaven, terwijl het juist zelf vele van die uitgaven veroorzaakt.
Het Rijk betaalt te weinig mede in hetgeen de gemeente in het algemeen belang
heeft te besteden. - Legenden en Legendenvorming (G. Busken Huet), naar
aanleiding van A. van Gennep's ‘La Formation des Légendes’ - De Munchener
Tentoonstelling van Mohammedaansche Kunst (J. Jasper). - Verzen van P. Van
Eyck en van Wilhelm Loeb. - Dramatisch Overzicht. - Muzikaal Overzicht. Buitenlandsch Overzicht. - Parlementaire Kroniek.

DE NIEUWE GIDS, zie ‘Allerlei’.

ELZEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT, October 1910. Nellie
Bodenheim (Aty Brunt): een beroemdheid
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op 't gebied der kinderboek-illustraties. - De Zeeheldengraven in de St. Laurenskerk
te Rotterdam (H. De Jong), slot. - Minder bekende eetbare zwammen (Joh. Ruys).
- De Fransche Overheersching (C. Gysberti Hodenpijl), opmerkingen van Fransche
zijde over Holland; laatste avond van koning Lodewijk op het Paviljoen te Haarlem,
's konings vertrek; de annexatie; komst van Lebrun en andere overheden. - Al die
bijdragen zijn weer aantrekkelijk met platen opgeluisterd. - Toch thuis (Fr. Bloeminck),
novelle - Adonis (K. Van de Woestijne). - Boekbespreking, o.a. over Carry-van
Bruggen De Haan's ‘de Verlatene’.

e

DE LELIE, October 1910. - Congressen (Joh. Wigman): het 3 internationaal
Congres van ‘Opvoeding in het Huisgezin’ gehouden te Brussel in Augustus, het
Mariaansche Congres, gehouden dezelfde maand te Averbode. - De Inrichting onzer
Woning (G. Elbert): een woordje over goedkoope meubeleering. - De Kostschool
(P. Meyboom). - Aug. De Boeck (H. Baccaert), een voorloopig schetsje over den
verdienstelijken toonkunstenaar. - Edelsmeedkunst (Joh. Wigman). Het werk van
Jan Brom, zooals men het waardeeren kan op de Brusselsche Tentoonstelling, en
vooral in zijn huis ‘Merenborch’ te Utrecht - Een vrije modelkantschool te Turnhout.
- Lente, een versje van Aug. Van Cauwelaert. - Te laat (Mevr. Jos. Meyboom): een
vertelling uit Indië. - Bezoek van het Belgisch Koningspaar aan Amsterdam.

DE LEVENDE NATUUR, 1 Oct. 1910. - Spelt (E. Heymans) prettige beschrijving
van de plant, die vooral in 't lieflijke Geuldal wordt gekweekt. - Neerlands Thüringen
(slot). - Over Truffels en nog wat (B. Bouwman). Het Bilzenkruid (L. Dorsman), een
zeer merkwaardige gifplant.
15 Oct. 1910 - Een geologische Wandeling (Dr P. Tesch), het gewest tusschen
Venlo en Roermond. - Het Leuvenumsche Bosch (Jac. Thijsse), het Veluwe-bosch
bij uitnemendheid. - Een Mossen-bastaard? (J. Heimans). - Zeeëgels (Dr Calkoen).

DE NATUUR, 15 Oct. 1910. - De Rolegge (D. Van der Ven). - De Superfosfaat
te Amsterdam (A. van Driel). - De Bouw van het Heelal (Dr. C.L. Van den Broeck):
Het ontstaan der wereldbollen werd vroeger behandeld; nu lezen we hier over het
verdwijnen van werelden. - De Cinephose (D.S.S.) - Hoe bouwt een Eskimo zijn
huis? Uit steenen van sneeuw. - De tele-stercograaf van Belin (Dr Z. Bouwman):
een methode voor vér-fotografie. - Het bewaren der gedroogde planten (J.J. Hof).
- Oppervlaklespanning bij vloeistoffen (G. Lorentz). - Onze Brandstoffen (D.
Stavorinus). - Iets over reproductie-techniek (A. Slingervoet-Ramondt): plaatdruk,
boekdruk, steendruk. - De Geschiedenis der Suikerfabricage (D. Bieselaar), vervolg.

e

e

r

VLAAMSCHE ARBEID, 8 en 9 n 1910. - De Bruggebranders (K. Van den
Oever), kleuren die tintelen, gloeien soms; maar 't genot van het hel-visionnaire
dezer Antwerpsche opdoemingen wordt al te veel gestoord door woord- en
zinsgebruik, dat geen eigenaardigheid meer heeten mag, maar veeleer geweldpleging
op den aard onzer taal, in haar etymologische zoowel als haar grammatische
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de Woestyniaansch. - De arme Visscherschuit (Felix Timmermans), klein, maar fijn.
- Annunziata (F. Timmermans & Fr. Thiry): een flink stijlstuk, maar de schaduw van
den ouden Breugel, wien dit zeer in den toon gehouden proza is gewijd, mocht hier
en daar wel wat meer omdoezeld hebben. - Verzen van J. Greshoff en Herman de
Schutter. - Kronieken.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VL. ACADEMIE,
Aug. 1910 - Leven en Werken van Petrus Fr. De Voght (J. Muyldermans): een
Mechelsch priester † 1895, verdienstelijk dichter en musicus. - Over het soortelijk
gewicht en het watergehalte van het brood (J. Mac Leod). - Verzeepingsmethoden
bij het onderzoek der voedingsvetten (J. Mac Leod). - Brieven van en aan
Zuid-nederlandsche schrijvers. (J. Bols): Behartenswaardige wenken die dienen
opgevolgd bij 't uitgeven van brieven. - De Pachthoeven en Molens der Abdij van
Ninove (J. Broeckaert en W. De Vreese), verslagen over 't ernstig-geleerde
handschrift van E. Soens. - Wetenschappelijke Zending naar Frankrijk (K. De Flou):
over de typonomie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, Gulnes en Boulogne.

ter

STIMMEN AUS MARIA-LAACH, 9 Heft 1910. - P. Alex. Baumgartner, S.J. †
(O. Pfülf): een levensbericht, en tevens een hartelijke, welverdiende hulde. - Die
neuesten Untersuchungen über das ‘heilige Haus’ zu Loreto (St. Beissel): de kwestie
schijnt nog lang niet opgelost. Waarom gaat men niet in op een afdoend vergelijkend
onderzoek van afmetingen, steen en kalk? - Die neue Theosophie (O. Zimmermann).
- Die ‘Action populaire’ von Reims (V. Cathrein), verdiende lof voor dat kranig
volkswerk. - Zwei Parallelen zu den Gottesbeweisen (Aug. Deneffe). - Boekennieuws.
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In ‘Met tijd en vlijt’ op zijn 75 verjaarfeest
Mijne Heeren,
Kent gij iets bekoorlijkers dan de figuur van den H. Franciscus, den poverello, den
troubadour, den minnezanger - zanger eener mystische minne - den ranken jongeling,
die vaarwel zegt aan rijkdom en aanzien om eene arme, verachte bruid te omhelzen?
Is het niet of heel de poëzie van de middeneeuwen geconcretiseerd is in die figuur
van reinheid en edelmoedigheid; de poëzie die zingt in de hymnen der Kerk, die
lacht in de kleuren van Memling en Fra Angelico, die ten hooge stijgt in een Brugsche
belfort of een Florentijnsch campanila; de poëzie der steekspelen en kruisvaarten,
der kloosters en kasteelen, der boetprocessiën en landjuweelen; de poëzie van een
tijd waarin men biddende leefde en juichende stierf; van een tijd die nog geloofde
en nog hoopte, en bij gevolg in zonneschijn het aardsche leven omhulde en in
hemelschen straal de dood zelf aanschouwde:
Où la vie était jeune, où la mort espérait.

Ja, Franciscus is voor onze moderne tijden als het zinnebeeld van de altijd
bekorende, altijd op nieuw verliefden opwekkende middeneeuwen; en waarom? Omdat hij bij uitstek een ridderlijke heilige is, en dat de bekoorlijkheid die van de
middeneeuwen uitgaat, het ideaal der ridderlijkheid is. De glans die voor ons
tornooien, mysteriespelen, gothische tempels, stoute belforten omgeeft, is de glans
van een gedacht, een gevoel: de ridderlijkheid; het onbaatzuchtig, het belangloos
dienen van eene zwakheid.
Voor Franciscus was deze zwakheid, de kuische, verstooten, verlaten Vrouwe
Armoede.
Voor de middeneeuwen over 't algemeen was het al het zwakke, en steun- en
bescherming-behoevende, samengevat in de vrouw en uitstralende uit het oorbeeld
der vrouw: de Moeder-Maagd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

410
Ieder ridder had zijne dame, voor wie hij leefde en streefde, streed en leed, aan wie
hij al zijne gedachten en gevoelens wijdde, belangloos, zonder hoop van vleeschelijke
genuchte of berekening van rijkdomsbelooning.
En dat was schoon;... dat was ideaal schoon;... en nu nog, na zooveel eeuwen,
is het dat verheven schoone, die toewijding aan eene gedachte, die warmhertigheid
die ons ontroeren en ons boeien.
Maar, mijne Heeren, in onzen modernen tijd is er een schouwspel duizendmaal
schooner, duizendmaal roerender en verheffender. Het is het schouwspel van eene
gansche schare, een heel leger zulker dappere, onversaagde, onbaatzuchtige
ridders.
En wat zijn zij anders, deze leiders en strijders onzer Vlaamsche beweging, die,
sedert jaren, ons arm verstooten, verbasterd, verdorperd volk zoeken op te tillen,
te omsluiten in eene nauwe omhelzing, terug te leiden naar de plaats die hem
toekomt, - niet in het stof van den weg, maar op den zetel der koningen. Is ons
Vlaamsche volk, uit edelen bloede, niet gezonken tot de diepste armoede, de uiterste
zwakheid?
En dit is de dame die onze moderne ridders kozen voor hunne bruid, hun ideale
geliefde, hun oorbeeld; voor wie zij streden en leden, leefden en streefden, niet uit
winstbejag - ei Heere toch! het werd soms gezeid - niet uit zucht naar roem en
eereteekens, maar in de stilte des harten, in hun innigst gebed, in hunne stoutste
droomen, ten koste van hun hartebloed. En dit, levenslang, in een taaien, saaien,
hardnekkigen kamp, spijts alle hinderpalen en hinderlagen, - onvermoeid, en
onbeloond.
Maar eindelijk komt de zegepraal: de welige oogst lacht in den koesterenden
zonneschijn; de eind-overwinning is nabij, en deze dag zelf brengt er ons als eene
belofte van. - Eene belofte voor de toekomst, maar ook eene herinneríng uit het
verleden; want zij die zaaiden zijn er niet meer om de gulden schoven juichend in
te halen.
Altijd blijft het evangeliewoord waar: anderen zijn zij die zaaien en zij die maaien.
Slechts bij uitzondering gaan sommigen met de gerven naar huis, die zaaiden in 't
getraan. Maar aan de inzamelaars van den oogst is de
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plicht opgelegd hen te gedenken die gingen, en 't zaad strooiden, en ploegden, in
't zweet huns aanschijns, onder de drukte van hitte, kommer en last. En dat doen
wij nu: wij groeten en wij huldigen ze allen, de verdwenen grooten - Conscience,
Benoit, David, Willems, Alberdingk Thijm, Gezelle, en al die honderden, die
duizenden, die ze volgden en omringden; die, onbewust soms, het edele werk
voorthielpen, een omsluierd ideaal in het hart droegen en hun hoofd nederlegden
zonder te weten hoe grootsch hun betrachten was, hoe glorievol hun zwoegen. De geschiedenis maakt gewag van de voorkampers en baanbrekers, maar de
nederige boerenjongen, gesneuveld op het eereveld, wie vermeldt hem? - Wij zullen
ze vereenigen in een zelfde herdenken en te zamen huldigen heel het roemrijk
geslacht der eerste kampers voor 't heropbeuren van ons versmade volk.
Maar wij, de levenden, wij die traden in hun gewonnen arbeid, wij die medeleden
en medestreden, maar die de blijde belofte zien van den opkomenden dageraad, welke moeten onze gevoelens zijn?
Vooreerst, een gevoel van dank, van dank ten hemel, dat hij ons de vreugde van
den strijd gaf, de strijd die staalt en sterkt, die verrijkt en verblijdt; dat hij ons gaf het
bezielend geloof en de sterke volharding, den fieren moed en den hooghartigen
vrijheidszin. Mannen van Vlaanderen, ons verleden is zoo schoon!
En is ons verleden schoon, zoo moet ook ons heden zijn. De zelfde band van
samenlijden en -verblijden moet ons blijven verbinden. Eendrachtig moeten wij
volharden in het zelfde geloof, de zelfde hoop, de zelfde liefde voor ons dubbel
ideaal: het vaderland van hiernamaals en ons vaderland hier beneden.
En, was het aandeel der vrouw vernederend gering in het edel streven dat voor
naam heeft: de Vlaamsche strijd, dan zult ge toch toelaten aan haar die men wel
eens doopte: Moeder van de Vlaamsche beweging, met u, mannen, te juichen en
te jubelen, en deel te nemen in uw fiere opgetogenheid.
M.E. BELPAIRE.
16 November 1910.
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De Christiwaarheid
Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den
‘Nieuwen Gids’.
(Vervolg)
Het historisch bestaan van Christus
B. Christene bronnen
De voornaamste bronnen ten bewijze van het geschiedkundig bestaan van Jesus
zijn wel de christene bronnen, en meer bepaaldelijk de Nieuw-Testamentische
schriften en allermeest de Evangeliën, de Handelingen der Apostelen en de
Paulusbrieven, alsmede de christene schrijvers uit de eerste tijden van het
Christendom. Het ligt dan ook in onze bedoeling, voorop de door onze tegenstrevers
immer geloochende echtheid en vertrouwbaarheid der Evangeliën, der Handelingen
der Apostelen en der Paulusbrieven opnieuw te bewijzen, om daarna uit deze
historische bronnen, alsook uit de overige oude christene documenten af te leiden
wat wij van het geschiedkundig bestaan van Jesus-Christus te denken hebben.

Authenticiteit der Nieuw-Testamentische Schriften
Dat de schriften van het Nieuwe Verbond, die het hebben over Jesus-Christus,
dezen als een geschiedkundigen persoon voorstellen, springt zoodanig in het oog,
dat zelfs de meest verstokte vijanden van het Christendom het niet hebben
aangedurfd deze waarheid te ontkennen. Om dan toch aan hunne stelling eenigen
schijn van waarheid te geven, moesten zij er toe komen de authenticiteit dezer
schriften effenaf te loochenen. Ongelukkig genoeg voor hunne stelling, is nu die
authenticiteit een door de gegevens der moderne wetenschap voor-goed-bewezen
feit. Wél
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mogen een Drews, een Kalthoff, tot zelfs een Leidsche redemeester toe, in het
belang hunner bevooroordeelde systemen, telkens weer opnieuw trachten te doen
gelooven, dat bedoelde schriften uit het midden der tweede eeuw van gansch
onbekende schrijvers afkomstig zijn en geene historische waarde bezitten: eenzame
roepers in de woestijn zijn en blijven zij. Het kan hun niet gelukken het licht nog
langer onder de korenmaat te verbergen. Dat hebben wij nog wel aan sommige
rationalistische geleerden, en niet het minst aan de oude en tevens ook verouderde
Tubingerschool, te danken. Door het vlijtig opzoeken en bovenhalen van al wat de
geloofwaardigheid dier schriften maar eenigszins kon verminderen, of, volgens
hunne stoute bewering, voor altijd zou vernietigen, hebben zij er aanleiding toe
gegeven, dat geleerden van alle gezindheid de kwestie nog eens ernstig
bestudeerden met al de hulpmiddelen der moderne wetenschap. Volgens de
tegenwoordige critische methode werd het vraagstuk onderzocht en men kwam,
althans wat de groote trekken aangaat, allengskens tot de waarheid terug. De
Katholieken mochten er zich in verheugen hunne meening aangaande de
authenticiteit hunner gewijde boeken met nieuwe bewijzen te zien staven; de
andersdenkenden, die soms ook wel gehoopt hadden in de nieuwe critische methode
een wapen te vinden tegen het Christendom, hebben moeten toegeven dat de oude
Katholieke Traditie het in deze gewichtige zaak altijd goed heeft voorgehad. Hun
hoofdman, de vermaarde en onvermoeibare professor A. Harnack van Berlijn,
(1)
spreekt dan ook van niets minder dan van een terugkeer tot de Traditie. Zoo heeft
bijgevolg de te-ver-overdreven en te scherp-afgeteekende dwaling teruggevoerd
naar de waarheid. Ex malo bonum!
Om tot dien uitslag te geraken is er niets anders

(1)

A. HARNACK, Die Chronologie der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, I, Leipzig, Hinrichs,
1897, bl. VIII; Lukas der Artz... ib. 1906 (Voorrede); Die Apostelgeschichte, id. 1908. - Men
vergelijke de Inleiding tot de boeken van het Nieuw Testament van Protestantsche schrijvers
de

als TH. ZAHN, Einleitung in das Neue Testament, 3
de

A. JUELICHER, id. 5

de

en 6

uitgave, Leipzig, Deichert, 1906-1907;

uitg., Tübingen, Mohr, 1906.
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noodig geweest dan de beginselen der historische critiek op de boeken van het
Nieuwe Verbond trouw en eerlijk toe te passen. De uiterlijke en innerlijke gronden,
waarop de echtheid en geloofbaarheid der gewijde boeken berusten, zullen wij kort
en bondig trachten uiteen te zetten voor de Evangeliën, de Handelingen der
Apostelen en de voornaamste Paulusbrieven. Dat zal alléen reeds meer dan genoeg
zijn om het geschiedkundig bestaan Onzes Heeren apodictisch te bewijzen.

Uiterlijke gronden
Wat weet de geschiedenis te melden omtrent het ontstaan der Evangeliën, der
Handelingen en der Paulusbrieven? Wat zeggen de oude schrijvers nopens hunnen
oorsprong? In welk tijdperk en door wie werden die boeken geschreven? Ziedaar
wat wij nu te onderzoeken hebben.
DE EVANGELIËN. - Zijn die werkelijk afkomstig van de ons bekende vier
(1)
Evangelisten, zooals de Katholieke traditie het voorhoudt?
Welke ook de meening zij die men ten opzichte van de oudheid onzer Evangeliën
e

aankleve, loochenen kan men niet dat zij ten minste in de IV eeuw algemeen als
authentiek beschouwd werden. Dit wordt als een vaststaand historisch feit door
iedereen aanvaard en beleden. Wie hierover trouwens nog den minsten twijfel mocht
voeden, heeft maar de werken van den onsterfelijken Augustinus (354-440) en
(2)
van zijn geleerden tijdgenoot den H. Hieronymus (340?-420) te doorbladeren.
Daarop behoeft niet

(1)

Over de uitwendige bewijzen voor de authenticiteit onzer Evangeliën kan men best raadplegen
(buiten de reeds aangehaalde Protestantsche werken) de Inleidingen van katholieke schrijvers
de

als R. CORNELY, Historico-critica Introductio, t. III, 2 uitgave, Parijs, Lethielleux, 1897, J.
BELSER, Einleitung in das Neue Testament, Freiburg, Herder, 1901, E. JACQUIER, Histoire des
livres du N.T., Parijs, Lecoffre, b. II, 1905, b. IV, 1908. Daar vindt men ook verdere bibliographie
die hier niet kan gegeven worden. Voor niet ingewijden zal het wetenschappelijk volksboekje
de

(2)

van TH. BENSDORP, C. ss. R.: Legende of Historie?, 2 uitgave, Amsterdam, Borg, 1909,
veel dienst bewijzen.
Voor AUGUSTINUS, zie bv. Commentar. in Matthaum, Prol. 5-7, (Migne XXVI, 18), De Cons.
Evang. I, 2 (M. XXXIV, 1043), I, 6 (M. XXXIV, 1046), In Psalm. 137, 16 (M. XXVII, 1783), In
Joan. tract., 36, 5 (M. XXXV, 1616).
Voor HIERONYMUS: In Matth., Prol. (M. XXVI, 18). Ep. LIII ad Paulinum, 8 (M. XXII, 548).
M = J.P. MIGNE Cursus Patrologiae, Parijs, 1844-1866. De Romeinsche cijfers duiden het
boekdeel aan, de Araabsche cijfers verwijzen naar de bladzijde. De naam van den
aangehaalden schrijver zegt genoegzaam of er van de verzameling der Grieksche of van die
der Latijnsche Vaders spraak is.
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verder te worden ingegaan. Zoo wij nochtans eenige oogenblikken stil blijven bij
hetgeen Eusebius van Caesarea (265?-340?) over de Evangeliën getuigt, dan is
dit enkel omdat zijn getuigenis niet alleen weergeeft wat men hieromtrent dacht in
zijn tijd en in zijne streek, maar verre teruggrijpt in het verleden en berust op
documenten van uit de vroegste tijden des Christendoms. Eusebius, wiens eerlijkheid
en goede trouw wel niemand in twijfel zal roepen, mag als de stichter der kerkelijke
geschiedenis beschouwd worden. Omdat hij nog gebruik kon maken van de
vermaarde bibliotheek door Origines te Caesarea verzameld en van die van bisschop
Alexander te Jerusalem, was hij in staat zijn oordeel te gronden op tal van
documenten die in den loop der tijden voor ons zijn verloren gegaan, zoodat zijn
Historia Ecclesiastica een werk van gansch uitzonderlijke waarde mag genoemd
worden. Zelfs kan de vraag gesteld, wat er ons van de schriften der drie eerste
eeuwen onzer tijdrekening zou zijn overgebleven, zoo wij dit werk van Eusebius
(1)
niet bezaten . Een getuige dus van eerste gehalte.

(1)

S'il (Eusèbe) n'avait pas. avec une diligence sans égale, fouillé les bibliothèques palestiniennes
où le docteur Origène et l'évêque Alexandre avaient recueilli toute la littérature chrétienne
des temps anciens, nos connaissances sur les trois premiers siècles de l'Eglise se réduiraient
à bien peu de choses. Grâce à lui nous nous trouvons en mesure, non sans doute de ne pas
regretter le naufrage de cette littérature, mais au moins de pouvoir l'apprécier sur de notables
e

débris. (L. DUCHESNE, Histoire ancienne de l'Eglise, Tome I, 3 uitg., Parijs, 1907, blz. VII-VIII).
De werken van Eusebius zijn te vinden in MIGNE P.G., t. XIX-XXIV. Kleine uitgave
(Grieksch-Fransch) door E. GRAPIN, Paris, Picard, t. I, 1905. De Ἐϰϰλησιαστιϰὴ ῾ιστορία
bestaat uit tien boeken en geeft de geschiedenis van het Christendom van af de geboorte
van Christus tot aan de zegepraal door Constantinus op Lucinius behaald in 323. Over
Eusebius leze men: P. BATIFFOL, Anciennes littératures chrétiennes I. La littérature grecque.
de

3 uitg., Parijs, Lecoffre, 1901, blz. 204-213; LIGHTFOOT, Eusebius of C. in Dictionary of
christian biography, Londen, 1877-1887. PREUSCHEN, Eusebius von C. in Realencyklopädie
de

für prot. Theologie und Kirche, 3 uitg., Leipzig, 1896-1909, vol. 5; A. en M. CROISET, Histoire
de la littérature grecque, Parijs, 1899, t. V, blz. 909 en vlgg.
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Let nu wel, dat zijn getuigenis juist gaat over hetgeen de oudere oorkonden hem
leerden nopens de authenticiteit onzer Nieuw-Testamentische schriften. In een soort
kanon der boeken van het Nieuwe Verbond verdeelt hij die schriften in verschillende
klassen naarmate hun graad van vertrouwbaarheid. En juist tusschen degene
waarover nooit een twijfel ontstond in welkdanige streek der Kerk ook (έν τοις
ὁμολογουμένοις) rangschikt hij eerst en vooral onze vier Evangeliën (ἡ ἁγια τῶν
(1)
Εὐαγγ λίῶν τ τραϰτυς) - Op eene andere plaats van zijne Historia Ecclesiastica
(III, 24, M. XX, 264) weet hij te zeggen dat onze drie eerste Evangeliën door
Matthaeus, Marcus en Lucas zijn samengesteld, dat Matthaeus zijn Evangelie
geschreven heeft in het Hebreeuwsch of het Arameesch, en dat Joannes de Apostel
de auctor is van het vierde Evangelie. Zoo oordeelt een geschiedvorscher, die heel
wat beter geplaatst was dan onze moderne critici, om de traditie aangaande den
oorsprong onzer Evangeliën te kennen.
Van niet minder gewicht dan dat van Eusebius, is het getuigenis van Origenes
(2)
(185?-263), die zonder tegenspraak het grootste genie was van zijn tijd ,
Waarschijnlijk

(1)
(2)

H.E., III, 25,1 (M. XX, 268 s.).
‘Origène’, aldus Batiffol, ‘est toute la science de son temps: la logique, la physique, l'éthique
sont pour lui plus spécialement des préparations nécessaires de la science des choses
divines. Cette science des choses divines, il la possède, disons mieux, il la fait dans tous ses
divers états: critique du texte biblique, scolies et commentaires de l'Ecriture, apologie, réfutation
des hérétiques, théologie positive, métaphysique chrétienne, spiritualité: et en toutes ces
applications il est prodigieux. “Il est le premier grand scholar, le premier grand écrivain spirituel,
le premier grand commentateur, le premier grand dogmatiste” (Bigg). Il est aussi notre premier
grand prédicateur’. (Batiffol, o.l. p. 164-165).
Over Origenes, zie F. PRAT, Origène, le théologien et l'exégète. (Collection: La Pensée
chrétienne), Parijs, 1907. CH. BIGG, The christian Platonists of Alexandria, Oxford, 1886. E.R.
REDEPENNING, Origenes, eine Darstellung seines Lebens und seiner Lehre, Bonn, 2 bd.
1841-1846, P. HUET, Origeniana, Rouen, 1668 (heruitgegeven in MIGNE, P.G.t. XVII). A. en
M. CROISET, o.c.t.v., p. 845 en vlgg.
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discipel van Pantaenus, zeker van Clemens van Alexandrië, stond hij reeds op
achttienjarigen ouderdom aan het hoofd van het Didascaleion (soort instituut voor
hooger onderwijs) te Alexandrië. Niet alleen was hij zoowel thuis in de oostersche
talen, vooral in het Hebreeuwsch, als in de taal van het Nieuwe Testament, maar
hij was tevens vertrouwd met de toenmalige wetenschap zoo van het Oosten als
van het Westen: want niet enkel verbleef hij te Alexandrië, middenpunt der
beschaving, maar ook te Rome, te Caesarea in Palestina, te Ephesië, te Nicodemië,
te Athene en hij stierf te Tyr in Phenicië. Wat de ouderen dachten over de schriften
van het Nieuwe Testament kon hij niet slechts vernemen uit den mond van zijn
leermeester, Clemens van Alexandrië, die op bijzondere wijze de overlevering
bestudeerd had, doch ook nog uit de menigvuldige handschriften in de Bibliotheek
van Caesarea verzameld.
Wat zegt nu, volgens Origenes, de overlevering aangaande onze vier Evangeliën?
‘Uit de overlevering, zoo Origenes, heb ik vernomen omtrent de vier Evangeliën,
die alleen in heel de Kerke Gods hier op aarde, zonder tegenspraak worden
aangenomen: dat het eerste Evangelie geschreven werd door Matthaeus, eerst
tollenaar, later apostel van Jesus Christus, die het in het Hebreeuwsch stelde voor
de tot het geloof bekeerde Joden. Wij hebben vernomen dat het tweede Evangelie
was van de hand van Marcus, die het op schrift bracht, gelijk Petrus het hem had
uiteengezet... Het derde Evangelie is dat van Lucas, dat door Paulus werd
aanbevolen, en geschreven werd voor de Heidenen. Het laatste Evangelie is dat
van Joannes. (EUSEBIUS, Hist. Eccl. VI, 25, M. XX, 582 s.)
‘De Kerk’, zoo schrijft hij elders, ‘telt slechts vier Evangeliën, terwijl de Ketters er
vele bezitten... Maar tusschen al die schriften, keuren wij goed wat de Kerk
goedkeurt, dat is, de vier Evangeliën die moeten worden aangenomen. (In Luc.
Hom. 1, M. XIII, 1803).
Deze teksten laten aan duidelijkheid niets te wenschen over. Waarbij dan nog te
bedenken is dat Origines met nadruk een beroep doet op de door hem wel
bestudeerde traditie.
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Dat heeft Tertulliaan (?160-?245), met hem gemeens. Hij ook komt er gedurig voor
uit dat hij zijne overtuiging grondt op de traditie. ‘Datgene is de waarheid’, zoo schrijft
hij, ‘wat het oudste is. Het oudste is, wat het dichtst is bij de bron. Het dichtst bij de
bron is, wat afkomt van de Apostelen. En wat komt van de Apostelen? Datgene wat
als heilig en eerbiedwaardig werd beschouwd door de kerken, die door de Apostelen
zijn gesticht’. (Adv. Marcionem IV, 5. Vgl. De Praescriptionibus, XXI.)
‘Hoofdzaak dus voor Tertulliaan is: de overlevering onderzoeken der plaatselijke
(1)
kerken, bijzonder van die, van welke de Apostelen grondleggers waren . Naar dien
grondregel, door hem met zooveel gloed en ijver aan anderen ingeprent, heeft
Tertuliaan ook zelf gehandeld. En dit beginsel heeft hij van zelf toegepast, waar het
een vraagstuk gold, zoo gewichtig als de oorsprong der Evangeliën. Daaromtrent
vooral heeft hij de overlevering niet van een of andere plaatselijke kerk, maar van
DE kerken onderzocht. Tertullianus was hiertoe ten volle in de gelegenheid. Langen
tijd heeft hij te Rome vertoefd; hij werd daar in de Kerk van Christus opgenomen,
schreef er zijn eerste verdedigingschrift. Van 197-220 weerklonk in de kerken van
Afrika zijn machtig woord. Maar ook met andere apostolische kerken stond hij in
(2)
verbinding’ .
Wat een geleerde, die zoo hoog opliep met de overlevering der kerken, omtrent
onze gewijde boeken weet te melden, zal zeker niet van alle belang ontbloot zijn.
Welnu, niet enkel stelt hij, tegenover de ketters van zijn tijd, het onbetwistbaar feit
dat de kerk van het begin af onophoudelijk in het bezit is geweest der vier Evangeliën
(Adv. Marcionem V, 5), maar hij voegt er nog bij wat te denken is over den oorsprong
(3)
zelf dier heilige boeken. ‘Wat wij boven alles vasthouden, is, dat het Evangelie
afkomstig

(1)

(2)
(3)

De Apostolische kerken zijn voor Tertullianus die, welke door de Apostelen zelf zijn gesticht,
en wier eerste bisschop door de Apostelen zelf is aangesteld. Zie Praescript. XXVI, en Adv.
Marcionem, IV, 5.
TH. BENSDORP. Legende of historie? Amsterdam, 1909, blz. 97-98.
Evangelicum instrumentum = bij Tertulliaan het Evangelie.
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is van de Apostelen, aan wie onze Heer zelf de zending toevertrouwde om de blijde
boodschap te verkondigen; of, indien discipelen der apostelen het Evangelie
geschreven hebben, dan hebben zij dit niet alleen gedaan, maar met en volgens
de Apostelen. Want de prediking der apostolische mannen zou kunnen verdacht
geweest zijn van ijdele glorie, zoo zij niet gesteund was door het gezag hunner
meesters, ja door het gezag van Christus, die de Apostelen tot meesters maakte.
Eindelijk, onder de Apostelen deelen Joannes en Matthaeus ons het geloof mede,
(1)
en onder de apostolische mannen vernieuwen het ons Lucas en Marcus’ .
Clemens van Alexandrië (?150-215) werd omstreeks 150, waarschijnlijk te
Athene, uit heidensche ouders geboren, geraakte zeer bedreven in de profane
letteren, doorreisde Italië, Griekenland, Syrië en Palestina, en kwam rond het jaar
180 te Alexandrië, waar de beroemde Pantaenus zijn leermeester en zijn leidsman
werd. Van 190 tot 203 stond Clemens aan het hoofd van het vermaarde didascaleion
dier wereldstad. Het is gedreven door de drift naar waarheid, dat hij zich tot het
(2)
Christendom bekeerd had .
Clemens heeft vele, door zijne nakomelingen op verscheidene manier beoordeelde,
(3)
werken geschreven, waar ons ongelukkiglijk meestal slechts fragmenten van zijn
overgebleven, genoeg althans om te weten welk zijne meening was over 't ontstaan
onzer Evangeliën. Zooals Eusebius (Hist. Eccl. VI, 14, M. XX, 550) getuigt, gaf hij
in zijn boek de Hypotyposen een kort overzicht der schriften van het

(1)

(2)
(3)

Adversus Marcionem IV, 2, volgens de uitgave van AE. KROYMANN in het Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum latinorum t. XLVII, p. 426, aangehaald door A. CAMERLYNCK en H.
COPPIETERS, Evangeliorum secundum Matthaeum, Marcum et Lucam synopsis, Brugge, 1908,
blz. XII.
Over Clemens, zie BATIFFOL, o.c. blz. 159-163; E. DE FAYE, Clément d'Alexandrie, Paris 1898.
De voornaamste zijn: De Vermaning (Προτρ πτιϰὸς προς Ἐλληνας), De Opvoeder
(Παιδαγωγός), De Stromata (Κατὰ τὴν ἀληθῆ ϕιλοσοϕίαν γνωστιϰῶν ὑπομνημάτων
στρωματε͂ις): drie werken die éen geheel vormen; en de Hypotyposen (᾽Υποτυπώσ ις).
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Oud en het Nieuwe Verbond en had hij, omtrent de samenstelling der Evangeliën,
met zorg nagevorscht de meening der ouden, die het dichtst bij den oorsprong
waren. En dat tegen het einde der tweede eeuw!
En aan het adres van een gnostiek tegenstander, die hem een citaat voorbrengt
uit een apocrief Evangelie, antwoordt hij in dezer voege: ‘Dit woord staat niet te
lezen in de vier Evangeliën, die ons door de overlevering zijn toegekomen, maar in
(1)
dat der Egyptenaren’ .
Omtrent den apostolischen oorsprong onzer Evangeliën schrijft Clemens wat hij
uit den mond zijner voorgangers aan het Didascaleion vernomen heeft: ‘(De
ouderling) zegde dat díe Evangeliën het eerst werden samengesteld, waarin men
de geslacht-registers vindt (die van Matthaeus en Lucas). Ziehier onder welke
omstandigheden dat van Marcus werd samengesteld. Toen Petrus te Rome openlijk
het woord Gods gepredikt en de goede tijding verkondigd had onder ingeving van
den H. Geest, verzochten verschillende zijner toehoorders Marcus, die reeds lang
Petrus gevolgd had en de woorden van den apostel goed in het geheugen had, te
boek te stellen wat hij had gehoord. Marcus stelde dus zijn Evangelie samen en
schonk het aan hen die het hem vroegen. Als Petrus hiervan kennis kreeg, verbood
hij niet dat zulks gebeurde, maar zette er ook niet toe aan. Wat Joannes, den laatste
van allen betreft, wanneer hij zag dat de anderen de lichamelijke geschiedenis van
Christus hadden doen kennen, schreef hij zijn geestelijk Evangelie, op aandringen
(2)
dergenen die met hem leefden en onder ingeving van den H. Geest’ .
Een voor onze kwestie zeer belangrijk document, is nog het zoo genaamde
Fragmentum Muratorii of Muratorianum ook soms Canon muratorianus geheeten,
samengesteld rond het jaar 200, waarschijnlijk te Rome, en voor het eerst in het
licht gegeven ten jare 1740 door den geleerden Muratori, die het in een handschrift
e

uit de VIII eeuw ontdekt heeft. Het is een soort officieele lijst of catalogus der gewijde
boeken die toentertijd in de Kerk van het Westen werden

(1)
(2)

Stromata, III, 13 (M. VIII, 1193).
Hypotyposen. EUSEBIUS. H.E. VI, 14, (M. XX, 551.)
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aanvaard. In het eerste deel van dezen canon, dat is verloren gegaan, was er zeker
spraak van het Evangelie van Matthaeus en van dat van Marcus, terwijl in het
overgebleven deel het Evangelie van Lucas en dat van Joannes opgegeven worden
tusschen de schriften die toen door iedereen voor heilige en goddelijke boeken
gehouden en in 't openbaar met ieders toestemming als dusdanig werden
voorgelezen. Lucas was geneesheer en discipel van S. Paulus, en Joannes, de
(1)
auctor van het vierde Evangelie, was een der Apostelen des Heeren .
Wellicht nog vroeger dan het Muratorianum dagteekent het getuigenis van den
H. Irenaeus (?125-208?) waar zijn tijdgenoot, Tertulliaan, van getuigt dat hij was
(2)
‘een allernauwkeurigste navorscher van alle leeringen’ . Omstreeks het jaar 125
in Klein-Azië geboren, groeide hij op in de omgeving van Polycarpus, bisschop van
Smyrna († 155), te midden der presbyteroi of ouderlingen, die, zooals overigens
ook Polycarpus, met den Apostel Joannes en met andere tijdgenooten des Heeren
nog gesproken had-

(1)

(2)

Een fac-simile van het Fragmentum Muratorii is te vinden bij F. VIGOUROUX. Les Livres Saints
et la critique rationaliste, Parijs, 1902, t.V. blz. 314, die het overgenomen heeft uit S.P.
TREGELLES, Canon Muratorianus, Oxford, 1867. Het handschrift bevat tal van schrijffouten.
Ziehier, met tusschen haakjes de verbeteringen aangebracht volgens TH. ZAHN, Grundriss
der Geschichte des N.T. Kanons, Leipzig 1901, blz. 75, den tekst die ons aanbelangt:
‘tertio (tertium) euangelii librum secundo (secundum) lucan (Lucam)
iucas Iste medicus post ascensum XPi.
Cum eo paulus quasi utiuris (itineris) studiosum secundum (secum) adsumsisset numeni
(nomine) suo ex opinione (ex ordine) conscribset (conscripsit), dñm (dominum) tamen nec
ipse
uidit in carne et idem prout assequi potuit
ita et ad (a) nativitate iohannis incipet (incipit) dicere.
Vgl. CAMERLYNCK en COPPIETERS, o.c. blz. XI.
R. CORNELY Historica et critica introductio in U.T. libros sacros, bd. I (in de Cursus scripturae
der Paters Jesuieten) Rome. 1894, blz. 181 vlg.
Omnium doctrinarum curiosissimus explorator (TERT. Adv. Val., V).
Over Irenaeus, zie: A. CAMERLYNCK, Saint Irénée et le canon du N.T., Leuven, 1896; FUNK,
Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, Paderborn, 1897, t. I; BATIFFOL,
o.c. blz. 103, vlg.; A. DUFOURCQ, Saint Irénée (Collection: Les Saints), Parijs, 1904.
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den. Hij kon dus best de oudste overlevering uit het Oosten kennen en dat nog wel
uit den mond van vele tijdgenooten der Apostelen. Maar tevens is hij een uitstekend
getuige voor het Westen. Omtrent het jaar 177 nam hij bezit van den bisschoppelijken
zetel van Lyon en onderhield sindsdien gemeenschap niet alleen met de kerken
van zijn geboorteland, maar ook met die van Gallië en Italië. Tot tweemaal toe
bezocht hij Rome, en sommige geleerden houden het er voor, dat hij zelfs in de
heilige Stad zou gedoceerd hebben. Wat er ook van zij, de waarde van zijn getuigenis
zal men niet licht overschatten. ‘Saint Irénée a connu personnellement saint
Polycarpe qui avait, personnellement, connu saint Jean; saint Irénée a recueilli
l'écho de la prédication des derniers Apôtres et des derniers contemporains de
Jésus; et l'étendue de son esprit égale la profondeur de sa foi. De là l'exceptionnelle
(1)
importance que présente l'étude de sa pensée.’
Wat die waarde van zijn getuigenis nog merkelijk verhoogt, is, dat hij zelf zooveel
belang hechtte aan de traditie. ‘Maar hoe?’ zegt hij, ‘als er over een of ander
vraagstuk eenig verschil bestaat, moet men dan niet zijn toevlucht nemen tot de
oudste kerken, waarin de Apostelen geleefd hebben, en van dezen omtrent het
besproken vraagstuk vernemen, wat zeker en klaarblijkelijk is? En als de Apostelen
geen geschriften hebben nagelaten, moet men dan zich niet aan het richtsnoer der
overlevering houden, welke zij hebben nagelaten aan degenen, wien zij de kerken
(2)
toevertrouwden?’ Ook beroept hij zich herhaalde malen op getuigenissen van
tijdgenooten der Apostelen met uit-

(1)
(2)

A. DUFOURCQ, Saint Irénée (Collection: Pensée chrétienne), Parijs, 1905, blz. 1.
Contra haereses l. III, c. IV, 1. M. VII, 855. Aangehaald bij BENSDORP, o.c. blz. 69.
Van verschillende werken van Irenaeus is ons enkel de titel bewaard gebleven door Eusebius;
van andere bestaan er nog eenige citaten. Maar zijn voornaamste werk: Contra Haereses
(Ἔλ γχος ϰαὶ ἀνατροπὴ τῆς ψ υδωνύμουγνώσ ως) bezitten wij nog in zijn geheel.
Weliswaar blijven er van den oorspronkelijken Griekschen tekst slechts citaten over bij
Eusebius, Epiphanius, Theodoretus en in de Philosophoumena, maar wij hebben nog eene
zeer oude en zeer woordelijke Latijnsche vertaling van het geheel. Deze is te vinden bij MIGNE
P.G.t. VII, blz. 437 vlgg. Eene Fransche vertaling (sommige deelen nochtans zijn enkel
geresumeerd) werd onlangs uitgegeven door Hoogleeraar A. DUFOURCQ (S. Irénée, in La
Pensée chrétienne). Eenige fragmenten (citaten van kerkelijke schrijvers) betreffende de
Presbyteroi bij Irenaeus geeft E. PREUSCHEN in zijne Antilegomena, Giessen, 1901, blz. 63
vlgg. De werken van Irenaeus werden nog uitgegeven door W. HARVEY, S. Irenaei opera, 2
vol., Canterbury, 1857.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

423
drukkingen zooals deze: ‘Zooals ik gehoord heb van eenen ouderling, die het zelf
gehoord had van degenen, die de Apostelen nog gekend hadden en van degenen
(1)
die hunne leerlingen geweest waren...’ - Op dezelfde manier sprak ook de ouderling,
(2)
de leerling der Apostelen, over beide Testamenten....
Ook om de leer der ketters te weerleggen, die, naar gelang hunne theoriën het
vergden, sommige gewijde boeken aannamen en andere verwierpen, stelt hij voorop
wat de traditie leert aangaande de heilige Schriften. De Ebionieten gebruiken het
Evangelie van Matthaeus, Marcion dat van Lucas; die Jesus van Christus scheiden
en beweren dat Christus onlijdelijk is gebleven maar dat Jesus geleden heeft,
verkiezen het Evangelie van Marcus; de Valentinianen bezigen het Evangelie van
Joannes: maar hijzelf getuigt dat er niet meer of minder dan vier Evangeliën zijn.
Gelijk er vier windstreken zijn en vier zedelijke deugden en vier Cherubijnen, zoo
(3)
zijn er ook vier Evangeliën.
En wie heeft die Evangeliën samengesteld? ‘Matthaeus heeft het Evangelie onder
(4)
de Hebreeuwen en in hunne taal uitgegeven, toen Petrus en Paulus te Rome de
blijde boodschap verkondigden en de Kerk stichtten. Na hun heengaan heeft Marcus,
leerling en tolk van Petrus, datgene wat Petrus predikte, in schrift weergegeven. Op
zijne beurt heeft Lucas, de gezel van Paulus, het evangelie, hetwelk deze gepredikt
heeft, in zijn boek opgeteekend. Eindelijk heeft ook Joannes, de leerling des Heeren,
die aan zijne

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

E. PREUSCHEN, o.c. blz. 65.
IBIDEM, blz. 69.
Contra Haereses, l. III, c. XI, 7-9. (M. VII, 884-891).
Dit is, volgens ons, de waarschijnlijkste vertaling van den genetivus absolutus in het Grieksch:
τοῦ Π τρου ϰαὶ τοῦ Παύλου ἐν Ῥώμη ὐαγγ λιζομένων... Nochtans andere schrijvers
vinden hier geene chronologische aanduiding en vertalen anders; vgl. Dom CHAPMAN, Irenaeus
on the dates of the Gospels, Journal of theological Studies, VI, blz. 563 vv.
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(1)

borst rustte, zijn Evangelie uitgegeven, terwijl hij te Ephese in Azië verwijlde.’
Dat is het getuigenis van Irenaeus, rond de jaren 177-189, toen men nog zoo
dicht was bij de bronnen. En let wel, dat de omstandigheid, door hem opgegeven
nopens Lucas, die een metgezel van Paulus zou geweest zijn, door schier heel de
moderne critiek op schitterende wijze bevestigd worden, terwijl hij, Irenaeus, zeker
volle vertrouwen verdient als hij spreekt over het auteurschap van het vierde
Evangelie, omdat hij zelf Polycarpus gekend had, die nog met den heiligen Joannes
(2)
had geleefd . Wat zijn bericht nopens Marcus betreft, dit stemt volkomen overeen
met het getuigenis van Papias, waarover later. Geen wonder derhalve, zoo de
meeste moderne geschiedvorschers de meening van Irenaeus ten volle bijtreden.
Overigens zijn de getuigen ten voordeele der authenticiteit onzer vier Evangeliën,
op het einde der tweede en in het begin der derde eeuw, bijzonder talrijk. Zoo kent
bijvoorbeeld Theophilus van Antiochië (volgens Eusebius, H.E., IV, 24, bisschop
van Antiochië rond de jaren 170) aan de Evangeliën het zelfde gezag toe als aan
(3)
de schriften van het oude verbond , terwijl hij duidelijk te kennen geeft, van welke
boeken er spraak is, door het feit dat hij Lucas, Marcus en Matthaeus citeert met
de aanhalingsformulier: ‘evangelica vox’ of ‘evangelium dicit’. Nog weten Eusebius
(H.E. IV, 29, M. XX, 401) en Theodoretus (Haeretic. fabula, I, 20, M. LXXXIII, 369)
te vertellen dat omstreeks denzelfden tijd, Tatianus, leerling van den heiligen
Justinus, voor de geloovigen van Edessa een evangeliënharmonie of Diatesseron
(verzameling van vier) vervaardigd heeft, wat toch wel aantoont dat de vier
Evangeliën toen al druk gebezigd werden. Eenieder trouwens - zij hij geloovig, zij
hij rationalist - die daaromtrent nog een ernstigen twijfel mocht koesteren, zou enkel
een klaren

(1)
(2)
(3)

Contra Haereses, III, 1. Grieksche tekst bij EUSEBIUS. H.E.l. V, 8. Latijnsche en grieksche
tekst bij CAMERLYNCK en COPPIETERS, o.l. blz. XI.
Over de betrekking van Irenaeus met Polycarpus, zie de eigen woorden van Irenaeus bij
EUSEBIUS, H.E., V, 20.
Ad Autolycum, III, 12, (M. VI, 1137).
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blijk geven, dat hij met de christene litteratuur van dien tijd weinig of niet vertrouwd
(1)
is .
De aandachtige overweging van bovenvermelde getuigenissen, vooral voor wie
ze in hun geschiedkundig midden weet terug te plaatsen, zal wel duidelijk doen
inzien dat wij de bewijskracht van bedoelde getuigenissen niet overschatten, wanneer
wij er de volgende gewichtige besluiten uit afleiden:
o

1 Met volle zekerheid is bewezen dat, rond het jaar 200 onzer tijdrekening, geheel
de Kerk door, zoowel in het Oosten als in het Westen, onze vier Evangeliën algemeen
in gebruik waren, in het openbaar gelezen en overal druk gebezigd werden.
Niet alleen hebben wij, om deze bewering te staven, zeer uitdrukkelijke
getuigenissen uit al de deelen van het Romeinsche rijk, waar toentertijd de christene
godsdienst reeds was verspreid (het Muratorianum te Rome, Irenaeus in Gallië, in
het Oosten en te Rome, Tertulliaan te Rome en te Carthago, Clemens van Alexandrië
in Egypte, Tatiaan in Syrië en bisschop Theophilus te Antiochië, - terwijl het
getuigenis van Eusebius en dat van Origenes mogen gelden zoo voor het Oosten
als voor het Westen); maar Grieksche schrijvers, als Irenaeus, en Latijnsche
schrijvers, als Tertulliaan, hebben hunne schriften doorweven met zoovele
aanhalingen uit het Nieuwe Testament, dat, ware het verloren gegaan, men het uit
hunne werken bijna geheel opnieuw zou kunnen bijeenvergaderen. Tertulliaan
beschikte daarbij reeds over eene latijnsche vertaling der

(1)

LOISY, waar onze tegenstrevers, nu hij de Kerk verlaten heeft, zich met eenige voorliefde op
beroepen, neemt ook aan dat de traditie, welke onze Evangeliën als apostolische schriften
erkent, hooger opklimt dan het einde der tweede eeuw (Histoire du canon du Nouveau
Testament, Paris 1891, p. 125-126), terwijl A. HARNACK getracht heeft nader te bepalen op
welk tijdstip ons viertallig Evangelie juist in de Kerk werd opgenomen. Trapsgewijs klimt hij
op van het einde der tweede eeuw tot aan den apostolischen tijd: op het einde der tweede
eeuw ontmoet hij overal de vier evangeliën (het ὐαγγέλιον τ τραμορϕον) en hij constateert
het bestaan van deze verzameling der vier Evangeliën, ten minste in Klein-Azië, reeds korts
na de verschijning van het Joannesevangelie rond 80-110. Die Chronologie... t. I, blz. 681-700).
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Evangeliën, in den loop der tweede eeuw samengesteld, en waarvan het gebruik
(1)
algemeen was in de Afrikaansche kerk . Wie nu maar eventjes wil overdenken hij moet daarvoor met het Leidsche ‘Collegium logicum’ nog niet vertrouwd zijn dat in dien tijd een geschrift lang zoo gemakkelijk niet verspreid werd als op onze
dagen en dat toch eene vertaling en een evangeliënharmonie een drukke lezing
der evangeliën vooronderstelt, zal vanzelfs tot het besluit komen dat tegen het einde
der tweede eeuw deze gewijde schriften al lang moesten bestaan hebben, om toen
reeds in ver-uiteengelegen streken, van Gallië tot Syrië, heel de christene wereld
door, toegang te vinden. En let wel, dat wij nauwelijks éene eeuw van de apostolische
tijden verwijderd zijn! Het zal dan wel niet vermetel heeten, den oorsprong onzer
Evangeliën te stellen kort na den apostolischen tijd, zoo niet in den apostolischen
tijd zelf.
o

2 Doch dit is niet alles. Datzelfde algemeen getuigenis van heel de christene
wereld, op het einde der tweede en in het begin der derde eeuw, is ook uitdrukkelijk
voor wat den oorsprong der Evangeliën betreft. Al de hoogergenoemde getuigen
zijn het er over éens. dat de Evangeliën zijn samengesteld door Apostelen of
leerlingen van Apostelen en geven, over 't algemeen, de namen op der schrijvers.
Laat nu nog wezen - wat wij geenszins wenschen te ontkennen - dat, voor een of
ander bijkomend punt, in hun getuigenis soms eenige onnauwkeurigheid kan
gevonden worden, over éene zaak zijn zij toch allen t' accoord: den apostolischen
oorsprong onzer Evangeliën. En dat punt alleen heeft voor ons eenig belang.
o

3 De hooge waarde van hun getuigenis zal wel aan niemand ontsnappen. Het
vereenigt namelijk al de vereischten tot eene oorspronkelijke en wel-gegronde
overlevering. Want de traditie nopens het ontstaan der Evangeliën was niet enkel
algemeen en heel de kerk door verspreid, openbaar

(1)

TERTULL. De Monogamia XI, Adv. Praxeam, V.
Deze meening mag als volstrekt bewezen gelden, alhoewel enkele geleerden dit nog in twijfel
trekken. Men raadplege P. MONCEAU, Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, Parijs, Leroux,
1901.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

427
en éenstemmig, maar zij werd ook aangenomen door de meest geleerde en meest
gezaghebbende schrijvers, die zich toch zoo maar niet door het eerste het beste
verdichtsel op sleeptouw lieten nemen. Daarbij is die overlevering zeer
nauwkeurig-bepaald (zij geeft ons tot de namen der schrijvers en hunne hoedanigheid
toe) en zóó bestendig, standvastig en vertrouwbaar, dat zij als onweerlegbaar bewijs
kon gelden tegenover de ketters die het een of ander geschrift van het
Nieuw-Testament (omdat het hun dwaalleer veroordeelde) wilden verwerpen.
Eindelijk - en dit is zeer belangrijk - berust die overlevering op uitnemend-vaste
gronden: hare geschiedenis, hare afkomst moesten nog bizonder-goed bekend zijn
omstreeks het einde der tweede eeuw. Immers, elke kerkelijke gemeente wist toen
nog aan te duiden welk apostel of welk discipel haar gesticht had, welke bisschoppen
in haren schoot elkander hadden opgevolgd van het begin af aan. Voor Rome is
(1)
bvb. die opvolging der bisschoppen op den stoel van Petrus een welbekend feit ;
te Alexandrië verneemt Clemens de waarheid uit den mond van zijn voorganger
Pantaenus, welke zelf onmiddellijk discipel was der ouderlingen die de Apostelen
(2)
nog gekend hadden ; in Gallië verhaalt Irenaeus wat hij gehoord heeft uit den mond
der ouderlingen, die hij in Azië gekend heeft en die zijne tijdgenooten, ook wel ketters
zooals Florinus, zoo goed gekend hebben als hij zelf, en die ouderlingen waren:
Polycarpus, bisschop van Smyrna, Papias, bisschop van Hierapolis en andere
leerlingen van den Apostel Joannes. Als wij dan van de eene zijde overwegen dat
het hier gaat over eene kwestie van het grootste belang voor de verschillende
kerkelijke gemeenten, eene kwestie die daarbij toentertijd nog gemakkelijk kon
gecontroleerd worden; en van de andere zijde, dat de getuigenissen, uit verschillende
bronnen opgenomen, gansch éenstemmig luiden, dan mag het ons terecht

(1)

Hegesippus heeft, omstreeks 180, catalogen opgemaakt der bisschoppen die, van af het
begin, elkander opvolgden in sommige kerken. Andere kerkelijke schrijvers hebben hetzelfde
gedaan.
e

Zie hierover BATIFFOL, Littérature grecque, 3 uitg., blz. 50-51. Vgl. L'Eglise naissante et le
e

(2)

catholicisme, 3 uitg., blz. 206 vlgg.
Hypotyposen, bij EUSEBIUS. H.E., VI, 13.
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verwonderen dat er nog critici gevonden worden om de hooge waarde en
vertrouwbaarheid dezer getuigenissen in twijfel te trekken. Immers, voor welk profaan
boek uit hetzelfde tijdstip, zouden er steviger en meer ernstige uitwendige gronden
voorhanden zijn? Ook zal ieder onpartijdig lezer zonder moeite instemmen met het
oordeel van M. Lepin, wanneer deze zegt: ‘Une tradition aussi universelle, aussi
ferme, aussi précise, à un siècle seulement de son origine présumée, une tradition
qu'à cette époque même il était facile de contrôler par le souvenir comparé des
diverses églises, et dont aux différents lieux, on pouvait remonter le cours jusqu'à
(1)
sa source première, ne peut qu'être fondée sur la réalité’.
Waren er bijgevolg geen andere dan bovenstaande getuigenissen voorhanden
ten voordeele der authenticiteit onzer Evangeliën, dan ware die authenticiteit toch
al heel degelijk bewezen, degelijk genoeg althans om ieder ernstig historisch-denkend
man er toe te stemmen deze authenticiteit, enkel op grond eeniger loutere
veronderstellingen of onbewezen mogelijkheden, niet eenvoudig-weg te verwerpen.
Voor ons zijn de tot-nu-toe-vermelde getuigenissen als de eerste stevige
grondslagen, waarop de echtheid en vertrouwbaarheid onzer Evangeliën, met behulp
der nu-aan-te-brengen materialen, moeten worden opgebouwd. Bedoelde materialen
zijn de werken der christene schrijvers, van het einde der tweede eeuw af tot aan
den apostolischen tijd terug. Wie nu de kerkelijke geschiedenis en de christene
litteratuur van dat tijdstip maar eenigszins bestudeerd heeft, zal zich heelemaal niet
verwonderen, dat de getuigenissen veel min talrijk zijn dan in het begin der derde
eeuw. Men gelieve enkel te overdenken dat uit de twee eerste eeuwen een groot
aantal werken, die ons mogelijk over de Evangeliën konden inlichten, geheel en
gansch zijn verloren gegaan, dat wij van vele enkel nog den titel, van andere slechts
(2)
min of meer uitgebreide fragmenten bezitten .

(1)
(2)

de

M. LEPIN. Jésus Messie et Fils de Dieu d'après les Evangiles synoptiques. 2 uitg., Parijs,
1905, p. XVIII.
Het zou b.v.b. niet van belang ontbloot zijn, een lijst op te maken der schriften die door
Eusebius vermeld worden en waar ons in 't geheel niets of enkel nog brokstukken van zijn
bewaard gebleven.
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Daarbij zal men deze eenvoudige waarheid niet uit het oog verliezen, dat over een
boek des te meer gesproken wordt naarmate het meer verspreid is en drukker wordt
gelezen en dat de Evangeliën natuurlijk meer en meer lezers vonden naarmate het
Christendom veld won. Eindelijk verdient nog te worden aangestipt, dat de
noodwendigheid om een beroep te doen op het geschreven woord der openbaring,
zich toen tertijd lang zoo dringend niet voordeed als honderd jaar later. Immers, in
het begin kon men nog gemakkelijk, voor de meest verschillende vraagstukken, zijn
toevlucht nemen, hetzij tot de apostelen (men vergete niet dat de apostel Joannes
een hoogen leeftijd bereikt heeft), hetzij tot de ouderlingen die nog met de apostelen
geleefd hadden, zoodat de mondelinge traditie, van natuur uit, een grooteren rol
moest spelen dan in latere tijden. Deze laatste beschouwingen verklaren meteen,
waarom het getuigenis der oudste schrijvers over 't algemeen minder uitdrukkelijk
is: omdat men altijd nog op het gezag der levenden kon beroepen, had men zoodanig
niet noodig het gezag van het geschreven woord hoog te houden en er met nadruk
aan te herinneren dat de Nieuw-Testamentische boeken door de apostelen zelf of
door hunne onmiddellijke discipelen werden samengesteld. Trouwens was het
auteurschap dier boeken nog beter door iedereen gekend en moest derhalve als
een aangenomen feit bij de lezers ondersteld worden.
In alle geval komt het getuigenis van Papias (wat vóór 150), althans wat de
Evangeliën van Marcus en Matthaeus betreft, aan uitdrukkelijkheid niet te kort. En
zeer gewichtig is dit getuigenis voorzeker ook genoeg, zooals mag blijken uit de
volgende gegevens. Eerst en vooral was Papias de man wel om den oorsprong
onzer Evangeliën te kennen. ‘Hij was’, zoo zegt Irenaeus, ‘een leerling van Joannes,
(1)
een vriend van Polycarpus, een schrijver uit den ouden tijd.’ Eusebius (H.E. III,
36, 39), en na hem de H. Hieronymus (De Vir. Ill. 18) weten ook nog te melden

(1)

Ταῦτα δὲ ϰαὶ Παπίας ὁ Ἰωάννου μ ν ἀϰουστής, Πολυϰάρπου δὲ ἑταῖρος γ
ἀνήρ, ϰτλ. (Contra Haer. V, 33, 4. Zie PREUSCHEN, o.c. blz. 55.)

γονώς, ἀρχαῖος
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dat Papias bisschop was van Hierapolis in Phrygië en een werk geschreven heeft,
bestaande uit vijf boekdeelen en getiteld: Λογίων ϰυριαϰῶν ἑξηγήσ ως βιβλίαπέντ
‘Verklaring van logia des Heeren, in vijf boeken’, waar ons slechts enkele citaten
(1)
van zijn overgebleven. Daarbij moet nog in acht genomen, hoe die tijdgenoot van
tijdgenooten des Heeren aan de traditie gehecht was. ‘Ik wil niet nalaten’, zoo schrijft
hij, ‘datgene wat ik van de presbyteroi goed geleerd heb en goed in mijn geheugen
geprent, bij de verklaringen bij te voegen, ten einde de waarheid ervan te bevestigen.
Want ik vond niet, zooals de groote menigte, behagen in degenen die vele woorden
ten beste geven, maar in degenen die de waarheid verkondigen; niet in degenen
die vreemde geboden geven, maar in degenen die de geboden door den Heer aan
de geloovigen gegeven en van de Waarheid zelve uitgegaan, verkondigen. Kwam
(2)
ik bijgeval iemand tegen die met de presbyters had omgegaan, dan deed ik
onderzoek naar de woorden die de presbyters hadden gesproken: wat Andreas,
Petrus, Philippus, Thomas, Jacobus, Joannes, Mathias of eenig ander discipel des
Heeren gezegd hadden, wat Ariston en de presbyter Joannes, discipelen des Heeren,
zeggen.... Immers, ik was van meening dat boekenwijsheid mij minder voordeel zou
(3)
aanbrengen dat het bezielde en blijvende woord.’
Het zal wel niet noodig zijn te bewijzen dat Papias onze vier Evangeliën gekend
(4)
heeft: wie de fragmenten van Papias in de ‘Antilegomena’ van Preuschen wil

(1)

Zie PREUSCHEN, o.c. blz. 54, 59. Dit werk is eene wederlegging van het Gnosticismus. Volgens
Funk zou het geschreven zijn omstreeks 130-140. Over Papias zie: FUNK, Patres apostolici
e

(2)

(3)

(4)

2 uitg., Tubingen, 1901, t. I, blz. CVI vlgg.
Wij houden met FUNK (o.c. blz. 352) en BATIFFOL, L'Eglise naissante et le Catholicisme, Parijs,
1909, blz. 205, dat door het woord πρ σβύτ ροι de Apostelen en de leerlingen der Apostelen
beduid worden.
Bij EUSEBIUS, H.E., III, 39, 3-4. Hier dient te worden overpeisd, dat Papias het heeft tegen de
ketterij der Gnostieken. ‘La méthode que suit Papias est la méthode qui oppose la tradition
à la gnose, et qui justifie la tradition en la dérivant des Apótres et du Seigneur.’ (BATIFFOL,
L'Eglise naissante et le Catholicisme, blz. 206.)
Blz. 55-63.
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nalezen, zal zonder twijfel alle bewijs overbodig achten, Laten wij liever luisteren
naar de bijzonderheden die Papias omtrent den oorsprong van het Evangelie volgens
den H. Marcus en van dat volgens den H. Matthaeus weet te vertellen.
(1)
Van Marcus getuigt hij: ‘En dit zegde de presbyter : Marcus, die de tolk was van
Petrus, heeft, voor zoover hij het zich herinnerde, alles zorgvuldig opgeteekend wat
door Christus gezegd of verricht is, hoewel toch niet volgens de (tijds-)orde; want
hij heeft den Heer niet gehoord en hij heeft hem ook niet vergezeld; maar later heeft
hij, zooals ik reeds gezegd heb, Petrus gevolgd, die zijne onderwijzingen richtte
naar de behoeften der toehoorders, doch geene geordende samenstelling van de
spreuken (τῶν ϰυριαϰῶν.... λογίων) des Heeren wilde geven. Derhalve heeft Marcus
niet gefaald, door aldus eenige dingen, gelijk hij ze zich herinnerde, op te schrijven;
want hij had alleen deze éene bekommernis: niets weg te laten van hetgeen hij
(2)
gehoord had; niets onwaar er bij te voegen.’
En van Matthaeus zegt hij: ‘Matthaeus heeft de “logia” des Heeren in het
(3)
Hebreeuwsch geschreven; en eenieder vertaalde ze zoo goed hij kon’.
Hier is natuurlijk spraak van het oorspronkelijk Matthaeus-evangelie, dat volgens
sommige critici in het Hebreeuwsch, volgens andere in eene aan het Hebreeuwsch
verwante taal, het Arameesch, zou geschreven zijn. Voor de niet-Joodsche
toehoorders kon dat Evangelie in den oorspronkelijken tekst niet voorgelezen worden
en bijgevolg was men wel verplicht het eerst in het Grieksch, de taal der toehoorders,
te vertalen, wat dan ook, volgens het gezegde van Papias, gebeurde. Een
algemeen-aangenomen

(1)
(2)

(3)

De zegsman namelijk van Papias.
Bij EUSEBIUS, H.E., III, 39, 14-16. Zie PREUSCHEN, o.c. blz. 57.
Volgens den kontekst (Wat Christus gezegd en verricht heeft) moet het woord λογια
beteekenen: verhalen waarin vooral spreuken des Heeren voorkomen.
Bij Eusebius, H.E., III, 39, 14-16. Zie PREUSCHEN, o.c. blz. 57. Wat Papias over de andere
Evangeliën zegt, is verloren gegaan.
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en verspreide vertaling bestond natuurlijk in het begin niet, en ‘ieder vertaalde zoo
goed hij kon’.
Doch ten tijde van Papias was dit vertalen niet meer noodig, daar het Grieksche
Evangelie overal gelezen werd. Dit drukt de aoristus van den indicatif ἡρμήν υσ
klaar uit.
Hier hebben wij een zeer kostbare aanwijzing voor het ontstaan van ons Grieksch
Evangelie volgens den H. Matthaeus, dat omstreeks het jaar 70 is samengesteld.
Wel kan de critiek, met de tot nu toe ontdekte documenten, niet uitmaken of ons
Matthaeus-evangelie enkel eene zeer letterlijke vertaling ofwel eene meer vrije
omzetting is van het oorspronkelijk Matthaeus-evangelie, maar dat is voor onze
kwestie ook niet van groot belang: belangrijk is het maar voor ons te constateeren
dat ons Grieksch-evangelie reeds op het door Matthaeus in 't Arameesch of
Hebreeuwsch geschreven Evangelie berust. Doch daar komen wij later op terug.
Nu willen wij een oogenblik stilblijven bij den H. Justinus (? 100-167?), tijdgenoot
van Papias. Hij werd geboren te Flavia-Neapolis, het oude Sichem, in Palestina,
omstreeks het jaar 100, bekeerde zich tot het Christendom te Ephese, onder de
regeering van Keizer Hadriaan, kwam naar Rome, waar hij aan het hoofd stond
eener didascaleion ten tijde van Keizer Antoninus (138-161) en stierf martelaar rond
163-167. Zeer bedreven in de Grieksche wijsheid, veel in omgang met geleerde
Joden, steeds bezield met een edelen drang naar hoogere waarheid, rechtzinnig,
vurig en overtuigd, was hij de christen wijsgeer en apologeet bij uitstek. Wel loopt
hij hoog op met de wijsbegeerte en wil hij haar verband met de christene waarheid
in het licht stellen; maar hij houdt ook stevig vast aan de traditie: zijn leer, naar zijn
eigen herhaalde verklaring, is de leer van Christus en die der Apostelen (Apol. I,
42, 61, 66, 67, enz., Apol. II, 2; Dial. 88, 103, 110, 114 enz. Twee apologieën schreef
hij van het christendom: de eerste gericht tot den romeinschen keizer omstreeks
het jaar 150 (Ἀπολογία ὑπ ρ χριστιανῶν πρὸς Ἀντωνῖνον τὸν ὐσ βῆ); de tweede
gericht tot den Senaat, omstreeks 155-160 (Ἀπολογία ὑπ ρ χριστιανῶν πρὸς τῆν
῾Ρωμαίων σύγϰλητον. Daarenboven bezitten wij nog van hem eene samenspraak
met den Jood Thryphon (Πρὸς τρύϕωνα ἰοιδαῖον διάλογος), waarin hij

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

433
(1)

verhaalt hoe zijn zucht naar waarheid hem tot het christendom leidde.
Wie, tegen alle gezond verstand in, nog betwijfelen mocht dat Justinus met onze
Evangeliën door en door bekend is, behoeft maar zijne werken te doorloopen, of,
zoo hem daartoe de tijd te kort schiet, de uittreksels na te lezen die Preuschen in
zijne Antilegomena heeft overgedrukt onder den titel: ‘Die Evangeliëncitate Justins’.
Maar niet alleen kent hij onze Evangeliën en citeert ze gedurig aan; hij beweert ook
nog uitdrukkelijk dat ze geschreven zijn door Apostelen en leerlingen van Apostelen.
Luister:
‘De Apostelen hebben in de door hen nagelaten gedenkschriften, die men
Evangeliën noemt, verhaald dat’... (Apol. I, 66).
‘In de gedenkschriften die ik beweer dat van Jesus' apostelen en van hunne
(2)
leerlingen zijn, staat geschreven’... (Apol. I, 67) .
Merkwaardig is het dat Justinus de Apostelen-Evangelisten (Matthaeus en
Joannes) duidelijk onderscheidt van de leerlingen der Apostelen (Marcus en Lucas)
die een Evangelie samengesteld hebben.
En daar blijft het niet bij. Want niet enkel kent Justinus onze Evangeliën en weet
hij door wie die geschreven zijn; maar deze gedenkschriften der apostelen werden
in zijn tijd reeds overal, bij de openbare vergaderingen der Christenen, te zamen
met de schriften van het oude verbond, voorgelezen. ‘Op den dag dien men Zondag
noemt, vergaderen allen die in stad en land wonen, en dan worden gelezen de
gedenkschriften der Apostelen of de geschriften

(1)

(2)

De nog bestaande tekst van dit laatste werk is niet geheel en al volledig. Van zeven andere
werken van Justinus hebben wij enkel nog den titel, en er bestaan gegronde redens om te
onderstellen dat buitendien vele andere schriften van hem zijn verloren gegaan. Zie BATIFFOL,
La littérature grecque, blz. 94-96.
Blz. 26-36. Dat deze citaten wel voortkomen uit onze vier Evangeliën en niet uit een of ander
apocrief Evangelie, kan men gemakkelijk opmaken uit het feit, dat Justinus dikwijls dezelfde
woorden en uitdrukkingen bezigt als onze Evangelisten, ja soms in het aanhalen van
Messiaansche voorzeggingen uit het O.V., van den Alexandrijnschen en van den
Hebreeuwschen tekst, juist op dezelfde manier en in dezelfde bewoordingen, afwijkt als de
Evangelist Matthaeus.
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der Profeten, naar gelang de tijd het toelaat’ (Apol. I, 67). Dat gebeurde reeds zoo
rond het jaar 150, en naar alle waarschijnlijkheid ook reeds omtrent twintig jaren
vroeger, toen de schrijver het heidendom verliet om de christene leer bij te treden.
Hetgeen, naar onze bescheiden meening, minstens doet onderstellen dat de
Evangeliën toen reeds geruimen tijd in omloop waren.
En dat waren zij inderdaad. Wie zich maar eens de moeite wil getroosten, de
voornaamste documenten der primitieve christene litteratuur ernstig te doorlezen,
en niet enkel zijn oordeel steunt op aprioristische beweringen van sommige
philosophisch-bevooroordeelde moderne critici, zal weldra tot de overtuiging komen
dat die primitieve kerkelijke litteratuur niet alleen doordrongen is van den geest
onzer Evangeliën, maar dikwijls de bewoording zelf onzer Evangelisten weergeeft.
Ten bewijze zullen wij de aandacht vestigen op eenige documenten uit den christenen
vroegtijd.
Zoo kunnen wij eerst wijzen op den zoogenaamden Brief van Barnabas, die heel
waarschijnlijk dagteekent van de jaren 96-98 (Renan, Funk, Bardenhewer), misschien
ook van 130-131 (Harnack), hoewel hij zeker niet is van de hand van Paulus' gezel,
op de eerste missiereis: Barnabas. Naar den inhoud te oordeelen, moet de schrijver
(1)
een tot het Christendom bekeerde Jood geweest zijn . De Pseudo-Barnabas nu
heeft niet alleen verschillende zinspelingen op teksten uit Matthaeus (12:10-11;
5:12) en uit Lucas (12:11; 14:9), alsmede vier woordelijke of bijna-woordelijke citaten
(2)
uit Matthaeus (4:14; 5:9; 6:13; 7:3-5) , maar hij heeft duidelijk genoeg het Evangelie
van Matthaeus voor, wanneer hij schrijft: ‘Zijn wij op onze hoede, opdat wij niet
geteld worden onder degenen, waarvan geschreven

(1)
(2)

Over dit document, zie FUNK, Patres Apostolici t. I, blz. XX XXXII (Tekst en Latijnsche vertaling,
blz. 38-99); Kirchengeschichtliche Abhandelungen, t. II, blz. 77 vlgg.
Al deze zinspelingen en citaten zijn gemakkelijk te verifieeren in FUNK, Patres Apostolici, die
een Index locorum S. Scripturoe aan elk zijner twee boekdeelen heeft toegevoegd Nog
bruikbaarder, doch bij ons minder gebezigd, is het werk van een Comiteit Oxfordmannen, in
1905 uitgegeven onder titel: The New Testament in the Apostolic Fathers, wier oordeel
nochtans niet altijd kan gevolgd worden.
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staat (ὡς γέγραπται): velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren (Mt:20:16; 22:14).
En let wel, dat onze bewering niet kan van kant geschoven worden met de bedenking
dat de Pseudo-Barnabas deze woorden wellicht geput heeft uit de mondelinge
overlevering; want heel duidelijk verwijst hij naar een geschreven bron met te zeggen:
ὡς γέγραπται, ‘gelijk er geschreven staat’. Dat het Joannesevangelie niet vermeld
wordt zal wel niemand verwonderen, daar het ofwel nog niet, ofwel nog maar pas
samengesteld was, toen de Pseudo-Barnabasbrief ontstond.
Een zeer eigenaardig en zeer oud document - het is geschreven rond de jaren
80-100 - is wel de Didachè of de leer der twaalf Apostelen, Λιδαχὴ των δώδ ϰα
ἀποστόλων, een soort catechismus, welke zeer belangrijke bijzonderheden bevat
over de moraal, de liturgie en kerktucht van het oorspronkelijk Christendom. Dit
kostbaar document werd ontdekt door Bryennios en voor het eerst uitgegeven in
1883, volgens een handschrift van de Grieksch-orthodoxe bibliotheek van Jerusalem.
(1)
Drie jaar daarna bestonden er reeds 120 uitgaven van . Later werd van het eerste
deel (hfdst. 1-6) nog een oude latijnsche vertaling weergevonden, alsmede eene
Araabsche en eene Syriaksche, en eindelijk nog eene volledige Armeniaansche
(1)
overzetting .
Welnu, buiten eenige zinspelingen op den tekst van het Lucas-evangelie (1:4, 5;
13:1; 16:1) vinden wij in de Didachè niet minder dan vijf-en-twintig uitdrukkingen uit
Matthaeus woordelijk of bijna-woordelijk weergegeven. (1:4; 2:2, 3; 5:1; 8:2; 9:5;
12:1; 13:1, 2, enz.). En even als de Barnabasbrief duidt de Didachè onze Evangeliën
blijkbaar aan als geschreven documenten, wanneer zij o.a. zegt: ‘Doet uwe gebeden,
uwe aalmoezen, al uwe daden zoo als gij dit vindt in het Evangelie onzes

(1)

(1)

In Holland werd het Διδαχὴ uitgegeven door J.J. PRINS. Διδαχὴ τῶν δώδ ϰα ἀποστόλων....
in usum studiosae juventutis, Lugduni Bat. 1884, en door H.U. MEYBOOM in het Theologisch
Tijdschrift, XIX, 533-551, 1885. Zie FUNK, Patres Apostolici, t. I, blz. VI-XX (tekst en Latijnsche
vertaling, blz. 2-37). Met inleiding, Fransche vertaling en nota's gaf H. HEMMER de Didachè
en de Barnabasbrief uit in de verzameling: Textes et documents pour l'étude historique du
Christianisme, Parijs, Picard, 1907.
In Holland werd het Διδαχὴ uitgegeven door J.J. PRINS. Διδαχὴ τῶν δώδ ϰα ἀποστόλων....
in usum studiosae juventutis, Lugduni Bat. 1884, en door H.U. MEYBOOM in het Theologisch
Tijdschrift, XIX, 533-551, 1885. Zie FUNK, Patres Apostolici, t. I, blz. VI-XX (tekst en Latijnsche
vertaling, blz. 2-37). Met inleiding, Fransche vertaling en nota's gaf H. HEMMER de Didachè
en de Barnabasbrief uit in de verzameling: Textes et documents pour l'étude historique du
Christianisme, Parijs, Picard, 1907.
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Heeren’ (15:4) - ‘En bidt niet, zoo als de huichelaars, maar gelijk de Heer het gebiedt
in zijn Evangelie, bidt aldus: Onze Vader enz. (tekst van het ‘Onze Vader’ bijna
woordelijk gelijk bij Mt. 6:9-13) (8:2 vgl. 15:3).
Irenaeus (bij Eusebius H.E. V, 20, 8) weet dat zijn meester Polycarpus
verscheidene brieven geschreven heeft. Slechts een van die brieven is ons bewaard
gebleven: de brief aan de Philippensen. De authenticiteit ervan wordt door geen
(1)
enkel ernstig geschiedkundige meer betwijfeld. Die brief werd geschreven, kort
na den marteldood van den H. Ignatius, welke beschouwd wordt als zijnde reeds
met Paulus en de andere Apostelen ‘bij den Heer’ (hfdst. 9), hoewel de
omstandigheden zijner dood den schrijver nog niet bekend zijn (13:2). En daar
Ignatius ter dood gebracht werd onder de regeering van keizer Trajaan (98-117),
moet ons document omtrent van denzelfden tijd dagteekenen. De hooge waarde
van zijn getuigenis (dit zij vooral aangestipt met het oog op hetgeen hij vermeldt
(2)
van de Paulusbrieven blijkt overigens duidelijk genoeg uit het feit dat hij zelf heel
hoog oploopt met de traditie en persoonlijk tijdgenooten van Jesus gekend heeft.
‘Ik zou nog kunnen zeggen’, aldus zijn leerling Irenaeus (bij Eusebius, H.E. V, 20,
4-7)... ‘hoe hij den gemeenzamen omgang vertelde waarin hij leefde met Joannes
en de andere ooggetuigen des Heeren. En hetgeen hij hen hooren zeggen had over
den Heer, en over zijn mirakelen, en over zijne leer, dat verhaalde Polycarpus als
waarheden die hij vernomen had van de ooggetuigen van het Woord des levens’.
Polycarpus was, af te gaan op de woorden van zijn leerling Irenaeus (Contra Haer.
III, 3, 4), door de Apostelen zelf op den bisschoppelijken zetel van Smyrna geplaatst,
wat ook bevestigd wordt door Eusebius (H.E.

(1)

(2)

Zie FUNK, Patres Ap. t. I, blz. LXXXVIII-XCIX. (Tekst en Latijnsche vertaling: blz. 216-313).
Inleiding, tekst, Fransche vertaling en nota's door A. LELONG in Documents..... Parijs, Picard,
1910. - Wij weten wel dat in Holland de school van VAN MANEN de authenticeit loochent van
Polycarpus' brief, of dezen althans als merkelijk geïnterpoleerd beschouwt. Dit kon ons
evenwel niet bewegen ons oordeel milder uit te drukken. De opwerpingen tegen dezen brief
aangebracht zijn niet ernstig. En is een getuigenis als dat van Irenaeus niet afdoende?
Zie infra.
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en

V, 20, 6), Tertulliaan (de Praescript. 32) en Hieronymus (Catal. 7). Den 23 Februari
155 werd hij voor het geloof om het leven gebracht, op 86 jarigen ouderdom, zoodat
hij in 69 geboren werd. Kent nu bisschop Polycarpus onze Evangeliën? Dat laat
zich niet betwijfelen. Behalve menigvuldige minder duidelijke toespelingen, treffen
wij, in zijn betrekkelijk kleinen brief, woordelijke en bijna-woordelijke aanhalingen
aan uit Matthaeus (2:3; 7:2; 12:3) en Joannes (10:1; 12:3), en blijft het nog mogelijk
dat een gedeelte der woorden van 2:3 en 7:2 aan Lucas of aan Marcus ontleend
zijn, gelijk ook Funk het opgeeft in zijne critische uitgave der Patres apostolici. In
alle geval waren de Handelingen der Apostelen aan Polycarpus niet onbekend (1:2)
en kan men uit dit feit alleen reeds vermoeden dat hij ook het Lucasevangelie gelezen
(1)
heeft, dat met de Handelingen innig in verband staat.
Van de brieven van Ignatius kunnen wij, in zake hunne verhouding tot onze
Evangeliën, hetzelfde zeggen als van den brief van Polycarpus tot de geloovigen
van Philippi; alleen zijn de plaatsen die wij ten voordeele onzer stelling vermogen
in te roepen, merkelijk talrijker, omdat er ons verschillende brieven van den H.
Ignatius zijn bewaard gebleven. Naar het zeggen van Origenes (In Luc. hom. VI),
Eusebius (H.E. III, 22) en Hieronymus (Catal. 16) was Ignatius bisschop van de
vermaarde gemeente van Antiochië; zooals wij reeds boven vermeldden, werd hij
veroordeeld, onder de regeering van Keizer Trajaan (98-117), om te Rome den
wilden dieren te worden voorgeworpen. (IGNATIUS, Rom. Eph. 1:2; 21:2; EUSEBIUS,
H. E, 36, 3; ORIGINES, In Luc. hom. VI; HIERONYMUS, De Viris Illustribus, 16). Terwijl
hij over land naar Rome vervoerd werd onder de geleide van tien soldaten, zonden
verschillende kerkelijke gemeenten hem afgevaardigden en schreef hij zelf brieven
naar onderscheidene kerken. Nog ten huidigen dage de echtheid ontkennen der
zeven Ignatiusbrieven, is enkel blijk geven van gemis aan geschiedkundige kennis
of aan critisch doorzicht. Dat ook de werken van den ‘Leidschen redemeester’,
niettegenstaande hun hoog-

(1)

Dit bewijzen wij als we van de inwendige gronden spreken.
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dravenden woordenpraal, aan deze gebreken mank gaan, is wel te betreuren, maar
kunnen wij niet verhelpen. Intusschen houden wij het liever met de degelijke bewijzen
van ernstige vakmannen, dan met de stoute, doch alleszins niet-gestaafde,
beweringen van een ‘amateur-geschiedkundige’. Het is toch bepaald niet
e

wetenschappelijk het alleenstaand getuigenis van een kroniekschrijver uit de VI
eeuw eenvoudig-weg te stellen boven het getuigenis van een tijdgenoot uit het begin
der tweede eeuw (Polycarpus), die het dan nog eens is met schrijvers zooals
Irenaeus, Origenes en Eusebius; en heelemaal geen rekening te houden met de
menigvuldige en goed-gegronde argumenten, door al de voormannen der moderne
critiek, van welke gezindheid zij ook wezen, vooruitgezet, om de volledige
eenstemmigheid aan te toonen der inwendige gronden met de uitwendige bewijzen
(1)
ten voordeele der authenticiteit van de zeven Ignatiusbrieven. Inzooverre is dan
ook slechts de ontkenning der authenticiteit der Ignatiusbrieven bij Bolland
psychologisch te verklaren, dat volgens zijn vooropgesteld philosophisch stelsel de
Ignatiusbrieven niet echt mogen blijken, omdat anders tezelfdertijd de authenticiteit
der Schriften van het Nieuwe Verbond, inzonderheid der Paulusbrieven, te veel
naar voren zoude komen. Wat eigenlijk onze overtuiging steunt, dat er bij den
Leidschen Hoogleeraar weer veel apriorisme in 't spel is. Dat neemt toch niet weg
dat de waarde der Ignatiusbrieven, die een tijdlang nochtans zeer hevig betwist
(2)
werd, nu al lang algemeen erkend wordt.

(1)

Hoe weinig ernstig de voorwendselen zijn door Bolland voorgebracht om de echtheid der

(2)

Ignatiusbrieven te loochenen, heeft D TH.H. VAN OPPENRAAY in eenige korte bemerkingen
aangetoond, in het Annuarium van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius, 's Bosch,
1910, blz. 214-228 (Wat een Leidsch Hoogleeraar der twintigste eeuw houdt omtrent den
oorsprong van het Christendom.)
Over de echtheid der Ignatiusbrieven zie . FUNK, Patres Ap. t. I, blz. LV-LXXXVIII (tekst en Lat.
vert. blz. 212-295); Die Echtheit der ignatiausischen Briefe, Tubingen, 1883,
Kirchengeschichtliche Abhandl. t. II, blz. 347; LIGHTFOOT, S. Ignatius and S. Polycarp, Londen,
1885, t. I, blz. 328-430.
Zoo mocht BATIFFOL reeds in 1901 schrijven: ‘Ces conclusions (en faveur de l'authenticité
des épîtres ignatiennes) longtemps et âprement controversées, sont aujourd'hui définitivement
acquises.’ (Littérat. grecque, Parijs, 1901, blz. 14). En twee jaar later, P. ALLARD, Hist. des
persécutions pendant les deux premiers siècles, Parijs, 1903, blz. 181: ‘Les sept lettres de
saint Ignace aux Ephésiens, aux Magnésiens, aux Tralliens, aux Romains, aux Philadelphiens,
aux Smyrniens et à Polycarpe, sont d'une authenticité certaine.’ Dat stemt overeen met
hetgeen ET. HUGUENY getuigt: ‘L'intégrité et l'authenticité des sept premières (épîtres de S.
Ignace) ne sont plus aujourd'hui contestées. Critique et Catholique, t. I, Apologétique. Parijs,
1910, blz. 136.) Uitzondering voor de Hollandsche hypercritici!!

r
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Duidelijk genoeg is het dat Ignatius sommige onzer Evangeliën kent. Om daarvan
overtuigd te wezen heeft men maar na te gaan de toespelingen op of de woordelijke
aanhalingen uit Matthaeus (Smyrn. 1:1; 19:12; Polyc. 1:3; 2:2; Eph. 14:2) en Joannes
(Philad. 7:1; Rom. 7:2, 3; Eph. 18:2) en tevens te bedenken dat hij ‘het Evangelie’
vermeldt naast andere geschriften, namelijk uit het Oude Testament. Zoo klaagt hij
over dwalenden, die ‘zich noch door de Profeten, noch door het Evangelie laten
overtuigen’ (Smyrn. 5:1), en vermaant zijne lezers ‘zich aan de Profeten en vooral
aan het Evangelie te houden’ (Smyrn. 7:2). Daarmee is nochtans niet gezegd dat
Ignatius op enkele plaatsen het woord Evangelie niet gebruikt in den zin van de
‘Evangelie-verkondiging’, daar het woord Evangelie zelf die dubbele beteekenis
heeft van ‘geschreven Evangelie’ en ‘Evangelieverkondiging’. Doch stellig is het dat
Ignatius ook de geschreven Evangeliën gekend en vermeld heeft. ‘Uitgesloten wordt
zelfs de laatste mogelijkheid van twijfel, wanneer “het Evangelie” ons beschreven
wordt als “de oorkonden” (τὰ ἀρχ ῖα) waarin men de geloofsleer vinden kan. 't Is
waar, er zijn daar ketters aan het woord, of althans lieden die “naar twistzucht
handelden” en door Ignatius bestreden werden. Maar in dien twist brachten ze
geschreven evangelische oorkonden ter sprake en hunne dwaling bestond niet
daarin dat ze aan die oorkonden leerstellig gezag toekenden, - maar in de
overdrijving, waarmede zij aan het Evangelie alleen dit gezag toekenden, in
tegenstelling niet met het Oude Testament of met andere deelen van het Nieuwe
Testament (dat waren immers óók “oorkonden”), maar met het ongeschreven woord
Gods, of de kerkelijke overlevering. “Ik hoorde sommigen zeggen - schrijft Ignatius
-:
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(1)

Indien ik het niet in de oorkonden, in het Evangelie, vind, dan geloof ik het niet”.
En het is toch duidelijk genoeg, dat men aan het geschreven Evangelie beslissend
gezag moet hebben toegekend, vóór men er toe komen kon daaraan alleen dit
gezag toe te kennen. Ignatius is er dan ook ver af, dit gezag te loochenen,
integendeel; hij beriep zich tegenover die wederpartij op het Evangelie, waarvan
beiden het gezag erkenden. “En als ik hun zeide: het staat geschreven, dan
antwoordden ze mij: Dat is de vraag”, m.a.w. dan waren ze met die verzekering van
hun bisschop niet tevreden, maar wenschten verder over den zin der Evangelieplaats
(2)
te twisten.’
Rest eindelijk nog, van katholieke zijde, de eerste brief van Clemens Romanus
aan de Korinthiërs, na de gewijde boeken misschien wel het oudste en zeker het
meest gewichtige document van de primitieve christelijke litteratuur. De
geschiedvorschers zijn het er over eens, dat deze brief zoowat rond 93-95, zeker
niet na 97, geschreven is, door Paus Clemens Romanus, ‘celui que les listes
(3)
épiscopales les plus autorisécs placent au troisième rang après les apôtres’ .
‘L'authenticité de cette attribution n'est pas contestée: Irénée cite cette épitre romaine
en l'attribuant au temps où Clément était évêque de Rome (Euseb. V. 6,3); Hégésippe
la connaît (id. IV, 22,1); Denys de Corinthe, dans une réponse à une lettre des
(4)
Romains, leur rappelle ‘l'autre épître, celle qui est écrite par Clément’. (id. IV, 23,11) .
En Harnack beweert: ‘Die aüsseren und inneren Gründe stimmen vortrefflich überein;
unser Brief ist am Ende der Regierungszeit Domitian's zwischen c. 93-95
(5)
geschrieben, schwerlich erst 96 oder 97’ . Eenstemmig is de verklaring van Funk:
‘Clementem eam (epistolam) exarasse, vix dubium est, cum veteres ad unum

(1)
(2)

Philad. 8:2.
J.P. VAN KASTEREN, S.J. Het Matthaeusevangelie en de overlevering, 's Hertogenbosch, 1906,
blz. 55-56.

(3)

L. DUCHESNE, Histoire ancienne de l'Eglise, Paris, 1907, t. I, 3

de

uitg., blz. 220.

(4)

BATIFFOL, Litt. grecque, 3

(5)

HARNACK, Chronologie, I, blz. 255, aangehaald door D TH.H. VAN OPPENRAAY, o.c. blz. 217.

de

uitg., blz. 11.
r
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(1)

omnes de hac re consentiant’ . De groote ‘Leidsche redemeester’ moet dan ook
wel erg verstrooid geweest zijn (gebeurt hem dat soms meer als hij in hoogere
wijsgeerige spheren zweeft?) wanneer hij den Clemensbrief, zonder eenig bewijs,
maakt tot een door de Romeinsche geestelijkheid in de tweede eeuw op naam van
paus Clemens Romanus verzonnen geschrift. Geen wonder dat een boek, welk
zulke onwaarschijnlijke en onhoudelijke stellingen voorstaat, niet kan gelezen worden
(2)
zonder groote ‘inspanning des verstands en vermoeienis des geestes’ .
Wie kennis maakt met den eersten brief van Clemens Romanus tot de Korinthiërs,
zal weldra bemerken dat de schrijver met onze Evangeliën goed vertrouwd is. Zeker
is bv. volgende zin aan onze Evangeliën ontleend: ‘Gedenk de woorden van Jesus,
onzen Heer. Hij heeft immers gezegd: ‘Wee dien mensch! Beter ware het hem dat
hij niet geboren ware, dan dat hij een mijner uitverkoren ergerde, het ware hem
beter, dat hem een molensteen aan den hals gelegd, en hij zóó in de zeé werd
(3)
geworpen, dan dat hij een mijner uitverkoren in het verderf stortte’ (46:7,8) . Wel
is het altijd niet goed te onderscheiden aan welken juist onzer drie synoptische
Evangelisten zijne uitdrukkingen ontleend zijn, omdat dikwijls onze drie eerste
Evangeliën denzelfden tekst schier gelijkluidend aangeven en Clemens waarschijnlijk
uit het geheugen citeerde en teksten samenvoegde naarmate zijne bewijsvoering
het vorderde: maar loochenen zal men toch niet dat boven aangehaalde woorden
des Heeren aan de Evangeliën ontleend zijn. Te meer daar in onzen Clemensbrief
herhaaldelijk dergelijke toespellingen op de Evangeliënvoorkomen. (Vgl. 7:7; 13:2;
15:2; 46:8; 48:4; 59:3).
Nog zouden wij, om onze stelling te verdedigen, het getuigenis kunnen inroepen
van den Pastor van Hermas en van den zoogenaamden Tweeden Brief van Clemens
aan de

(1)

Patres Apostolici, Tubingen, 1901, blz. XXXIII, waar hij de getuigenissen der oudste schrijvers
aanduidt. (Zie tekst en Latijnsche vert., blz. 98-185). Inleiding, tekst, Fransche vertaling en
nota's door HEMMER, in Documents... Parijs, Picard, 1909.

(2)

Het Evangelie , blz. V.
Vgl. Matth. 26:24 (= Marc. 14:21; Luc. 22:22) en Luc. 17:2. (= Matth. 18:6; Marc. 9:42).

(3)

2
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(1)

Korinthiërs. Beide schriften zijn uit het midden der tweede eeuw afkomstig en
hebben, zonder den minsten twijfel, onze evangeliën benuttigd. Doch belangrijker
is het misschien voor den lezer eens nader te beschouwen wat de vroegste ketters,
(2)
namelijk de oudste Gnostieken , over onze Evangeliën dachten. Waar is het dat
het meerendeel der gnostieke sekten hetzij een deel van het Oude Testament, hetzij
geheel het Oude Testament, hetzij een deel der boeken van het Nieuwe Testament
verwierpen. Doch daardoor wilden zij niet beduiden dat die verworpen schriften
geen historische waarde hadden of dat zij niet samengeteld werden door de schrijvers
waar wij ze aan toeschrijven. Zij hadden over het algemeen niet voor, de
menschelijke authenticiteit dier boeken te loochenen. Enkel verwierpen zij sommige
schriften, omdat zij met hun stelsel niet overeenkwamen en verklaarden dan, dat
die boeken niet geschreven werden onder ingeving van de ware godheid, maar van
een slecht wezen uit den bovenwereld: m.a.w. die boeken mochten niet dienstig
zijn omdat zij, in godsdienstig opzicht, uit den booze verklaard werden. Zoo beweert
b.v. Marcion, die rond 135-140 reeds te Rome doceerde en wiens invloed in de
eerste eeuwen van het Christendom misschien grooter geweest is dan van welken
Gnostiek ook, dat er naast den oppersten god, die in de verborgen hemelwereld in
eeuwige rust leeft, doch waarvan de goedheid toch in den onderwereld doorstraalt,
een mindere macht

(1)
(2)

Zie inleiding, tekst, latijnsche vertaling en vermelding der Evangelieplaatsen bij FUNK, Patres
Apost., t. I.
Het Gnosticismus is eigenlijk geene sekte: het is veeleer eene strekking welke verschillende
sekten, die dezelfde hoofdvraagstukken willen oplossen, gemeen hebben. Wie enkel het oog
e

e

heeft op de schrijvers der II en III eeuw die de gnostieke stelsels weerleggen, zou
gemakkelijk in het denkbeeld geraken dat Gnostieken vooral philosofen zijn, die over theogonie
en cosmogonie redetwisten. Maar wie de schriften en woorden der Gnostieken zelf dieper
wil instudeeren, zal allicht tot het besluit komen, dat over het algemeen hun leer zelfs geen
eigen philosophisch systeem uitmaakt, doch veeleer kan teruggebracht worden tot eene meer
godsdienstige strekking, met eigen zedeleer en met een stel wel-geordende fantastische
beschouwingen over de evolutie van God en van de wereld. Overigens verschilt deze leer
van sekte tot sekte en kan in zekere opzichten met de moderne theosophie vergeleken worden.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

443
(1)

bestaat, een demiurgus, die de stoffelijke (dus slechte) wereld geschapen heeft.
Die demiurgus nu heeft het Oude Testament aan de wereld geschonken, en daarom
moet het oude Testament verworpen worden, hoewel Marcion zelf er de historiciteit
van aanneemt. Het Nieuwe Testament daarentegen werd geschonken door den
oppersten, goeden god. Uit dit Nieuwe Testament moet nochtans nog geweerd
worden al wat maar eenigszins aan het Oude Testament en het Jodendom herinnert.
Dus is het gemakkelijk te begrijpen dat de canon van Marcion op geene critische
gronden berust, en zeker het auteurschap der bedoelde schriften niet in kwestie
stelt.
Daar valt nog bij te bedenken, dat de Gnostieke Meesters hunne leering ook
gedeeltelijk grondden op het een of ander schrift van het Nieuwe Verbond en aldus
rechtstreeksch getuigenis afleggen ten voordeele hunner authenticiteit. Zoo behoudt
bvb. Marcion het Lucasevangelie (behalve eenige teksten die met zijne theorie niet
goed overeenstemmen) en de Paulusbrieven (uitgenomen de drie Pastoraalbrieven
en de brief tot de Hebreeuwen), terwijl Basilides (die zijne school stichtte te
Alexandrië omstreeks 133) een eigen evangelie samenstelde, dat nochtans onze
Evangeliën tot grondslag had, en zijn tijdgenoot Valentinus in den historischen
Christus onzer Evangeliën geloofde. Zoodat het ten slotte wel duidelijk is dat ook
de oudste Gnostieken, de groote meesters, onze Evangeliën kenden, hoewel zij,
uit hoofde hunner godsdienstige stellingen, sommige deelen, als op godsdienstig
(2)
gebied gezaghebbende schriften, verwierpen. .

(1)

Er weze hier eens voor goed op gewezen dat het Gnosticismus, welke zich onder talrijke
gansch verschillende vormen in verschillende streken uitte en alle soorten van Joodsche,
heidensche, oostersche en christene elementen op de meest verscheidene wijze ondereen
mengde, noodzakelijk in den loop der tijden vele veranderingen moest ondergaan. Wat bvb.
e

de Marcionieten of de Valentinianen onderwezen in de III eeuw is niet altijd hetzelfde als
e

(2)

hetgeen hunne meesters in de II eeuw predikten.
Wat de Gnostieken over onze Evangeliën dachten kan men grootendeels opmaken uit
IRENAEUS, Contra Hoereses, en uit de Philosophumena. Dit laatste werk wordt over 't algemeen
aan den H. Hippoliet toegeschreven. Zie hierover: ABHÉMAR D'ALÉS, La théologie de S.
Hippolyte (Verzameling: Bibliothèque de théologie historique, Parijs, 1906). Nochtans moeten
de verklaringen dezer schrijvers, als het gaat over leeringen die vóór hunnen tijd bestonden,
gecontroleerd worden met de fragmenten die ons van de oude gnostieke werken overblijven.
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Nog een paar opmerkingen, alvorens de besluitselen te trekken uit dit kort overzicht
der traditie. Eerst en vooral zal de lezer bedenken dat alle bovenvermelde schriften
geschreven werden in bepaalde omstandigheden, voor bepaalde lezers, uit bepaalde
streken van het Romeinsche rijk en dat de schrijvers ervan uitdrukkelijk onderstellen,
dat ook hunne lezers dezelfde Evangeliën kennen en aannemen die zij gebruiken.
‘Evengoed als de Vaders van lateren tijd halen ze de woorden der Evangeliën, en
eveneens van de Brieven der Apostelen, niet als nieuwe, onbekende uitspraken
aan, maar als woorden en lessen, die zij hunne lezers eenvoudig in herinnering
brengen, in het geheugen terugroepen als dingen derhalve die hun reeds bekend
(1)
zijn; en daarom met uitdrukkingen als: Herinnert u de woorden van den Heer Jesus ;
(2)
of Herinnert u de woorden van Jesus onzen Heere ; of: herdenkende wat de Heer
(3)
(4)
(5)
zeide ; of eenvoudig: zooals de Heer zeide ; of enkel: wetende dat ; of wederom:
(6)
Zalig wie het zich herinnert, zooals ik vertrouw, dat onder u geschiedt ; of eindelijk:
zooals gij het hebt in het Evangelie, of: zooals gij het hebt in het Evangelie van
(7)
onzen Heer ’. Maar dan werden de Evangeliën niet alleen gelezen door Papias,
Justinus, den schrijver van den Barnabasbrief en dien van de Didachè, door
Polycarpus, Ignatius en Clemens van Rome, doch zij werden eveneens gebezigd
door hunne lezers, zoodat zij verspreid en bekend waren te Rome en te Alexandrië,
te Antiochië en te Philippi, te Smyrna en te Philadelphië, kort, in al de christen kerken
waarover ons geschreven documenten uit dit tijdvak zijn toegekomen.
Aan de andere zijde gaat het niet aan, de kracht onzer bewijsvoering te
verminderen met in het midden te brengen

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

Clem. I Cor. 13:1.
Ibid. 46:7.
Polyc., Phil. 2:3.
Ibid. 7:2.
Ibid. 1:3; 4:1; 5:1.
Ibid. 12:1.
Did. 15:3 v. Vgl. VAN KASTEREN, o.c. blz. 58.
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dat bovenvermelde citaten misschien niet door vernoemde kerkelijke schrijvers
ontleend zijn aan onze vier Evangeliën, maar dat onze Evangeliën die teksten
zouden geput hebben in de werken dier kerkelijke schrijvers, zoodat feitelijk onze
Evangeliën van die schriften uit de eerste en tweede eeuw zouden afhankelijk zijn
en na hen samengesteld. Want dergelijke onderstelling raakt volstrekt geen grond
en gaat tegen alle positieve gegevens in:
omdat, voor gezegde teksten, onze Evangelisten nooit het minste woord gebruiken
dat zou kunnen doen vermoeden, dat zij de woorden van een anderen schrijver
aanhalen en b.v. nooit zeggen: ‘er staat geschreven’ of: ‘gij hebt gelezen’ of iets in
dien aard;
omdat integendeel sommige der bovenvermelde kerkelijke schrijvers uitdrukkelijk
getuigen dat zij hunne citaten ontleenen aan onze Evangeliën, met uitdrukkingen
als: ‘Marcus heeft... opgeteekend - Matthaeus heeft geschreven’ (Papias); ‘De
Apostelen hebben in de door hen nagelaten gedenkschriften, die men Evangeliën
noemt, verhaald’ (Justinus); Er staat geschreven (Barnabasbrief); zooals gij dit vindt
in het Evangelie onzes Heeren (Didachè) - terwijl Ignatius de Evangeliën telt tusschen
de geschreven oorkonden;
omdat een schrift, als het niet handelt over louter wetenschappelijke en afgetrokken
vraagstukken, den stempel draagt van de omgeving waarin het zijn ontstaan vond.
Nu is het onbetwistbaar dat de leer en de instellingen der Kerk niet opeens, maar
langzamerhand en geleidelijk tot hunne volle ontwikkeling zijn gekomen. Natuurlijk
zullen ook de oudste schriften den meest primitieven toestand van leeren instellingen
weergeven. Wie nu maar eenigszins met de oude christene litteratuur vertrouwd is,
zal al dadelijk bemerken dat de meeste leerstukken en instellingen der Kerk nog in
haren eenvoudigsten vorm, ja soms nog maar in kiem, bevat zijn in onze Evangeliën,
terwijl reeds de schriften uit het begin der tweede eeuw eene veel meer volkomen
en breede ontwikkeling dier zelfde leerstukken en instellingen vooruit zetten.
Kerkelijke hierarchie, ceremoniën der sacramenten, dogmenformulen, van af den
tijd onzer Evangelisten tot aan de Kerkvergadering van Nicaea,
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bieden hier een belangrijk onderwerp tot onderzoek en nadenken. Wil de lezer zich,
op grond der documenten, overtuigen van de waarheid onzer bewering, dan heeft
hij maar het heel interessant en wetenschappelijk boek van P. BATIFFOL: L'église
naissante et le christianisme te bestudeeren, en het werk van Professor G. RAUSCHEN
over het H. Sacrament en de Biecht, dat onlangs, merkelijk vermeerderd en
verbeterd, in het Fransch werd uitgegeven door M. Decker en E. Ricard, onder den
(1)
titel: ‘L'Eucharistie et la Pénitence durant les six premiers siècles de l'Eglise . Hij
zal dan zelf wel constateeren dat, wat wij nu zeggen over de Evangeliën, ook geldt
voor de Handelingen der Apostelen en de Paulusbrieven.
Het onderzoek naar den oorsprong onzer Evangeliën is - wij hebben het boven
nog gezegd - eene historische kwestie, onafhankelijk van alle metaphysische en
apioristische beschouwingen. Daarom hebben wij getracht, bij het uiteenzetten der
uitwendige gronden waarop de authenticiteit dier Evangeliën berust, zoo veel mogelijk
de oude documenten zelf te laten spreken, om den lezer in staat te stellen een eigen
oordeel te vormen: wij vergenoegden ons met den aard en de waarde van enkele
documenten te doen uitschijnen. Op zijn minst genomen, zal ieder
onbevooroordeelde geest moeten toegeven dat dit de aangeduide weg is om tot
een geldigen uitslag te geraken; en wie ooit een onderzoek heeft ingesteld naar de
echtheid van een of ander profaan schrift uit de eerste eeuw, zal tevens moeten
bekennen dat, voor om 't even welk boek waarvan de authenticiteit algemeen wordt
aangenomen, geen meer ernstige, meer vertrouwbare en eenstemmige getuigen
zijn te vinden. Wij hebben niet enkel geconstateerd dat, omstreeks het jaar 200,
onze Evangelieverhalen in algemeen kerkelijk gebruik waren zoo in 't Oosten als in
't Westen, maar wij hebben daarbij nog bevonden dat alle geleerden uit dien tijd,
lieden die den oorsprong onzer Evangeliën nog konden nagaan en degelijk
onderzocht hebben, het eens waren om te bevestigen, dat onze drie synoptische
Evangeliën midden

(1)

Parijs, 1910. Zie ook: HUGUENY, Critique et Catholique, blz. 129 en vlgg.
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de eerste eeuw of wat later werden samengesteld door Matthaeus, Marcus en Lucas,
terwijl Joannes zijn Evangelie zou geschreven hebben op het einde der eerste of
in het begin der tweede eeuw. Doch de waarde zelf van hun getuigenis hebben wij
kunnen controleeren. We zijn terug gegaan tot aan het einde der eerste eeuw, en,
dank zij de fragmenten der christene schrijvers die ons nog zijn overgebleven,
hebben wij vernomen dat werkelijk onze vier Evangeliën in den loop der tweede
eeuw, en onze synoptische Evangeliën reeds op het einde der eerste en heel in 't
begin der tweede eeuw, algemeen gebruikt werden en samen met de boeken van
het Oude Verbond in 't openbaar gelezen, in de talrijke christene gemeenten die
overal rondom de Middellandsche zee in vollen bloei waren. Kwam het daarbij soms
voor, dat eene of andere oorkonde het had over de auteurs onzer Evangeliën, dan
was haar getuigenis volkomen in overeenstemming met hetgeen wij daar over
vernomen hadden van de schrijvers uit het begin der derde eeuw. Wie met blinde
vooroordeelen niet behebt is, zal dan ook dit besluit zonder moeite bijtreden:
‘Stemmen de inwendige gronden - waarover later - met de tot nu toe onderzochte
uitwendige gronden ten voordeele der echtheid onzer evangeliën overeen, dan is
die echtheid een voor goed bewezen feit’.
DE HANDELINGEN DER APOSTELEN. - Het ligt niet in onze bedoeling de uitwendige
gronden, waarop de authenticiteit der Handelingen berust, hier breedvoerig te
behandelen. Eerstens, omdat - zooals wij het later zullen aantoonen, als het gaat
over de innerlijke gronden - die authenticiteit innig samenhangt met de echtheid van
het Lucasevangelie, waarvan wij de uiterlijke bewijzen reeds genoegzaam hebben
blootgelegd. De moderne kritiek immers heeft het uitgemaakt, dat de twee schriften
van dezelfde hand zijn. Tweedens, omdat de methode en grootendeels cok de
getuigen die wij zouden moeten inroepen, dezelfde blijven als voor de Evangeliën.
(1)
Toch zij er terloops op gewezen, dat Eusebius de Handelingen plaatst tusschen
de ὁμολογουμένα, d.w.z.

(1)

H.E. III, 25:1 (M. XX, 268).
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(1)

tusschen de schriften waarvan de echtheid nooit in kwestie kwam; dat Origines ,
(2)
evenals Tertulliaan en Clemens van Alexandrië zonder aarzelen Lucas als den
schrijver der Handelingen aangeven, terwijl Irenaeus niet alleen een vijftigtal
uittreksels uit de Handelingen voorbrengt, maar sommige uitdrukkelijk aan Lucas
(3)
toeschrijft. Ook het fragmentum Muratori zegt uitdrukkelijk: ‘Acta autem omnium
(4)
Apostolorum sub uno libro scribta sunt Lucas obtime Theophile comprindit’. Eindelijk
(5)
(6)
(7)
hebben ook Justinus , Polycarpus en Ignatius de Handelingen gekend en
gebezigd. Genoeg om te begrijpen dat wij hier te doen hebben met eene vaste
traditioneele basis; temeer daar de Handelingen, uit den aard zelf van hunnen
inhoud, minder lezers moesten vinden, omdat zij minder noodig waren tot de vorming
der Christenen, dan de Evangeliën die handelen over den Stichter zelven van het
Christendom. Nog op onze dagen lezen de Christenen meer de Evangeliën dan de
Handelingen der Apostelen.
DE BRIEVEN VAN DEN H. PAULUS. - Als men enkel de artikelen van den
philosoof-geschiedkundige G.J.P.J. Bolland leest, zou men allicht in den waan
geraken, dat het nu voor goed is aangenomen, dat de Paulusbrieven op echtheid
en geschiedkundige waarde geene verdere aanspraak mogen maken. Wie echter
niet uitsluitend Bolland'sche wijsheid voor geldige munt aanneemt, hoeft maar een
oog te slaan op de werken der moderne specialisten in schriftkunde, om dadelijk te
bemerken dat de ‘Leidsche Redemeester’ met zijn aanhangers, buiten Holland voor
(8)
hunne stelling volstrekt geen bijval vinden en dat de echtheid der tien groote
(9)
Paulusbrieven schier geen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

In Joan. I, 6; Contra Cels. VI, 11 (M. XI, 1308).
De Jejunio. 10 Vgl. De Resurrectione Carnis, 39, De Praescr., 22.
Contra Haer. III, 1, 12, 13:3; 14:1.
e

34 regel.
Apol. I, 50.
Polyc. 1:2; 2:1; 12:2.
Ad. Magn. 5:1.
Buiten den Zwitser R. Steck en den Amerikaan W.S. Smith, heeft de radicale Hollandsche
school in het buitenland geen navolgers gevonden.
Over de drie kleine Pastoraalbrieven hebben wij het niet, omdat wij er in onze bewijsvoering
geen gebruik van maken. Toch zij hier opgemerkt, dat er ook volstrekt geen ernstige redenen
bestaan om hunne authenticiteit te verwerpen. Of de brief aan de Hebreërs rechtstreeks van
de hand van St. Paulus is of niet, heeft voor onze kwestie geen belang, daar hij in alle geval
door de critiek als een zeer oud schrift wordt aangegeven.
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tegenspraak meer ontmoet, of althans enkel voor de Ephesierbrief slechts hier en
daar twijfels opdagen. Dat de Katholieke en meest al de geloovig-Protestansche
critici de authenticiteit der Paulusbrieven blijven voorstaan, hoeft wel niet bewezen.
Maar wel is het opmerkzaam dat bijna alle ongeloovige critici ook voor dit punt tot
de traditie terugkomen. De verouderderde Tübinger school, die de eerste alles in
het werk gesteld heeft om de geschiedkundige waarde der Paulusbrieven te
verwerpen, had het toch niet aangedurfd de echtheid der vier Hauptbriefe (Ad. Gal.
(1)
- I, II ad Cor. - Ad Rom.) prijs te geven . Ziehier nu wat een gezaghebbend geleerde,
die meer dan eenig ander de Paulusbrieven bestudeerd heeft, terecht schrijft: ‘Le
dogme fondamental de Baur et de ses disciples immédiats, ne reconnaissant à Paul
que la paternité des quatre grandes Epîtres, est aujourd'hui battu en brèche de
toutes parts. L'un des derniers fidèles de Tubingue, C. Holsten, (Paulin. Theologie,
Berlin, 1898, p. 4), est obligé de convenir que beaucoup de critiques acceptent
maintenant l'Epître aux Philippiens et la premiére aux Thessaloniciens, en ajoutant
qu'elles ne contiennent pas une doctrine différente de celle des grands Epîtres.
C'est cependant pour cela que Tubingue les rejetait, l'une à cause de la parousie,
l'autre à cause de la christologie. - Weizsäcker, fidèle aussi au vieil esprit de
Tubingue, se prononce néanmoins de la manière la plus catégorique en faveur de
l'authenticité de Phil. et 1 Thess. (Das apost. Zeitalter, 1892, p. 184). H.J. Holtzmann
(Lehrbuch der Neutest. Theol. 1897, t. II, p. 9) accentue un peu plus le retour à la
tradition: il n'a plus d'objections que contre Col. et 2 Thess. - Jülicher, dont
l'Introduction est classique, rompt nettement avec l'école de Tubingue. Il admet
l'authenticité de toutes les lettres, sauf les Pastorales, avec quelques doutes
cependant pour Eph. (Einleitung in das N.T., 1901, p. 115). - A. Harnack

(1)

Zie F.C. BAUR, Kritik der Paulinischen Briefe. Berlijn 1850-1852.
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est d'avis qu'il faut rétrograder encore davantage dans le sens de la tradition
ancienne (Die Chronol. der altchristl. Litteratur, t. I, 1897. Préface et p. 239, note
1). L'auteur ne fait d'objections que contre les Pastorales, où il reconnaît cependant
de larges fragments authentiques interpolés, entre 90 et 110 et de nouveau plus
tard.
Ce n'est pas qu'il n'y ait de temps à autre, dans ce mouvement général de retour
à la tradition, quelque arrêt et quelque recul. Par exemple, W. Wrede (Die Echtheit
des Zweiten Thessalonicherbriefes, Leipzig, 1903, dans Texte und Unters. N.F.t.
VIII) se plaint qu'on ait négligé jusqu'ici le principal argument contre l'authenticité.
Ce fameux Hauptargument serait la conformité littéraire des deux Epîtres; mais,
étant données les habitudes de Paul, on peut affirmer sans hésitation que cet
argument se tourne en faveur de l'authenticité. Malgré l'appui de G. Hollmann (Die
Unechtheit des zweiten Thessalonicher briefes dans Zeitschrift für neutest.
(1)
Wissenschaft, 1904, p. 28-38), l'argumentation de Wrede a fait peu d'impression’.
Als slotsom: zelfs in de radicale school, terugkeer tot de traditie.
Natuurlijk kunnen wij er niet aan denken voor elken der Paulusbrieven de
uitwendige bewijzen der authenticiteit aan te geven: dit zou het eenmaal voor dit
artikel getrokken kader overschrijden. Wie daarover volkomen wil ingelicht zijn, moet
de speciale werken over dit vraagstuk terhand nemen. Het mag volstaan hier te
herinneren aan eenige getuigenissen van meer algemeenen aard. Eusebius aarzelt
(2)
(3)
niet de dertien Paulusbrieven bij de ὁμολογούμ να te plaatsen ; het fragmentum
(4)
(5)
Muratori noemt dezelfde brieven op ; Origenes heeft ze gekend , en het zou niet
moeilijk zijn in de werken van Tertulliaan, Clemens van Alexandrië en Justinus
sporen van al de Paulusbrieven

(1)

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

F. PRAT S.J. La Théologie de Saint Paul. Paris, 1908, p. 13-14. - Zeer onlangs heeft A.
HARNACK in Sitzungsberichte der Kgl. Preuss. Akademie II Thes. verdedigd: Das Problem
des II Thessalonicherbriefs, 1910.
Voor Hebr. maakt hij eene uitzondering.
H.E. III, 3-25 (M. XX, 217, 268).
Regels 39-67. Zie CORNELY o.c. blz. 169-170.
In Jos. hom. 7:1 (M. XII, 857). In Gen. hom. 13:2 (M. XII. 232).
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weder te vinden. Maar belangrijk vooral is het getuigenis van Polycarpus, die niet
(1)
alleen getuigt dat Paulus aan de geloovigen van Philippi geschreven heeft , maar
(2)
uit bijna al de brieven van Paulus letterlijke citaten voorbrengt ; en niet minder dat
van Ignatius, bisschop van Antiochië, die ook tot de Ephesiërs spreekt van de
(3)
Paulusbrieven en door citaten en toespelingen duidelijk genoeg doet verstaan dat
(4)
hij ze zelf voor een deel gelezen heeft . En eindelijk wat kan men meer verlangen
dan het woord van Clemens die in 92-93 aan de oproerige christenen van Corinthië
schrijft en hun den brief herinnert die Paulus hun geschreven had, - 't moet zoo wat
ruim dertig jaar vroeger geweest zijn - en meer nog, zich steunt op dezen Paulusbrief
om hun hunne handeling te verwijten: ‘Neemt den brief in handen van den
gelukzaligen Apostel Paulus. Wat heeft hij u geschreven in 't begin der
Evangelieprediking? In der waarheid onder het ingeven van den Geest zond hij u
eenen brief over hem zelf, Cephas en Apollos, want dan was er al partijschap onder
(5)
u.... En 't gaat zoo voort op den zelfden strengen toon. Wat kan men klaarder
wenschen?
Men ziet dat wij kunnen roemen op degelijke, zeer ernstige uitwendige bewijzen
voor de authenticiteit der schriften, die ons zullen dienstig zijn om het geschiedkundig
bestaan van Christus te bevestigen; en moeilijk te begrijpen is het zeker dat iemand,
die zijne landgenooten over de waarheid vrijwillig wil vóór- en inlichten, de aandacht
zijner lezers op deze gewichtige getuigenissen niet heeft ingeroepen. Dat zou
nochtans de lezers veel geholpen hebben om zelf den weg te vinden naar den waren
oorsprong van het Christendom. Of rekent misschien de ‘Leidsche Redemeester’
bovenvermelde getuigenissen tot het ‘tal van zeggelijkheden’ die hij liefst ‘ongezegd’

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

Ad Phil. III, 2: .... πάυλου.... ὁς ϰαι ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψ ν ἐπιστολάς....
Zie FUNK, o.c.t. I. Index loc. Script., die naar bedoelde plaatsen verwijst.
Ad Eph. XII: 2. .... πάυλου.... ὃς ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ μνημον ύ ι ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
Zie FUNK, o, c.t. I. Index loc. Script.
Ad Cor. XLVII.
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wenscht te laten? Dat ware stellig te betreuren en zou tevens een niet heel gunstig
licht werpen op de methode van den Leidschen Hoogleeraar.
Laat er van zijn wat wil, de ononderbroken, vaste en wel-gegronde traditie, die
den oorsprong der Evangeliën, der Handelingen en der Paulusbrieven tot de
allereerste tijden van het Christendom doet opklimmen, blijft een wel bewezen feit
dat tot ernstige overweging stemt; en als de innerlijke gegevens dezer gewijde
boeken die onloochenbare traditie komen bevestigen, dan zouden enkel een gemis
aan gezonden critischen zin of blinde en niet-te-verrecht-vaardigen vooroordeelen
nog een twijfel kunnen werpen over de volkomen vertrouwbaarheid dezer
Nieuw-Testamentische schriften. In een later artikel hopen wij aan te toonen dat de
inwendige bewijzen ten voordeele der echtheid onzer gewijde boeken voor de
uitwendige gronden op geenerlei wijze moeten onderdoen.
AUG. BRUYNSEELS.
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Op Agnes' eerste communie
Agnes, op uw gouden haren
Weegt een glorie, duur van pracht,
Die uw zaal'ge, zegenzware
Doopselnaam u medebracht.
Naam vol fijne fonkelkralen,
Wit van maagden-leliefleur,
Rood van bloed'ge martelstralen,
Wit en rood, der heemlen kleur.
Blijf die waardigheid bewaren;
Dreigt niet meer het beulenvolk,
Nog loert op uw jonge jaren
Wereldlist en zondendolk.
Blijf ook gij 't geluk verkonden
Van de deugd die christnen tooit.
Heden hebt ge uw God gevonden,
Agnes-lief, verlies hem nooit.
X.
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Johan Severin Svendsen
en
Bij zijn 70 verjaardag
Er gaat een zucht door alle zielen van het Noorden naar het zoele Zuid en 't land
der zon. Dat is de diepe beteekenis van Mignon's lied, dat is Child Harold's
verrukking. Licht en luister, kleuren en gloed: dat is de droom van 't omnevelde
Noorden, waar een grauwe zee dondert op barre kusten, waar de herfst met killen
mist en geweld van winden 't begin is van een bitteren en langen winter. Italië! zoo
ruischt het door 't gemoed als harpeklang; en de dichters van 't Noorden, zongen
die heimnisvolle muziek in zangen uit en dichtten van ‘Romeo en Julia’, van ‘Torquato
Tasso’ en ‘Messina's bruid’. Italië, het bloeiend paradijs omhoogrankend over de
brokstukken der klassieke wereld: heel de wereld verrijkte zich met zijn schatten en
toch werd 't nimmer arm; zijn kunst werd Europa's kunst en toch bleef Italië steeds
Italië. Dan werden de volkeren zich hunner zelfbewust en schiepen eigen
kunstvormen en bedachten elk hun nationalen stijl; maar bleef Italië in droomen en
gedachten, de geheimzinnige muziek zong voort in diepste der ziel een lied van
heimwee en bewondering; en de tinnen van Rome en zijn gouden koepel glansden
tegen de lucht, op den achtergrond der romantische landschappen, in 't
droomgeweven maanlicht der germaansche fantasie.
Hoe verder de landen liggen naar 't noorden toe, hoe brandender er 't verlangen
is naar 't zuiden. Wij kennen warme zomerdagen en onze winters zijn niet zoo
bizonder guur. Tot ons komen de vogels van 't noorden, en velen blijven in de koude
dagen in onze mildere landstreken. Maar boven, waar de winter zoo lang heerscht
en zoo gestreng, waar lente en zomer samen smelten in een plotseling opbloeien
tot een vluchtig vergaan, daar is die droom van lentetij en zomervreugde inniger,
dat verlangen naar licht en warmte dieper, dat smachten naar gloed en
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luister smartelijker... naar 't zuiden! Daarheen wezen de trekvogels den draak der
Vikingen den weg; naar verre! Het noorden verzonk in slaap en droom na de tochten
van dien geduchten tijd; het hooge noorden telde eens niet meer mee in de statenrij
van Europa dat nu verder Skandinavië noemde àl wat daarboven lag. Maar
e

Skandinavië wordt in 't begin der XIX eeuw weer duidelijker onderscheiden, die
verschillende landen, die zich binnen hunne politieke grenzen ontwikkelen, elk naar
zijn verscheiden aard, tot 't verwaarloosde Noorwegen, 't verbaasde Europa tot
bewonderen dwingt: vrijheid en schoonheidsdroom. 't Land is ontwaakt uit zijn slaap
en gevoelt zijne kracht: welke Romantiek was zóó geheel doorstroomd van
nationaal-zelfbewustzijn? En toch: de oude droom leeft voort en altijd zingt de
fluistering in 't diepst-verborgene der ziel:
von Marmorbildern,
Von Gärten, die überm Gestein
In dämmernden Lauben verwildern,
Palästen im Mondenschein,
Wo die Mädchen am Fenster lauschen
Wann der Lauten Klang erwacht,
Und die Brunnen verschlafen rauschen
In der prächtigen Sommernacht.

Voert, verre, naar 't zuiden: Ibsen, Björnson, Grieg... Geen volk kent als 't Noorsche
dien trek naar den vreemde, dien zucht naar 't onbekende, dat verlangen naar 't
nieuwe. Het is 't oude Vikingenbloed, dat bruischt ook in 't jongste geslacht. 't Is
heimwee naar warmte, 't is een brandende begeerte naar ontwikkeling dat allen
aandrijft: want niet alleen de Noorsche kunstenaars is deze trek gemeen en eigen,
maar allen, en de bewoners der westkust 't meest. En dit is beduidend: terwijl in
onze landen die reislust een alledaagsche zucht is naar avontuur, waaraan veelal
de leesboeken der jeugd schuld hebben, is dit voor den Noor bizonder een drang
voor zijn binnenste binnen naar ontwikkeling, geboren uit 't bewustzijn dat daar verre
ligt een land van schatten en schoonheid, door allen die grijpen willen en begrijpen
kunnen, voor zijn land ten zegen en zich zelve tot geluk. Want iedere Noor is
kunstenaar en de Poëzie vindt nergens meer begrip; want dit volk is ernstig;
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zijn bewondering is minder luidruchtig, maar des te dieper zijn gevoel. En hoe groot
er de bewondering is voor 't eigen land in zijn leuze uitgesproken (‘Norsk er de best’),
de rechtmatige hoogschatting van 't verdienstelijke daarbuiten kan nergens grooter
zijn.
Dit is de wijdloopende voorgeschiedenis van Johan Svendsen's levensloop, zooals
zij dat is van iedere kunstenaars-biografie van 't Noorden. Dat de zoon van den
eenvoudigen en bescheiden musikus uit Kristiania een echte kunstenaar zou worden,
hoe kon de vader 't denken, hoe had de zoon 't gedroomd? Hij verdiende zijn brood
als mili-tair klarinetspeler in de stad zijner geboorte. Toen iets onverwachts gebeurde:
hij kreeg geld, - geld dat hij eens een vriend geleend had, eigenlijk een onbeduidende
som, waaraan hij nooit meer gedacht had. Zoo kwam 't dan als uit de lucht gevallen,
en Johan Svendsen, de soldaat-muzikant, beschouwde 't als een teeken des hemels.
's Anderendaags zat hij in de trein en spoorde Zweden binnen. Göteborg was het
doel der reis. De tweede stad van Zweden onderscheidt zich nog steeds door haar
goede muziekuitvoeringen. Wat kan men niet alles waar men over de noodige
middelen beschikt? In de bloeiende koopmansstad zijn de zweedsche fortuinen
opgestapeld. Maar wat boeide de twee-en-twintigjarige, die door de koorts van den
reislust was aangetast? Alleen de verte trok, en hoe verder hij kwam, het dreef hem
altijd weer naar verder: Malmö, Lübeck, Hamburg: zoo kwam hij naar Leipzig.
Hier maakte een staats-stipendium 't mogelijk dat hij er 't Conservatorium bezocht;
dit betrad hij niet als leerling, maar alrêe als meester. Om den broode had hij
gespeeld en geschreven. Klarinet en fluit waren hem vertrouwd; viool was zijn
hoofdinstrument. Doch ook had hij geschreven gedurende zijn oponthoud in 't
buitenland, dansen en marschen, die de meester van heden niet telt in de rij zijner
werken, maar die den leerling te Leipzig een voortreffelijkheid gaven - een gemak
in kompositie en muzikaal doorzicht - waardoor Svendsen terstond boven de anderen
kon uitblikken.
Daar leerde de meester den Amsterdamschen pianist Julius Röntgen kennen,
die hem een trouwe vriend bleef, en tegelijkertijd de bewonderaar was van Edward
Grieg,
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ook Svendsen's vriend en landgenoot. Röntgen was 't, die de muziek van den meest
nationalen toondichter van Noorwegen, Grieg, in Holland inleidde. De beroemde
dirigent der Nederlandsche hoofdstad, Willem Mengelberg, maakte zijn landgenooten
bekend met de kunst van Svendsen. Uit zijn Leipziger tijd zijn de D-dur Symfonie
en 't A-moll-Kwartet. In 't geheel schreef Svendsen twee Symfonien en nog een
kwintet en een oktet ‘behalve zijn poëmen en lyrische stukken. Met zijne liederen
bevinden wij ons te Parijs. Ook deze liederen telt de meester niet zoo zeer onder
zijn werk, en daarnaast is hij vol bewondering voor die van Grieg.’ Ik komponeerde
liederen - zegt hij - om daarmee wat te verdienen: d.w.z. ik nam een tekst en trachtte
er zoo goed mogelijk eene kompositie van te maken, doch geenzins om daarmee
als komponist op te treden voor 't groot publiek. ‘Onder dit tiental bevindt zich ook
het bekende
Wenn der Frühling auf die Berge steigt.’

Parijs, - dat was een tweede verlangen geweest, toen hij eenmaal Leipzig bereikt
had. Niet om de muziek zocht hij de Fransche hoofdstad, waar men toenmaals de
schouders nog ophaalde voor Berlioz en waar Rossini gevierd was, terwijl er een
Meyerbeer, een Wagner in den weg stond, en een Tannhaüser niet zonder ballet
voor 't voetlicht kon gebracht worden, - en toch nog viel. Niet om de kunst, want het
muzikaal begrip was er toenmaals zeer gering; maar om de taal zag hij naar Frankrijk
uit; en hij was gelukkig als vioolspeler in 't orkest van 't Odeon plaats te nemen,
terwijl zijn hart ineen kromp om hetgene wat hij hielp ten uitvoer brengen: maar zijn
ooren dronken de taal-muziek die stroomde van 't tooneel. Sarah Bernhardt begon
er te verschijnen, en haar verschijning was al gauw een schittering. Corneille, Racine,
Molière stonden op de tooneellijst en ieder stuk hoorde de noorsche vioolspeler oefeningen en uitvoeringen - honderd maal. Dat was zijn school en 't was niet de
minste. En toen hij na een tweejarig verblijf met zijn oponthoud aldaar voldaan was,
ging de reis terug naar Duitschland, naar Weimar en Bayreuth, naar het ‘Königreich
der Gnade.’
Hier zegevierde Richard Wagner en met hem de
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duitsche kunst, na de zegepraal der duitsche wapenen in 't vorig jaar, toen hij den
sten

22
Mei 1872 den eersten steen legde van den tempel der ‘toekomstmuziek’. De
herinnering dier feesten leeft voort in de geschiedenis van Bayreuth; zij ontroert den
noorschen kunstenaar, als hij zich die glorie-dagen herinnert. Svendsen zat in 't
orkest, toen ter viering dezer plechtigheid Wagner's ‘Huldigungsmarsch’ klonk en
de negende van Beethoven de gevoelens van 't oogenblik vertolkte. Hij hoorde er
Wagner's woord tot ‘zijne kunstenaars’: Wir geben kein Concert, wir machen Musik
für uns und wollen der Welt nur zeigen, wie man Beethoven aufführt.... In Leipzig
waren David, Richter en Reinecke Svendsen's meesters geweest; in Bayreuth werd
Wagner zijn vriend. Zoo was Liszt degene geweest die Grieg bemoedigd had en
hem naar Rome deed overkomen; zoo had Mendelssohn dan Deen Niels Gade
toegeroepen, dat de toekomst hem verzekerd was. Richard Wagner werd Svendsen's
vriend: en welk een vriend was hij voor de zijnen voegt hij er aan toe! Zoo gesloten
en ongenaakbaar als hij voor vreemden was, zoo innemend kon hij wezen, maar
dan in bekenden kring. Zijn vroolijkheid werd uitgelatenheid; een onvermoeibare
grappenmaker, een altijd stroomende vloed van geest en humor! Twee maal verbleef
Svendsen te Bayreuth en den tweeden keer woonde hij in de onmiddelijke nabijheid
van Wagner's villa. Ik zat juist te schrijven aan mijn ‘Parisischer Karnaval’ - vertelt
hij - en schreef en schreef maar toe, en lette op niets, toen 'k op eens hoor in mijn
kamer dat welbekende ‘Na, na...’ en Richard Wagner stond verontwaardigd voor
me. ‘Dat heet 'k nou er 's wat, zijn vrienden niet eens bezoeken als men naast hun
deur komt. Meester, was 't antwoord, als 'k U zeg dat 'k niet komen kon!... kijk naar
mijn voeten.’ Die zaten in sandalen van mijn eigen maaksel: ik had vreeselijke
eksteroogen. Eksteroogen! riep Wagner opgetogen; nee-maar, die kan 'k genezen:
Hij had er juist nog een zijner beroemde zangeressen van bevrijd, en daar zat hij
op z'n knieën naast me. Of 'k zijn wetenschap mijn eindelijke genezing had toe te
schrijven heb 'k nooit geweten; maar wat heeft hij mijn sandalen bewonderd! dat
vergeet ik niet....
Svendsen's eerste vrouw was van joodsche afkomst.
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Toen deze in Bayreuth tot 't kristendom overging, stond Richard Wagner als peter
aan de doopvont. Svendsen legt er nadruk op, hoe de schrijver van ‘Das Judenthum
in der Musik’ ten onrechte zou verdacht worden van Jodenhaat, maar hoe al zijn
afkeer gericht was tegen 't drijven van joodsche kritiek tegen de onbeschaamde
gewinzucht en den zakenmakers-geest die der menschen hoogste neerhaalt tot de
lage wereld van handelarij. Wagner was eene inreligieuse mensch; geen kerkpilaar,
doch godsdienstig in heel zijn levensopvatting.
Van een beinvloeden der Wagneriaansche kunst kan geen sprake zijn meent de
meester zelf: trouwens zijn arbeid bepaalt zich tot het lyriesche, louter-symphonische.
Evenmin van een invloed door Schumann uitgeoefend, ofschoon Svendsen vol
bewondering is voor den hartstochtelijken romantikus, - maar misschien, voegt hij
er aan toe, bewonder ik Schubert nog meer. Schumann's ‘Abendlied’ zette hij voor
strijkorkest; - zelf schreef hij ‘Abendklänge’.
Als ook Wagners muziek hem over 't hoofd heenging, zoodat zijn werk van dezen
invloed vrij bleef, werden toch Wagner's woorden hem diep in 't hart geprent en
waren zijn gedachten en gevoelens die van den jongen Noorschen komponist. De
hoogheid der kunst, de ernst die de dienst der schoonheid vordert, dat zijn wel
indrukken die hij van den dichter van Parsival had gekregen. Wagner wilde de
kunstuitvoering gestempeld zien met ‘den Charakter der religiösen Feier’. Svendsen
vertelt: - Als ik wat te zeggen had, dan werd een kunstuitvoering een hooggetij. Niet
slechts het beste op de beste wijze vertolkt, - en daarom liever minder raak, maar
beter; doch ook in de beste omgeving. Ik zou laten afkondigen, dat men komen
moest in feestkleedij; het publiek moet van zijn kant de kunstuitvoering omgeven
met de meeste statie; en naar deze zeldzamer plaats grijpt, zal de waardeering
grooter zijn. Zij moet een hooggetij wezen, door 't volk met spanning te gemoet
gezien, met eerbied begroet, met liefde bejegend.
Nu kwam Johan Svendsen terug naar Kristiania, waar hij gedurende eenige jaren
dirigeerde in de Muziekvereeniging. Weldra drong 't hem echter weer ter wijde
wereld. Hij concerteerde te Londen, keerde terug naar
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Parijs, stak over naar Amerika; toen kwam hij eindelijk ook te Rome. Daar wachtte
kem, als Edvard Grieg, de groote Liszt. Bij die herinneringen geraakt de noorsche
meester letterlijk in verrukking: Liszt, o Liszt, roept hij uit, wat een man, wat een
kunstenaar, wat een karakter: een kind, maar een koninklijk hart: een wonder, een
wonder... als hij zijn vingers over 't klavier liet gaan, dan gleed de wereld onder je
voeten weg, dan gingen nieuwe paradijzen open, dan was je je zelf niet meer...
Zijn eerste concert had Svendsen gegeven in Kopenhagen. Toen kort daarna de
dirigent van den Koninklijken Schouwburg zijn betrekking neerlegde, werd hem deze
opgedragen. Paulli die hem genegen was en allen die, zonder hem goed te kennen,
het goed met hem meenden, raadden den nieuwen kapelmeester, zich den titel van
‘koninklijke’ mogelijk te maken, die recht gaf op pensioen - ten koste zijner
nationaliteit. Het ware hem gemakkelijk geweest Deen te worden, maar Svendsen
was een zoon van zijn land en de Noor kent geen grooter trots, dan die van
Noorwegen te behooren. Zijn land heeft zijn naam niet geschrapt, en in zijn woning,
op den vleugel, staat de noorsche vlag, het roode doek met het wit-en-blauwe kruis.
Zijn hart is Noorscher dan zijn kunst: dat is des meester's eigen uitspraak: Ik
durfde 't niet aan, als Edvard Grieg, een nieuwe kunst te gronden op onzen nationalen
liederenschat! ik kon Mozart en Beethoven zoo maar niet goeden-dag zeggen. Maar
ik werd geen Duitscher en ik werd geen Deen. Als centraal-Europa dan ook niet
weet dat Kristiania, en niet Stockholm, de hoofdstad is van Noorwegen, toch geloof
ik wel, dat de muzikale wereld die mij kent, zal weten dat 'k een Skandinaviër ben.
Geen Noor als Grieg, maar ook geen Pruis als Niels Gade, - de Deen die de Duitsche
Romantiek besluit; maar een Skandinaviër als Sinding, - misschien ben 'k wel
‘Svendsen tout court’.
Toch mag Noorwegen tellen: zijn Rapsodies Norvégiennes (op. 17, 19, 21, 22);
zijn ‘til Säters’ Vals (op. 56); zijn instrumentatie van 't volksgeliefde lied van Ole Bull,
de Paganini van het Noorden: ‘Säterjentens Söndag’ Herderinnetje's Zondag); en
de ‘Norwegischer Künstler Karnaval’, die Svendsen schreef te Kristiania. Om de
twee jaar vierden er de vereenigde kunstenaars in hun
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kring de komst van den Italiaanschen blijheids-prins. Bij een dezer gelegenheden
werd Svendsen de muzikale inleiding daarvan opgedragen. Toen schreef hij die
ouverture, waar Noorsche volksmotieven afwisselen met eene napolitaansche
melodie, tot deze na vele parafrazen in elkander vloeien, en in dit symbolische
huwelijk der tonen de blijde inkomst bezingen van den zonnigen prins van 't Zuiden
in 't hooge Noord.
Vierstemmig schreef Svendsen ‘Dikter af C...’, voor viool en piano, ‘Violen (La
violette’ en de wereldbekende Romance in G-dur. Even bekend is een zijner vroegste
werken ‘Festpolonaise’ (op. 12); daarna voor orkest (op. 13) ‘Kroningsmarsch’, een
‘Andante funèbre’, de balletmuziek ‘Hiver et Printemps’, de ‘Pariser Carnaval’, de
(Spaansche) ‘Zorahayda Legende’ (op. 11), een bewerking van twee Zweedsche
volksmelodieën, enz.
Niet minder beduidend was zijn arbeid als kapelmeester: hier was hij Deen, in
zooverre hij de belangen zijner nieuwe landgenooten zeer behartigde, een rij van
Deensche werken op 't tooneel bracht en 't publiek in kennis stelde met een aantal
meesterstukken, tot dan nog onbekend te Kopenhagen: oudere als ‘Falstaff, Othello,
Aïda, en Carmen’, maar ook de nieuwste als ‘Cavalleria rusticana, Mephistopheles’,
en de Wagneriaansche ‘Fliegende Holländer, Valkyren, Siegfried, Tannhaüser’ e.a.
De eerste voorstelling die hij leidde met zijn dirigentstok was die van ‘Lohengrin’,
den

den 3 September 1883.
Zoo men in zekeren zin ook Svendsen Wagneriaan kan noemen, den naam van
Duitscher hem geven, zou hem een diepe krenking zijn. Daarvandaan is alle onheil
gekomen over Skandinaviën, dat 't zich van den Duitschen invloed niet heeft kunnen
vrijwaren. Liever alles dan Duitsch, is de leuze der Skandinaviërs, die arbeiden aan
de voltrekking van de nationale kunsttempels. De Fransche invloed, meent Svendsen,
is niet te duchten: feitelijk heeft hij nog geen schade gedaan; hij was nog niet te
bespeuren. En wat het ongezonde betreft der Fransche kunst en het overdrevene
van den Franschen aard, het Noorsch karakter is daar tegen opgewassen; maar
zijn aangeboren ruwheid wordt er door gepolijst. Wel is Italië de droom van velen,
maar de weg is zoo lang, en 't land zoo arm!...
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De verte trekt den Noor, - maar eenmaal van huis, dan trekt hem Noorwegen nog
meer. En hoe Noorwegen kan trekken, dat weet de vreemdeling reeds die 't schoone
land doorschreed, die zich lokken liet door de sneeuwen sluiers der watervallen van
't gebergte, die de toppen der rotsen gevonden heeft, hun geheimenissen doordrong
en hun schoonheid heeft liefgekregen. Van dat oogenblik is ook over hem de
betoovering gekomen waarvan hij zich nu niet meer bevrijdt en die hij meedraagt,
't leven door, als louter heimwee. Hoe veel smartelijker gaat 't door de ziel van den
zoon dier bergen, de kreet ‘naar huis’. Maar - zegt de meester, die om zijn Noorsche
bergtoppen droomen blijft, - heb 'k niet kinderen groot te brengen? Sinds 1908, na
de feestelijke eere-voorstelling in den Schouwburg, waarna hij den dirigeerstok
neerlegde, gedwongen door gezondheidsredenen, leeft de bejaarde komponist in
den kring zijner huisgenooten: zijne nog jeugdige vrouw, een dochter en twee
jongens, waarvan de jongste vijftien jaar is.
sten

sten

Den 30
September jl. vierde Johan Svendsen zijn 70
verjaardag. Opgeruimd
en frisch zat de meester ter tafel met zijne vrienden en ontving de talloozen, die
hem heel den dag door toestroomden: vol geestige luim en schertsenden lust,
grijsaard zonder grijsheid, met den lach van den gelukkige om de lippen, en een
glans in de oogen, sprekend van tevredenheid en levensvreugde. Op dien dag
betuigde Kopenhagen hoe dierbaar de meester er is, en hoe erkentelijk men er blijft
voor zijn werk, zijn symphonieconcerten, die 't kulminatiepunt waren van 't Deensche
muziekleven, en zijn muzikale leiding aan 's lands hoofdtooneel. Maar ook
Noorwegen gedacht den zoon des lands, en koning en koningin zonden hem hunne
gelukwenschen. De vlaggen der beide landen spanden een tropee uit boven des
meesters hoofd terwijl zijn ‘Festpolonaise’, met het Noorsche volkslied, zijn feest
inleidde, en de verbroederde banieren schenen te beduiden: hij hoort ons elk van
beiden toe!
r

D FELIX RUTTEN.
Kopenhagen, 1 Oct. '10.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

463

Apologetisch overzicht
II
redenen van geloofwaardigheid
r

1. D SEISS: Arthur Drews ‘Christusmythe’ (Apologetische Rundschau, April 1910,
s. 223) en E.P. VAN MIERLO, S.J.: Drews over het bestaan van Jesus en Petrus.
r

Apologetische Sprokkelingen I. (Geloofsonderricht, Rousselare). - 2. D K. BRAIG:
Jesus Christus. Vorträge auf dem Hochschulkursus zu Freiburg i.B. gehalten (440
r

blz., Herder, Freiburg i.B.). - 3. D SEISS: Das Evangelium von Gottessohn. Eine
Apologie der wesenhaften Gottessohnschaft Christi genenüber der Kritik der
r

modernsten deutschen Theologie (x-546 blz., Herder, Freiburg i.B.). - 4. D
OPPENRAAY: Oorsprong van het Christendom. Annuarium der Apol. Ver. Petr.
Canisius (Teulings, 's Bosch) en E.H. BRUYNSEELS: De Christiwaarheid. (‘Dietsche
Warande en Belfort’, Sept. 1910). - 5. P. LAGAE: La certitude rationnelle du fait de
la révélation. (Revue Thomiste, Juli-Aug.; Sept.-Oct. 1910). - 6. DUBOIS: L'utilisation
apologétique du miracle. (Revue prat. d'Apol. 15 Juli 1910). - 7. Mgr MIGNOT:
L'évolutionisme religieux (uit het boek: L*Eglise et la critique (XII-316 blz., Lecoffre,
r

r

Parijs). - 8. D BOLSIUS, S.J.: D Aigners wonderweerlegging (Studiën, Deel 73, afl.
5, blz. 507). - 9. BRICOUT: L'histoire des religions et la Foi chrétienne (128 blz., Bloud,
Parijs). - 10. P. LAGRANGE, O.P.: Quelques remarques sur l'Orpheus de Salomon
Reinach (78 blz. Lecoffre, Parijs). - 11. - BROS et HABERT: Mahomet, sa vie, sa
sincérité (Revue du Clergé francais, 15 Juni 1910). - Boudhisme et Christianisme
(ibid., 15 Maart 1910). - 12. VAN ZEYL: Christendom en Boudhisme (De Katholiek,
Febr.-Maart 1910). - 13. Dr VIDAL: Religion et médecine (198 blz., Bloud, Parijs). 14. PAUL LOEWENGARD: La splendeur catholique. Du Judaïsme à l'Eglise (x-298 blz.,
Perrin, Parijs), - 15. AGNES SIEGFRIED: Les motifs d'une conversion (Revue
Montalembert, 25 Maart 1910). - 16. VON RUVILLE: Mijn terugkeer tot de H. Kerk
(148 blz., Van Langenhuysen, Amsterdam). - 17. LAPEYRE: Autour d'une conversion:
r

Meinhof, D Reinhold, Leute (Revue prat. d'Apol., 15 Juli 1910.)
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1. - De bewijsvoering door mirakelen en profetieën wordt sedert lang in den grond
zelf aangetast. Velen immers hebben het niet zoo zeer tegen de onechtheid van dit
of gene mirakel, maar wel bepaaldelijk tegen den heelen persoon van Christus
gemunt. Ze loochenen eenvoudig weg zijn bestaan. Christus is niet méér dan een
mythe. Om die stelling te bewijzen gaf Arthur Drews verleden jaar een werk uit:
Christusmythe, samenvatting van eenige conferenties te Berlijn. Schrijver komt tot
dit radikaal besluit langs de wegen vóór hem bewandeld door Bruno Bauer, Burnouf,
r

Robertson, Alb. Kalthoff, Pfleiderer, Jensen, Smith en anderen. D Seiss geeft een
goede uiteenzetting van Drew's zoogenaamde bewijsvoeringen, met ten slotte een
paar aanmerkingen. De hoofdzonde van Drew's methode bestaat in het misbruik
der vergelijkende methode. t' Is genoeg dat A. Drews eenige gelijkenis - hoe ver
afgelegen ook - aantreffe tusschen den persoon van Christus en de feiten in andere
godsdienstige oorkonden geboekt, om aanstonds tot afhankelijkheid te besluiten.
Het werk is er dus ver af wetenschappelijk te zijn.
't Zal de lezers wellicht aanbelangen te vernemen wat iemand, die niet van de
onzen is, Förster namelijk, denkt over dit boek. Zijn oordeel is zeer streng. Na over
het algemeen te hebben vastgesteld dat het een teeken des tijds is, gaat hij voort:
‘Dit is een boek van een kritischen theoretiker, welke, door het eenzijdig wijsgeerig
denken en door zijn kritisch inzicht allen zin heeft verloren voor de levende
openbaringen eener persoonlijkheid. Hij zweeft in de verte en ziet niet hetgeen in
zijne nabijheid staat; den uitslag zijner mythologische opzoekingen brengt hij samen
met de gegevens der Oostersche godsdiensten, verwerkt dit alles in zijn
zuiver-geleerden-verstand, zoekt dan uit, wat past bij het door hem gekozen
vergezicht, en verwijdert bewust of onbewust al wat zijne bewijsvoering schaden
kan; ten slotte rondt hij het geheele af met de schaar van den onverschilligen logieker,
die zich voor gansch onbevooroordeeld uitgeeft, waar hij integendeel zoo weinig
onbevooroordeeld is als 't maar kan, beheerscht als hij is tot in het diepste van zijn
wezen door zijn eigen critisch inzicht, ja door de alles afbrekende tendenz van onzen
radikalen tijd. Hij WIL, dat de wezenlijkheid van Christus niets meer weze dan een
zuivere mythe, een droombeeld van godsdienstige betrachtingen; hij WIL, dat er
geen Jesus bestaan hebbe, en zoo komt aan zijnen wil het vaderschap toe van zijn
heele bewijsvoering. - Enkel zoo blijkt verklaarbaar de kunstvaardigheid zijner
samenstellingen en uitleggingen, die aan 't ongelooflijke palen.
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De geleerden-zonder-meer, beroofd als ze zijn van diepgaande levenservaring en
eerbied voor de traditie, verstaan doorgaans niets van het geheim eens persoonlijken
levens, en leggen de simpele waarheid op de ingewikkeldste manier uit. Zij begrijpen
niet, dat de-wereld-omvattende-werking van het christendom, die onweerstaanbare
macht waarmede ze de menschen immer weder van het ingewikkelde tot het
eenvoudige, van den buitenkant naar de kern van het innerlijk leven brengt,
onmogelijk haren oorsprong vinden kan in een eenvoudige mythen-verzameling,
(1)
maar enkel kan ontstaan uit het brandpunt van een persoonlijk leven... .
J. Van Mierlo wijst er op in zijn Apologelische sprokkelingen I, met wat een
en

verontwaardiging A. Drews' stelling in Duitschland werd onthaald. Den 1

Februari

e

werd er te Berlijn een debat-avond tegen ingericht, en den 20 Februari had een
indrukmakende betooging plaats in verschillende zalen der stad. 't Klonk er uit aller
(2)
mond: Christus lebt!
2. - Alhoewel A. Drews' boek eerst verscheen na de geleerde conferenties over
Jesus Christus gehouden in de hoogeschool cursus te Freiburg, alsmede na de
r

zeer wetenschappelijke studie van D Seiss, over de godheid van Christus, zal men
toch in deze beide boeken de degelijkste wapens vinden, ter bekamping der radikale
rationalistische stelling.
De conferenties over Jesus-Christus werden door hoogleeraars gehouden te
Freiburg voor priesters en leeken (eine stattliche Anzahl Herren aus dem
Laienstande, zegt het voorwoord). Ongetwijfeld zullen al de aanwezigen hunne
ooren hebben moeten spitsen en heel hun denkvermogen vestigen op der sprekers
prachtige beschouwingen. Zooveel wetenschap werd hier synthetisch opgediend
dat hoogstens een snel overzicht mogelijk is.
r

D Gottfried Hoberg legt de grondvesten, die allen verderen opbouw moeten
schragen: Het geschiedkundig karakter der evangeliën. Dat der synoptiekers wordt
bewezen door het getuigenis der christene overlevering en door de negatieve
uitkomst der bemoeiingen van de kritiek; dat van S. Jans evangelie door den aard
van den evangelist en door de onmogelijkheid eener zuiver-symbolische uitlegging.
Daarna komt

(1)
(2)

Autorität und Freiheit, bl. 89-90.
In de laatste aflevering der Revue du Clergé Français (15 Nov. 1910) is er een zeer belangrijk
artikel, uit de pen van E.H. Fillion, over de huidige Christusbewegung in Duitschland.
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r

D Weber aan het woord om Christus' godheid te staven: 1. op grond der boeken
van het Oude Testament, waarin hij de waarde nagaat der Messias boodschap; 2.
op grond der brieven van S. Paulus, die alleszins bevoegd was om van Christus
getuigenis af te leggen, en dan ook inderdaad zijns meesters Godheid op
schitterende wijze heeft voorgestaan; 3. op grond der evangeliën, waarin men een
juist begrip (metaphysisch, zegt de leeraar) van Christus' Godheid aantreft, begrip
dat niet was ontstaan uit het eigen gemoed der apostelen, maar er neergelegd werd
r

door Gods Zoon zelven. - Dit positief werk verricht zijnde, stelt D Braig de volgende
vraag: Wat zeggen de huidige lieden van den persoon, de leer en het stichtingswerk
van Christus! Bij het beantwoorden dezer vraag geeft de hoogleeraar, in bondigen
vorm, een zeer rijke litteratuur over de Christusvraag. Bezwaarlijk zal men in minder
bladzijden beter ingelicht worden over de moderne en hypermoderne stellingen der
r

geleerden. - D G. Esser gaat daarna de geschiedkundige ontwikkeling na van het
Christi-dogma. Na de christologie te hebben beschouwd in de protestantsche
theologie en in de nieuwere modernistische dwaalleer, geeft hij een overzicht van
(1)
het katholiek dogma der unio hypostatica (hypostatische vereeniging . - Eindelijk
een zeer diep gevoeld drietal voordrachten over Christus, als leeraar der Waarheid,
als Opvoeder, en als Levenbrenger, ingevolge den tekst: ‘Ik ben de waarheid, de
weg en het leven’.
r

Als bijvoegsel een bijdrage van D Hoberg: De Syllabus en de Encycliek van Pius
r

X, en de Bijbel. Eveneens van D Braig: ‘Hoe zorgt de Encycliek tegen het
modernisme voor het ongeschonden bewaren der kerkelijke leer’ waarin we eens
r

te meer kunnen vaststellen hoe degelijk D Braig over de nieuwere
gedachtenbeweging is ingelicht.
3. - Een ander boek over den goddelijken persoon van Christus, luidt: Das
Evangelium von Gottessohn, klaarder bepaald door den ondertitel: ‘Eine apologie
der wesenhaften Gottessohnschaft Christi gegenuber der Kritik der modernsten
deutschen Theologie’. De ‘modernste deutsche Theologie’ heeft op dit gebied zoo
nogal heel wat hypothesen opgebouwd, de eene al stouter dan de andere. Met zijne
uitgestrekte belezenheid weet schrijver ons in die gedachtenwereld binnen te leiden.
Wie zich dus op de hoogte wil brengen der systemen

(1)

en

Waardoor nl. de menschelijke en goddelijke natuur werden vereenigd in den 2
H. Drievuldigheid.
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van Harnack en anderen, zal hier van uit de eerste hand zijn gading vinden.
Schrijver stelt zich vooral tot doel de beweringen der andersdenkenden te
weerleggen. Opdat zijne bewijsvoeringen niet boven de hoofden zijner tegenstrevers
zouden gaan, plaatst hij zich op hun eigen standpunt. De modernen willen immers
dat men in de bewijsvoering der godheid van Christus uitga van Christus' woorden
en werken. ‘Von den selbstaussagen und der Lebensführuug Jesu ist auszugehen’
(1)
zegt Pfleiderer .
Van dit standpunt uit worden vooreerst Christus' eigen woorden op de hand
gewogen. Zoo men ze beschouwt als alleen staande, kan men weigeren er geloof
aan te hechten, volgens het adagium: ‘Niemand getuigt voor zich zelven’. Beschouwt
men integendeel die gezegden als gestaafd door de mirakelen en profetieën dan
hebben ze recht op onze instemming.
Na deze voorafgaande beschouwing, worden beurtelings de getuigenissen
besproken, welke Jesus van zich zelf heeft gegeven, in den tempel, bij Nicodemus,
bij Godes verklaring in Jesus' doop door Joannes, bij Christus' gedaanteverandering
op den Thabor. Daarna wordt, door de synoptieken en S. Jan's Evangelie heen, op
verscheidene bewijzen, welke uit Christus' woorden zijn af te leiden, gewezen. Na
deze getuigenissen komen de personen uit de omgeving van Christus aan het
woord. Eerst zij die hem in min of meer groote maat genegen waren, zooals de
blindgeborene, de ongeloovige Thomas, de geloovige Martha, Nathanaël, en ten
slotte der apostelen opperhoofd, de H. Petrus. Ook zijne vijanden leggen getuigenis
van hem af, wel voornamelijk het opperhoofd der Joodsche hierarchie, Caïphas.
(Vlg. Mth. 26, 63, Mrc 14. 61, Lc 22, 66-70). Ook het getuigenis der duivels door
den mond der bezetenen wordt ingeroepen (vlg. o, a. Mth. 8, 28; Mrc. 5, 1; Lc. 8,
26 enz.) - In een vierde hoofdst. worden de titels aangehaald welke Christus zelf
zich heeft toegeëigend. Alhoewel onze goddelijke Heiland er zich niet uitdrukkelijk
voor den Zoon Gods uitgeeft, komt hij er met zulke eigenschappen vooruit, dat ze
tot die Godheid noodzakelijkerwijze doen besluiten. Zulkdanige eigenschappen zijn,
o. a: ‘Ik ben de waarheid, de weg en het leven’; Jesus als verlosser en als rechter.
In een vijfde kapittel eindelijk wordt Christus' godheid bewezen uit de getuigenissen
van zijnen voorlooper, Joannes Baptista, van de evangelisten en van S. Paulus.

(1)

Entwicklung des Christentums, bl. 9.
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Een boek dus, dat midden de geweldige aanvallen tegen Jesus' godheid, te gepaster
uur komt. Wanneer men het heeft doorgewerkt is men eens te meer overtuigd dat
al de tegenwerpingen der ongeloovigen niets vermogen tegen den hoeksteen,
waarop de Katholieke Kerk is gebouwd.
r

4. - D Oppenraay wijdt in het Annuarium der Apologetische vereeniging Petrus
(1)
Canisius (1910) een zeer geleerde bijdrage aan de weerlegging van Bollands
werk, dat in de maand Januari van dit jaar verscheen: Het Evangelie. Een hernieuwde
poging tot aanwijzing van den oorsprong des christendoms. Dit werk van Bolland
is, alhoewel omvangrijker, toch eene heruitgaaf van de artikelen onlangs in de
Nieuwe Gids verschenen. Bolland houdt met eenige radikalen van Duitschland en
elders voor de Christus mythe. Verder over zijn stelsel uitweiden is hier niet mogelijk.
r

Men ga daarom D Van Oppenraay te rade, die zich de moeite getroost heeft
Bolland's werk voet voor voet te volgen, om zijne veelal
onwetenschappelijke-methode aan de kaak te stellen, en hem, waar het past, terecht
te wijzen.
Ook in de Dietsche Warande schreef E.H. Bruynseels een zeer bevattelijke, echt
wetenschappelijke studie over de Christi Waarheid, tegenover de beweringen van
Bolland. De bijdrage is waard niet in het tijdschrift vergeten te blijven liggen en zal
dan ook omgewerkt in brochuur uitgegeven worden door de Geloofsverdediging,
Provinciestr. (Noord), 118, Antwerpen.)
***

5. - In de Revue Thomiste treffen we een artikel van E.P. Lagae aan over de redelijke
zekerheid van het feit der openbaring. (La certitude rationelle du fait de la révélation).
't Is gericht tegen een studie van E.P. Hugueny, in dezelfde Revue Thomiste
verschenen. (Mei-Juni 1909, blz. 288 en vlg.) Pater Hugueny neemt aan dat door
middel der motieven van geloofwaardigheid, o.a. mirakelen en prophetieën, een
moreele zekerheid ontstaat aangaande het feit der openbaring. Die moreele
zekerheid toch sluit volgens hem niet allen mogelijken twijfel uit, omdat we geen
voldoende kennis hebben der ingewikkelde elementen, die tot stof strekken der
apologetische bewijsvoering. Pater Lagae integendeel houdt eene moreele zekerheid
staande,

(1)

Dit puik Annuarium, met zijne overzichten op muzikaal, wijsgeerig, politiek, scripturistisch,
natuur- en letterkundig gebied zij den lezers in zijn geheel zeer aanbevolen.
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die allen redelijken twijfel uitsluit. Eveneens als een wetenschappelijke zekerheid
kan bekomen worden voor een historisch feit, en dat wel een zoodanige zekerheid
die allen redelijken twijfel wegneemt, kan dit ook voor het historisch feit der
openbaring geschieden. De moreele zekerheid, aldus bekomen, wortelt ten slotte
in de physische zekerheid, opgedaan door de onmiddellijke getuigen. P. Lagae
steunt zijn besluit op het gezag der kerkelijke uitspraken, en bijzonder op die der
Vatikaansche Kerkvergadering. Eveneens brengt hij in de weegschaal het gewicht
der getuigenis van St. Thomas, alsmede van verscheidene commentariërs, zooals
Cajetanus, Bañez, Joannes a S. Thomas, de Salmanticenses, Gonet, Billuart en
Zigliara. Verder op dit voor specialisten zeer belangrijk, doch voor de Warande-lezers
misschien min toegangbaar leerpunt, ingaan, is zonder breede uiteenzetting niet
mogelijk. Mijn bescheiden meening helt toch over naar die van P. Lagae, zoo men,
met P. Gardeil en anderen aanneemt dat, alhoewel mirakelen en prophetieën in
zich zelf volle bewijskracht hebben om echt wetenschappelijke zekerheid te doen
ontstaan, die zekerheid feitelijk wel eens niet kan verworven werden om reden van
sommige individueele gesteltenissen, als zijn een te strenge eisch naar
mathematische zekerheid, aangekweekt door zekere moderne methoden, enz.
6. - Het vraagstuk van 't mirakel is een dier vragen waarop onze aandacht steeds
moet gevestigd blijven. A. Dubois behandelt er de benuttiging van uit apologetisch
oogpunt. Zonder de oude methoden te laken, wil hij zich toch speciaal richten tot
deze soort wetenschappelijke mannen, die door hunnen bijzonderen geestestoestand
niet in staat zijn de draagkracht te vatten van het bewijs door het mirakel. Gij kunt
immers aan een bijziende herhalen en nog herhalen dat op vijftig meters afstand
zich zoo of zoo een persoon bevindt; 't zal niets helpen. Onze modernen, zij vooral
die arbeiden op het gebied der natuurwetenschappen, bevinden zich eenigszins in
dit geval. Men kan er over klagen. Maar dat verandert de zaak niet. Beter is het, als
A. Dubois, een welgemeende poging in het werk stellen om, zonder eenigszins de
waarheid te verkrachten, haar toch aan dusdanig gestelde geesten aan te passen.
Zijn meer positieve omschrijving van het mirakel luidt: ‘Een ongewoon feit, niet
terug te brengen tot de bestaande wetten, 't is te zeggen, dat in den huidigen toestand
niet kan uitgelegd worden; en waarin een nadere beschouwing ons met zekerheid
een teeken Gods doet vaststellen’. Schrijver toont
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de overeenstemming dezer omschrijving aan met de bepaling van 't Vatikaansch
Concilie. 't Is er volgens hem, enkel een omzetting van in meer moderne
bewoordingen.
Alhoewel schrijver de kracht der bewijsvoering door het mirakel, staande houdt,
meent hij over hare apologetische benuttiging het volgende te moeten aanstippen:
Het mirakel kan soms zijn doel missen. Immers, nooit brengt het een volstrekte
zekerheid mede. Nochtans, zoo het feit niet herleidbaar is tot de bestaande wetten,
zoo het in zekere bepaald zedelijke omstandigheden plaats grijpt, zoo het feit vooral
niet op zichzelf, maar samen met al de andere feiten van onzen godsdienst wordt
beschouwd, is alle twijfel uit den booze en legt de voorzichtigheid instemming op.
Ten ware het oog ziekelijk gesteld ware. Voor dezulken is een bijzondere behandeling
een volstrekte vereischte. Eerst die kwaal genezen, en dan is er hoop dat ze de
waarheid zullen inzien.
Alhoewel 's schrijvers apologetisch doel zeer lofbaar is, zou ik toch niet durven
verzekeren dat hij, door zijne meer moderne aanpassing, het volledig begrip van
het mirakel in klaar licht heeft gesteld. Ook twijfel ik of zijne bewijsvoering meer dan
de oudere aan de modernen zal behagen.
7. - Het boek van Sabattier: Esquisse d'une philosophie de la religion, d'après la
psychologie et l'histoire geeft aan Mgr Mignot de gelegenheid zijne meening te
zeggen over verscheidene belangrijke vraagstukken, o.m. over de bewijsvoering
door het mirakel en de prophetie.
Al de vroegere menschengeslachten hebben geloof gehecht aan het wonder.
Daar ze de wetten der natuur niet kenden, schreven ze alles toe aan een bijzondere
tusschenkomst der Godheid. Ook bij de Hebreërs was dit het geval. In onze moderne
tijden echter is er voor het mirakel geen plaats meer. De wetenschap kan het mirakel
niet kennen, daar het geschiedt buiten de aaneenschakeling der oorzaken en de
wetenschap juist op die aaneenschakeling is gesteund. - Tegenover die beweringen
wil Mgr Mignot geen details onderzoeken. Hij gaat recht op zijn doel af. Neem de
verrijzenis van Lazarus of van Christus zelven. Wat komen hier geleerde
beschouwingen over de naïveteit der menschen van pas? De vraag is: Konden de
menschen van dien tijd, de Apostelen inbegrepen, daarin bedrogen worden? Of is
de natuur soms bij machte ze uit te werken?
Dat onze tegenstrevers op deze vragen antwoorden!
Tegen de prophetie brengt Sabattier gelijkluidende beden-
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kingen in. 't Is eigen, zoo zegt hij, aan alle volkeren waarzeggers te rade te gaan.
De prophetieën in Israël hebben geen anderen oorsprong.
Tegen die bewering in geeft Mgr Mignot een prachtige uiteenzetting van het
prophetisch argument.
Hoe dient het feit uitgelegd, dat de godsdienst door de profeten gepredikt, zoo
radikaal verschilt van die der andere volkeren? Hun God, Jahweh, is één. Van een
godin is er geen spraak, hetgeen voor dien tijd heelemaal onverklaarbaar is. Van
waar komt dus der profeten leer, tenzij van God?
Niet enkel hunne leer, ook hunne voorzeggingen vonden hunnen oorsprong in
God. Wat voorspellen de profeten?
Een ideale toekomst. En dat midden de elementen van bederf, die het joodsche
volk den dood moesten toebrengen; en dat terwijl dit volk zich bevond midden
degezaghebbende, machtige volkeren van Assyrië en Egypte, van dewelke het
fataal de prooi moest worden. De profeten weten het wel, daar zij de verplettering
van Israël voorspellen. Uit een ander oogpunt, een geestelijk, voorspellen zij aan
Israël, door God uitverkoren, een prachtige toekomst. Onmogelijk dan ook de
beschrijving van den idealen koning, die van David moet afstammen, aan iemand
anders toe te kennen, dan aan Christus. Onmogelijk het koninkrijk der
rechtvaardigheid, buiten alle natiën om, en wiens wetten geschreven zijn in het
geweten eerder dan in een wetboek, waarin men gehoorzaamt uit liefde, niet uit
vrees, onmogelijk dat koninkrijk op een ander rijk toe te passen dan op het
christendom, dat het geestelijk rijk van Christus is. Onmogelijk, buiten het genaderijk
van Christus, een rijk te vinden waar het lijden tot den vrede brengt, waar één boet
voor állen, waar de ‘dienaar Gods’ vernederd en ter dood gebracht wordt, en allen
door zijn bloed gereinigd worden.
Is het niet, dat uit het prophetie-argument, aldus beschouwd, een echte
bewijskracht uitgaat?
8. - Wij hadden den Warande-lezers vast beloofd, hen op de hoogte te houden van
r

r

het belangrijk debat tusschen pastoor Van der Bom, D Bolsius S.J. en D Van
r

r

r

Hoestenberghe eenerzijds, en D Aigner met D Marcuse en D Faltin anderzijds.
r

Het schijnt nu wel dat D Aigner's optreden op niets zal afloopen. Een paar open
r

brieven werden door P. Bolsius medegedeeld, waaruit blijkt dat D Aigner maar liefst
uit het strijdperk treedt, en dat nu wel juist niet als overwinnaar.
r

In de aanteekeningen van P. Bolsius op de open brieven van D Aigner valt dit
aan te stippen. ‘Och Doctor, maak u
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niet bezorgd om een steunbalk aan te wijzen ten einde de Petrus-rots te stutten
tegen omvallen. Genezingen als van De Rudder, Rouchel. Dehaut, enz., zijn bloemen
die de Kerkrots sieren, - geen stutten die haar schragen. De Kerk staat zonder
dezen’. (Studiën, bl. 524). Hoe zeer dus ook deze mirakelen pleiten voor de waarheid
der Kerk, op hen toch alleen rusten de beweegredenen niet die ons nopen haar
leeraarsambt te aanvaarden.
***
De redenen van geloofwaardigheid bestaan niet enkel in mirakel en profetie. Als
dusdanig werd door de eeuwen heen steeds aangegeven de voortreffelijkheid van
den katholieken godsdienst in vergelijking met de andere godsdiensten. Rond die
vergelijking van den katholieken godsdienst met de andere godsdiensten wordt er
in de huidige tijden heel wat geschreven, inzonder met betrekking tot den Orpheus,
van Salomon Reinach.
De Bijbelkroniek van Juli laatstleden heeft de lezers bekend gemaakt met den
inhoud en de strekking van hooger genoemd werk. Alhoewel dit boek bij vele
katholieken slechten indruk kan gemaakt hebben, heeft het ons toch dezen goeden
dienst bewezen, de aandacht der katholieken meer en meer gaande te maken voor
de vele problemen van de geschiedenis der godsdiensten. In de laatste jaren is die
wetenschap met rappe schreden vooruit gegaan, dank zij de belangrijke
ontdekkingen, welke de aloude beschaving der volkeren voor onze oogen hebben
bloot gelegd. En aanstonds hebben de andersdenkenden gedacht op dit terrein
nieuwe wapenen te hebben ontgraven om onzen godsdienst den doodsteek toe te
brengen. Vroeger immers wees men, - en te recht - op de voortreffelijkheid van den
katholieken godsdienst, waar men hem met de andere godsdiensten vergelijkt. Nu
echter weet men te beweren dat de christene godsdienst niets bovennatuurlijks om
het lijf heeft, maar een dood eenvoudige ontwikkeling is, in een bepaalde richting,
van het algemeen menschelijk godsdienstig gevoel. Nergens werd die stelling met
meer warmte voorgestaan dan in den Orpheus van Salomon Reinach.
(1)
In de katholieke tijdschriften werd dan ook menige weerlegging geschreven De
zeer geleerde Schriftuurvorscher, Mgr Battifol, stond S. Reinach te woord in zijn
boek: Orpheus et l'Evangile, een werk waarvan onze bijbelkronieker de
Warande-lezers wel zal op de hoogte brengen.

(1)

Zie, o.a. Revue pratique d'Apologétique, 1 April 1909; 15 Juli; 1 Augustus; 1 December; 15
Januari 1910; 1 Februari; 1 Mei.
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9. - Eerw. Heer Bricout stelt zich voor, in zijn Histoire des Religions et la Foi
chrétienne, aan te toonen dat de Kerk, verre van iets te vreezen te hebben van die
nieuwe wetenschap, integendeel heerlijker dan ooit zal uit dezen nieuwen strijd te
voorschijn treden. De schaduwkanten, zoo vaak in de andere godsdiensten aanwezig
zullen eens te meer den goddelijken luistcr doen uitkomen, die straalt uit de
katholieke Kerk. Bijzonder met het oog op den Orpheus van Reinach wil hij zijn
bewering staven.
Vele redenen toch zijn er vooreerst om dit boek te wantrouwen. Dat er drift
heerschte in het hart van den schrijver zal wel niemand loochenen. En hoe wilt gij,
door drift vervoerd, onpartijdig zijn? Dikwijls dan ook doet schrijver de feiten geweld
aan, om ze toch maar te duwen binnen de ramen zijner vooropgestelde meening.
Wat eenigszins op malkander trekt, verklaart hij aanstonds onderling afhankelijk.
Voor veralgemeeningen deinst hij veelal niet terug. Het motto van zijn schrift: Veniet
(1)
felicior aetas met de opdracht ‘A la mémoire de tous les martyrs’ is zeker niet in
staat den kruitdamp te verjagen waar zijn oorlogswerk van vol is.
Doch, laten wij eens schrijver's beweringen op de hand wegen. Allereerst wat
beteft de niet christene godsdiensten. De huidige wilden, houdt S.R. staan, zijn de
typen van wat de vroegere volkeren op godsdienstig gebied waren. Welnu, hun
(2)
godsdienst bepaalt zich tot een grof animisme , gemengd met inbeeldige vrees
(3)
voor tabous . Mgr Le Roy, die een twintigtal jaren onder de wilden doorbracht, en
ons zijne ervaringen mededeelt in La Religion des primitifs, spreekt er heel anders
over. Zelfs onder het animisme schuilt zeer dikwijls de erkenning, hoe onvolmaakt
ook, van een opperwezen. Een zeker monotheïsme is insgelijks den wilden niet
vreemd. - Voeg erbij dat het absoluut niet bewezen is dat de eerste volkeren even
onmondig waren en laag bij den grond als onze huidige wilden, en gij zult een eerste

(1)
(2)

(3)

Een zaliger tijd gaat aanbreken.
In de geschiedenis der godsdiensten bedoelt dit woord het geloof in het bestaan van geestelijke
wezens, die ofwel gehecht zijn aan lichamen van dewelke zij de wezenlijke persoonlijkheid
uitmaken, ofwel enkel in betrekking zijn met verschillende lichamen. De animiste bedeelt de
wereld, en vooral de wezens en voorwerpen waarvan we omringd zijn, met een leven en
gevoelens gelijk aan de zijne (Orpheus, blz. 8.)
Tabou. Verbod enkel berustend op de vrees voor de geesten. ‘Het kenmerk ervan is dat het
verbod niet gewettigd is; de straf, er aan vast is er geen voorzien door het wetboek,/ maar
een ongeluk, zooals dood of blindheid, waarmede de overtreder wordt geslagen.’
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staaltje hebben van S. Reinach's apriorisme. Het materialistisch evolutionisme is
voor hem een dogma. Het dier heeft zich stilaan volmaakt. Waar het zoover gekomen
was dat er uit zijne daden eenig licht scheen van menschelijk verstand, moet het
natuurlijk een zeer onbeschaafd wezen geweest zijn. Met zulke leer - omdat ze
onwetenschappelijk is - kunnen we geen vrede hebben. Het eerste menschenpaar
werd met bijzondere openbaringen begiftigd. Later kunnen ze wel grootendeels te
loor zijn gegaan, doch nooit zijn ze spoorloos verdwenen.
In de gewijde boeken van het Joden- en Christendom, waarvan de schrijver niet
alleen den goddelijken oorsprong loochent, maar ook de menschelijke waarde gering
schat, zoekt S.R. alweer de toepassing van zijne vooropgezette theorieën over
animisme, totemisme en tabous. Al het wonderlijke is voor hem natuurlijk
fantasiewerk, daar het wel verstaan is dat het wonder onmogeijk is. De aanval van
S.R. tegen den Bijbel laat dezen ongedeerd. Zeker het dient erkend dat er in de
bijbelkwestie moeilijke vraagstukken zijn. Toch mag de apologetica steunen op den
Bijbel, met het oog op hare menschelijke waarde om er met gezag de
bewijsvoeringen te vinden van de goddelijkheid des Christendoms.
De katholieke godsdienst heeft het vooral te ontgelden. Er is een essentieel
e

verschil tusschen de Kerk der 20 eeuw en die eenvoudige, niet dogmatische, doch
zuiver zedelijke leer van Christus. - Het boek van Mgr Battifol L'Eglise naissante et
le Catholicisme, geeft daar een afdoend antwoord op. - Waar S.R. het heeft over
de onverdraagzaamheid der Kerk, wordt de driftige toon hem gewoonte. Nu eerst
vernemen wij het ware doelwit der Kerk, in de bestrijding der ketterijen: 't was haar
maar om het geld te doen. Dat winstbejag jaagt ze na altijd en overal. Na de
edelmoedige houding van Pius X tegenover het Fransch gouvernement, laat men
zulke aantijging best onbeantwoord. Zeker, de Kerk verkondigt haar recht de ketterij
te onderdrukken, niet enkel door geestelijke doch ook door tijdelijke straffen. Dat is
geen reden om hel-gekleurde tafereeltjes voor de naïeve lezers op te hangen, noch
om lage beweegredenen op te sporen, waar het de Kerk enkel te doen was om het
zuiver en ongeschonden bewaren harer leer.
Na de godsdiensten in 't bijzonder te hebben beschouwd, zal het niet slecht zijn
na te gaan wat S.R. meent over hun natuur, oorsprong en toekomst.
't Is met een ernstig-strak gelaat dat men volgende bepaling van den godsdienst
moet lezen: Un ensemble de scrupules, qui font obstacle au libre exercice de nos
facultés.
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De oorsprong van den godsdienst is een dierlijke. Onze vaderen hebben het
animisme van zulke edele voorouders overgeërfd. Als het materialistisch
evolutionisme zal bewezen zijn...
Toekomst heeft de godsdienst heelemaal niet. En hier heft schrijver voor de
zooveelste maal een triomfzang aan bij het graf waarin de Kerk gaat verdwijnen,
terwijl die Kerk integendeel voor ons staat, in al hare macht, even goddelijk-jeugdig
als in de eerste dagen harer stichting.
10. - Pater Lagrange was door zijn geleerd werk ‘Etudes sur les religions sémitiques’
opgewassen om zich met S. Reinach af te meten. In zijn ‘quelques remarques sur
l'Orpheus’ valt er geen algemeene weerlegging van den Orpheus te zoeken; toch
zijn er eenige raak-treffende aanmerkingen. 't Is niet mogelijk hier in
wetenschappelijke bijzonderheden te treden. P. Lagrange zet 'schrijvers hoofdzonde
in helder daglicht: zijn misbruik der vergelijkende methode. In de vergelijkende
methode ligt iets goeds, maar hoe menigmaal heeft het aan S.R. geen perten
gespeeld, bijzonder in het geval waar hij de eucharistie gelijk stelt met eene
voortleving van totemisme. Ook houdt S.R. te veel van wegdoezelende lijnen waarop
P. Lagrange te recht aanmerkt: ‘Met eenige kleuren te verbleeken en andere meer
te doen uitkomen, komt men gemakkelijk aan een grijze tint, die dan ook op alle
godsdiensten kan passen’ (bl. 54), wat schrijver wederom door vele voorbeelden
uit den Orpheus weet te staven, inzonderheid waar het om de mytheverklaring gaat
van Christus' lijden. Ook zijn er zoo nog al wat onnauwkeurigheden in S. Reinach's
vertoog geslopen, die P. Lagrange wetenschappelijk weet aan te wijzen. Kortom,
die ‘Quelques remarques’ zijn een schat voor de apologeten, die den tijd en
misschien de bevoegdheid niet hebben om persoonlijk de waarde van S. Reinach's
gezegden na te gaan.
11. - Naar aanleiding van eenige pas verschenen werken geven de EE. Heeren
Bros en Habert eenige zeer belangrijke mededeelingen aangaande den Islam. Met
nut zal men hunne bijdrage nalezen om op de hoogte te komen van den
godsdienstigen toestand van Arabië vóór Mahomet. Het leven van Mahomet wordt
er eveneens verhaald. In de beschouwingen over zijne leer houden het de schrijvers
er voor dat er tusschen christianisme en islamisme geen vergelijking mogelijk is
daar het christendom verre boven het islamisme uit steekt. 't Staat ten andere vast
dat de Coran op de christene oorkonden heeft plagiaat gepleegd.
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Over de verhouding van het Boeddhisme tot het christendom is men het niet eens.
Burnouf beweerde ronduit in 1888: ‘Dat het christendom voortgesproten is uit de
godsdiensten van Asië, en meer bepaald uit het boeddhisme, is een feit dat men
voor bewezen kan houden. Zij integendeel, die zonder vooropgezette meening, de
feiten onderzoeken, zullen veeleer tot het besluit van hoogleeraar de la
Vallée-Poussin overhellen: ‘Ongetwijfeld acht ik het onvoorzichtig te loochenen dat
de boeddhistische legende heeft kunnen in het Westen gekend zijn vóór onze
tijdrekening; doch vind ik het kinderachtig de minste gissing te wagen aangaande
ontleeningen, die, al wezen ze niet strikt onmogelijk a priori, toch geene
waarschijnlijkheid, laat zijn eene zekerheid uitmaken. Alhoewel immers het
christianisme in sommige punten uiterlijk gelijkt aan het Boeddhisme, is er tusschen
beide godsdiensten een essentieel verschil.’ Onze godsdienst is theocentriek, t.t.z.:
in onzen godsdienst is God het centrum van alles, terwijl het boeddhisme
anthropocentriek is, t.t.z. dat de mensch zelf er het middenpunt van uitmaakt. 't Is
er het boeddhisme om te doen dat de ziel zich goed bevinde. Betrekkingen tusschen
de ziel en God zijn onmogelijk. Want de Meester is het Nirvana binnen getreden
waar hij de kreten door zijn volgelingen geslaakt niet vermag te hooren. In den
katholieken godsdienst integendeel is er een eeredienst, een niet onderbroken
omgang met God door het gebed, opdat hij ons helpe en steune door zijne genade.
- De christene moraal is tevens een zedelijke en een theologische. Wij hebben de
wereldorde te eerbiedigen, doch die orde is gewild door God. De boeddhistische
moraal bevat enkel eenige traditioneele voorschriften. Zij is in den grond eene
onafhankelijke en utilitaire moraal. Zoo men daarbij de heidensche bijgeloovigheid,
de ontuchtige riten en vele belachelijke voorschriften in het oog houdt, zal men het
zeker met den heer de la Vallée-Poussin eens zijn en met de schrijvers Bros en
Habert besluiten dat we niet geneigd zijn ‘het brood der westersche gedachte te
ruilen tegen den slaapdrank der boeddhistische monikken’.
12. - J.J.F. Van Zeyl wil ook een poging aanwenden om de verhouding tusschen
Boeddhisme en Christendom op te klaren. Op de voetstappen van P. Dahlmann,
S.J., in zijn Indische Fahrten, is schrijver geneigd te beweren dat de boeddhistische
schriften veelal op onze christene oorkonden hebben plagiaat gepleegd. De schrijver
put zijne bewijzen hoofdzakelijk uit de verschillende perioden welke de boeddhis-
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tische kunst heeft doorgemaakt, en waaruit zou blijken dat de afkomst van het
Boeddhisme uit de Romeinsche wereld allerwaarschijnlijkst is. Voorwaar een
interessante poging om meer licht te werpen op dit moeilijk vraagstuk.
13. - De voortreffelijkheid van het Christendom, getrokken uit het zedelijk gehalte
zijner moreele voorschriften, heeft altijd machtig ingewerkt op de gemoederen van
r

hen die het goed meenden. 't Was dan ook een gelukkig gedacht van wege D Vidal
aan te toonen in zijn boek Religion et mèdecine, hoe de voorschriften der christene
r

zedenleer door de hygiene bevestigd worden. D Vidal doorloopt beurtelings de
geboden Gods, die der H. Kerk, de drie goddelijke deugden, de zeven hoofdzonden,
de zeven Sacramenten, en overal weet hij aan te duiden hoe de leer der Kerk, verre
van de voorschriften der gezondheidsleer in den weg te staan, deze laatste
integendeel in de hand werkt. Hier zijn uit dat oogpunt voor de apologeten kostelijke
(1)
inlichtingen te putten.
***

14. - De bewijskracht der redenen van geloofwaardigheid in hun zelven beschouwen
is ongetwijfeld groot. Toch ziet de geest belangstellend uit naar de wijze waarop die
redenen op andersdenkenden hebben ingewerkt, om hen allengskens te brengen
tot den katholieken godsdienst.
Paul Loewengard, die zijne bekeeringsindrukken vertolkte in La splendeur
catholique, du Judaïsme à l'Église, is een volbloede Jood. Bovendien is hij een kind
van onze eeuw, een produkt van de huidige tijden. Een intellectueele, die al de
systeemen heeft doorgewerkt van onze moderne wijsgeeren. Een dichter, die met
zekeren bijval drie bundeltjes verzen uitgaf. Een Epicurier, die de vleeschelijke
geneugten doorproefde tot in hunne diepste essentie. Een spiriet, die zijn heimwee
naar ontastbare dingen wilde stillen in de openbaringen van beroemde mediums.
Zoo iemand komt niet tot de Kerk langs effene paden. Zijn leven was dan ook een
onophoudend naloopen van 't geluk, over alle inderpalen heen. Onder zijne broeders
de Israëlieten zocht hij kalmte in de koorts die hem verteerde. Doch in het

(1)

r

In Das Zeichen des echten Ringes wijst de nieuwe bekeerling D Ruville, op een teeken van
zedelijke schoonheid dat heeft geschitterd in de Kerk door de eeuwen heen: de ootmoed.
Het spijt mij, bij gebrek aan plaats, er hier niet verder te kunnen op ingaan.
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modern, ultra-spiritueel Jodendom, voor hetwelk de Messias enkel de onbepaalde
vooruitgang is van de menschheid, vond hij de verlangde rust niet. De wijsgeeren
zouden hem de oplossing geven van de raadsels die hem omringden. Hij dweepte
met Kant en Nietsche. Maar hunne menschelijke pogingen om het waarheidsbrood
te breken voor de hongerige schaar, hadden geen uitkomst, Dan zou de schoonheid
toch wel zijn hart kunnen vullen, dat toch zoo leeg was. Met Leconte de Lisle,
Baudelaire, Flaubert, Mallarmé knielde hij voor geen andere godheid, dan voor de
schoonheid. Zijn ziel jubelde mee met den dichter:
‘Elle seule survit, immuable, immortelle...’ Maar de schoonheid vulde de leemte
niet van zijn hart. Dan naar zalving gezocht voor de pijn die zijnen boezem afknaagde
in het zinnelijk genot, in de extase van het sensualisme... Na de ontwaking was de
pijn nog vliemender. Op de voetstappen zijner vrouw zou hij die prangende behoefte
aan iets bovenstoffelijks, iets geestelijks voldoen in de geheimzinnige evocaties van
't spiritisme. Eerder dan hem te doen stijgen in hoogere sferen, bracht het hem nog
lager bij den grond... Wat een leven!... Het echte geluk toch naderde. Hij voelde in
de nabijheid het licht geruisch der vleugelen van den engel der goede boodschap.
Hij kwam in betrekking met katholieken, o.a. met Mgr Lemann, een bekeerden
Israëliet. Onder zijne opleiding ontdekte P. Loewengard allengskens de Kerk in
haren stralenden luister. Door de eeuwen heen stond zij ongedeerd midden de
branding. Hij bestudeert hare geschiedenis, haar innig wezen. Ja, zij bezat het
levensbeginsel, dat in zijn wegkwijnende ziel heerlijk opbloeiend leven zou baren.
n

Een langdurige ziekte liet hem toe lang over dit alles na te denken, tot hij den 8
December 1908 gedoopt werd, en den oorsprong van alle leven ontving in de H.
Communie. Oogenblikken van innig zieleleven, die voor goed de wonden genazen,
waaraan zijn ziel zoo lang had gebloed.
Pakkend is dit bekeeringsverhaal, dat al weer eens eene ziel voor ons bloot legt
in den strijd om hooger leven. Toch draagt het iet of wat de sporen van 's schrijvers
ziekelijken toestand. Wat gerektheid in sommige verhalen, dood gewone zinnetjes
na flinke bladzijden gloedvol proza. In zijn geheel toch een groote bekoring
uitoefenend, een bekoring ten goede.
15. - Zeer lezenswaard ook het bekeeringsverhaal van Mej. Agnes Siegfried,
geschreven in de Revista per le Signorine, en waarvan G. Goyau een Fransche
vertaling gaf in de Revue Montalembert. Agnes Siegfried was in protestantsche
gevoelens
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opgebracht. Allengskens toch vond ze geen bevrediging in de leer van het
protestantisme en vooral niet in zijn kerkelijke plechtigheden. Ze zocht naar de ware
Christi Kerk. Een priester, bij wien ze te rade ging, zegde haar: ‘Treed niet uit
geestdrift de Kerk binnen’. Deze jonge vrouw zette zich dan ook aan de studie, en
door de studie kwam ze tot de Kerk. Op haar zelve past ze de woorden toe van S.
Augustinus: ‘'t Is door de wetenschap (de genade verondersteld) dat het geloof in
ons geboren, gevoed, gesterkt en tegen slechten invloed gevrijwaard wordt.’ Wat
een prachtig voorbeeld voor hen die de katholieken enkel als gevoelsmenschen
aanschouwen!
16. - De bekeering van Von Ruville is niet onopgemerkt voorbijgegaan. In de naburige
landen heeft ze aanstonds de aandacht geboeid. Terwijl men in Frankrijk een
Fransche vertaling aan 't bereiden is, is de Nederlandsche reeds verschenen bij de
firma Van Langenhuysen. Ze leest heel gemakkelijk en geeft wel den Duitschen
tekst weder.
17. - Ook in de onmiddellijke omgeving van Von Ruville leende men aan dezes
bekeering de aandacht. H. Meinhof, dominé van S. Laurentius te Halle, gewezen
parochie van onzen bekeerling, schreef: ‘Vorwärts zum Glauben!’ Eine evangelische
r

Antwort auf die Schrift des Herrn Professor D Von Ruville ‘Zurück zur heiligen
Kirche’.
In dit schrijven steekt de driftige toon zoo heftig af bij het sereene ‘Zurück zur
heiligen Kirche’. Overigens vindt men er de gewone opwerpingen tegen de Kerk,
opwerpingen welke schrijvers vooringenomenheid in klaar licht stellen. Op vele
plaatsen treft men een verkeerde opvatting der christene dogmen, en in een
allergewichtigst punt verdraait schrijver volledig een gezegde van Von Ruville.
r
D Reinhold, wiens boeken eenigszins mede hielpen aan Von Ruville's bekeering,
antwoordt op dit schotschrift: ten eerste om te wijzen op den pamphletairen toon
van het werkje, doch vooral om de heerlijke lessen te trekken, welke noodzakelijker
wijze volgen uit Von Ruville's bekeering.
Eindelijk werd over deze bekeering nog een brochure geschreven door zekeren
Leute, zoogezegd gewezen katholieken priester. Die heeft nu eens echt gevonden
waarom Von Ruville katholiek werd. Doodeenvoudig omdat V.R. vroeger officier in
het leger was, en als dusdanig zijn genot moest vinden in de strijdende Kerk. De
soldaat heeft den geschiedkundige verdrongen!... Ten andere, V.R. beweert door
het lezen der Symboliek van
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Moehler te zijn bekeerd: Maar, hij moet dat boek wel slecht gelezen hebben, om
niet eens goed den naam te kunnen schrijven van den auteur... Aldus Leute. Doch
die naam is wel soms goed geschreven. En in alle geval mag de heer Leute den
hemel danken als de letterzetters hem nooit op meerdere kemels vergasten. Is 't
niet, lezers, dat die heer Leute een echt leutige vent is?
PATER P. JANSSENS, O.P.
(Wordt vervolgd).
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Boekennieuws
De Gulden Schaduw. door Karel Van de Woestijne. - C.A.J. Van Dishoeck,
Bussum, 326 blz.
Hoezeer Karel Van de Woestijne is een Renaissancenatuur, heb ik trachten uit te
maken in de kroniek waarin ‘Janus met het Dubbele Voorhoofd’ werd behandeld.
In dat proza hadden we den Renaissance-mensch met den humor van zijn volle
leven; in deze verzen hebben we den Renaissancemensch met den ernst van zijn
hoogste streven. In de verwikkelingen van zijn proza ligt menige guitige lach gedempt;
in de nog erger verwikkelingen van zijn poëzie speurt ge nergens dien lach; het
sterkste pogen van zijn kunst is hem te heilig: op de hoogten waartoe hij dan stijgt
komt er vertigo; en wie zou er dan lachen?
Deze dikke bundel omvat eigenlijk drie boeken: De Rei der Maanden, Het Huis
van den Dichter, Poemata. Drie boeken poëzie, zoo onderscheiden, dat ze enkel
kunnen harmonieeren door de wondere harmonie die ten slotte 't veelslachtig
allerhande in dezen buitengewonen mensch toch allengs komt beheerschen.
Over Van de Woestijne's duisterheid meen ik vroeger genoeg te hebben gezegd.
Met dezen nieuwen bundel is ze er niet op verminderd. Meer nog dan vroeger zwelgt
hij in de overdaad van zijn eigen taal; en een der hoogste genietingen schijnt het
hem te wezen verloren te loopen in den doolhof zijner eigen beelden. Blijft ge speuren
met meer dan gewoon geduld, dan treft ge meest altijd het Ariadne-draadje: maar
den Minotaurus van 's dichters onbegrijplijkheid heel en al doodslaan, dat zult ge
niet.
Bij wijze van opdracht krijgen we vooreerst een samenspraak. beurt om beurt een
sonnet, tusschen den dichter en zijn gedachte: De poëzie zegt zelf dat ze weinig
weelde brengen zal:
‘'K en brenge u meer uit de eelste zeeën, ik, gedachte. dan op mijn armen
moeder-zoen een beetje zout’.
Maar de Dichter vertrouwt, hij voelt immers best de vruchtbare zwaarte van zijn
dichterschap, en het zure zal hem wel worden zoet. Daarbij:
‘Wat zoude ik klagen, waar 'k miskennen heb verworven?
Hoe drage ik zelfs een zorge om zuivrend sterken nijd?
Ik ben een druivelaar door Godes hand geleid,
die aller vorst gekeend en te elken tak doorkorven,
te voller geurde en woog ter herfstelijke korven,
maar pijnlijk was de groei ten muur der Eeuwigheid’.

Waarom zijn boek de Gulden Schaduw heet verklaart dan de Dichter in een kort
vers, dat wel zeer euphemistisch een verklaring heet: Verbeeld u dat ge staat in 't
woud, als 't avond is en alles rood weerschijnt. - Besef dan goed het symbolische
van uw staat, als ge dichter zijt en als ge uw stemming laat
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gaan op alles wat een avond in 't bosch kan teweeg brengen bij u, in harmonie met
de zonnedaling tusschen de boomen:
van heel uw innigst wezen klaar
zie gulden schaauwe uw trêen ontglijden.

Dat er in 't Vlaamsche landschap op dat uur ook misten stijgen, die, zoo goed als
de gulden schaduw, heerschen in dit boek, waarom zouden 't we niet zeggen al
dadelijk, wijl een recensie toch altijd proza blijft?
Maar beklagenswaardig is hij die zich niet beuren voelt uit zijn proza waar Van
de Woestijne nu straks de ‘Rei der Maanden’ bezweert - bezweert met dat
indrukwekkend inleidend sonnet:
Ik bind u binnen 't woord, o jaar, gelijk de boom
U binnen 't harsig barsten bindt der harde schorse.

Dan volgen ze in rei van lichter of zwaarder rythmendans, de twaalf maanden, twaalf
godinnen van 't prachtigste Van de Woestijnsche maaksel.
'k Heb hier vóor me liggen een reproductie der twaalf tafereelen in 't Madridsche
Museum, van dien grooten onbekende die de maanden heeft geschetst met
mythologische onderwerpen en figuren uit den Dierenriem. Naar een
gelijkaardig-objectiveerende bron is Van de Woestijne's inspiratie gegaan, en ze
heeft wonderen verricht: Lees om 't even welk gedicht van de twaalf - buiten het
elfde, dat zuiver Verlainiaansch is, maar jammerlijk fragmentarisch bleef - lees dus
om 't even 't welke, en gij zult compassie voelen met den goeden ouden Hesiodos,
wiens ‘Werken en Dagen’ voortaan bij al wie Van de Woestijne kent zeer schamel
zal staan te zien.
Moet ik een proefje kiezen, dan durf ik niet gaan naar 't allerschoonste, VIII
(Augustus), uit vrees dat het om zijn hittigheid - geoorloofde wel - zekere lezers,
wier gemoedstemming te eerbiedigen valt, zou verontrusten. Hier hebt ge dan b.v.
het minder gewaagde, en toch veel realistischer XII (December):
De ladder en de koorde; 't stroo; de gladde kilte
van teile en mes.... De huiver-morgen veinst en wacht.
De lucht is lui. De stilten luistren naar de stilte.
Het huis is doover dan een sneeuwen winternacht.
- De ketel is gekuischt waar zwoele draffen brasten,
en 't beest is buiten. Logge en wijze vingren tasten;
de zeuge rilt: hare oogen loenschen... En de dag
is als een doode vrouw die 'k niet beminnen mag...
- De dag is ledig. Hoor ten stal de peerden stampen.
De dag is ijl: de holle kerste-klokken tampen.
Mijn God, ik was het hoofd waar ge uw gena beweest.
Zij wisten 't. En zij voedden mij, gelijk dit beest
dat hun begeeren voedde en dat hun lust zal slachten.
Ze voedden van hun wrok mijn hankere gedachten
en ik werd schóon, en had hun afgunst niet verstaan...
Thans is de tijd, mijn God, dat ze mij slachten gaan
en... niets waar mijn verweer zijn angst weet vast te klampen...
- De dag is ijl. De holle kerste-klokken tampen.
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Weidsch en grootsch als geheel is Het Huis van den Dichter. Daarin ligt ook het
meest en het zuiverst natuurlijke, ongedwongen-mooie en spontaan-lyrische van
dezen Godsbegenadigde, in den zin dat hij hier, in plaats van zich zoo ‘hanker’ en
‘bral’ - twee alles-zeggende woorden bij Van de Woestijne - af te pijnen tot zijn
diepst-reflectieve wezen opruischt in woordmuziek, de borrelingen van zijn meer
algemeen-voelende menschenziel vrij laat uitvloeien.
De Dichter heeft zijn huis gevonden op vier plaatsen:
1. Het Huis op de vlakte, aan de rivier, het oude huis aan de Laethemsche Leie,
waar hij, de staag gewonde, zoo graag altijd om genezing terugkeert.
Zoo is in ‘de Terugkeer I’ het gevoel van het naderend herstel geuit op een wijze
die niet enkel als poëzie eenig is in onze letterkunde, maar die zoo physiologisch
teekenend het bevinden weergeeft van eenieder die zich genezen voelt, dat deze
dichter medische vak-bevindingen verwoordt die voor iet of wat literair voelende
menschen van dokterswetenschap op zijn minst, naar ik vermoeden mag, verrassend
juist zullen zijn:
o Vroomheid, dat het weer mocht zijn;
dat weder als weleer het was,
gelijk een geule gouden wijn
in 't broze en donkre glas;
- dat weer dit rijzen is geschied;
en, als ten poele een waterbel,
uit zwoele ziekte, uit zwart verdriet,
mijn hoop, van nieuwe glanzen hel,
heur-zelve welven ziet...
- Nog op de sponde 't holle hoofd
van alle veerend leven leeg;
het oog van genster-glans beroofd:
de droge lippe veeg:
zoo ligge ik, trage ontwakend waar
me een trouwe ziekte waakt, in 't bed
van bleeken morgen aarzel-klaar,
daar 'k de ooge-schale, licht-gebet,
ontsluite, en, druilend, staar.
Zoo lig 'k, in nauw-ontloken dag,
van al mijn lijde' onaangedaan,
en lache van den glimmelach
die kranke' alleen verstaan;
- als plots geschoten, voor het eerst
na lange tijde', een zonne-straal
de lauwe, grauwe kamer dweerscht,
en, als een jonge zegepraal,
mijn wezen over-speerst.
Plots, door het dralend licht-gedruil,
van jammrende ure egaal doorkreund:
een straal, gelijk een schuine zuil
waar heel de dag aan leunt;
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- een spake van het naarstig wiel
waarop de zonne een gouden voet
gereed houdt, tot 't den dag geviel
te draaien, en hem draaien doet
met daverenden hiel;
En zie: nog vóor 'k bevroede, hoe
dit zoet geweld mijn ziel bezoekt,
daar keert mijn moeheid, en 'k ben moe
lijk van een blijden tocht.
Een frissche zoelte klopt, aldaar
de harde wrok aan 't haamren was;
en wijd wordt ooge en oore als 't waar'
dat zong aan 't zonnig venster-glas
een zinder-zieke snaar.
En 't broze brein, dat gemelijk
in zwachtlen zwoelde, slap en zwaar,
gaat zoet me aan 't glanzen nu, gelijk
een halle, stil en klaar.
'k Bewege; en - o, door peze aan pees
daar pijnt me een blijde stijfte en vliemt
door elke spier die roerde en rees;
en 'k voel, hoe leven door me priemt,
en dat ik nù genees.
En 'k zitte recht, de nek door-wrocht
van wriemlen, 't voor-hoofd klokke-hol:
maar 't oog, dat de oude verten zocht,
mijn oog van verte vol....
o Luie dag, die toe men kruipt
uit hoek aan hoek naar 't lamme bed;
slink licht, dat slink me tegengluipt,
en ziet ge?: 'k zitte recht-gezet
waar heel de zon me omdruipt.

Maar in II ‘Einders’ mag hij al buitenzitten en de zwakherlevende krachten, daar
straks gespannen tot hoogdichterlijke veerkracht, spelemeien thans om de
huiselijkheid tot ze uitkomen op 't sublieme:
‘De stille zonne daar ik zit, vóor mijne woning,
in de oude lijste van een groene en roode veil;
van al de bloemen op mijn mond de milde honing,
en in mijn hart van al de dagen 't vrome heil;
een witte roze aan mijn krage, en voor mijne oogen
de weiden en de Leie in lagen zonne-brand;
van mijne vrouwe in mij het zorgend mededoogen,
en van mijn zoontje op mijne wang de koele hand;
- ik voel een rijpe traan diep uit mijn binnenst rijzen
van verren heimwee en gevreesd geluk, misschien;
'k laat op mijn moede oog de lange wimpers dijzen;
- maar als ik ze open, zult ge er zonnen stralen zien....

In en om dit huis met een onsterflijke ster er boven blijven
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we toeven tot opklinkt het roerend afscheidslied aan zijn lieve Leielanden. Nu naar
het tweede huis van den dichter:
2. Het Huis aan den Vijver, bij het Woud. Dat ligt te Boschvoorde, en daar ook
overstelpt hem poëzie. Maar hier niet de lijdelijke poëzie die zingt uit den zieke. Hier
is 't de man die werkt
om een snede vleesch op deze snede brood.

Een rythmengejaag van koortsigen arbeid gaat door deze verzen - een zwoegende
arbeid midden in deze natuur die hem met haar stille schoonheid telkens als hij
opkijkt van zijn papier troosten komt en zingen doet:
O lang gesmade troost, o tuk-geleden pijn;
- en 'k voel mijn bleek gelaat gelijk een moede roze...
En toch: en is 't, of heel dit vredig dal-gedein,
of 't weeke zon-gezoen, of 't wimper-streelend koozen
van licht en schaûwe en trage, blauwe hemellijn
voor mij herschapen zijn?

Dat is een poosje rust, maar kom:
Ik min u vrouwe; ik min u kind. Gaat slapen. 'k Blijf,
want 'k voel hoe verzen, barens-reede mij bewonen....
- o God, mijn tóch betrouwde God, gedoog te loonen
dees wankelende ziel in dit doorhankerd lijf....

Maar 't wordt zomer, en hij betrekt zijn derde huis:
3. Het Huis aan de zee; en 't is alsof hij kreeg, deze dichter met rococosche
overlading. den helderen gratievloed van de bruisende oneindigheden, alsof hij
kreeg van de πολυρλοισβου θαλασσῃς 't geen Homeros kreeg: den Griekschen
eenvoud. Nergens ten zij aan de zee kan deze dichter zingen als Boutens, kan hij
zijn steigerende driften, die er toch altijd zijn - hoe zou hij anders een groot dichter
wezen? - breidelen naar den eisch der klassische Ruhe:
Tot uw eeuwige lijne gekomen,
tot uw eeuwigen drift bereid;
met ons diepst bewogene droomen
en den kalmen trots van ons spijt;
en open voor alle troosten,
en dankbaar voor elke smart:
zoo staan we voor 't goud van uw Oosten
en voor 't grimmende wester-zwart.
Zóo, onder het kleed onzer wanen,
de borst van 't leven doorkrauwd;
op onze lippen 't zout onzer tranen,
maar in 't harte uw voedende zout;
Zee van broze golve-gebouwen
en sterk van na-levenden wind;
gestrekt als een schaamtlooze vrouwe,
en naakt als een schuldloos kind;
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o Zee, die in aarzlenden morgen
te wachté en te wijlen ligt,
in uw schoot de stormen geborgen
en uw wezen bleek in het licht:
Zie, we zijn tot uw leven gekomen,
in den angst van onze eeuwigheid;
met ons diepst-bewogene droomen
en den kalmen trots van ons spijt.

En lees nu maar voort, dit zeegedicht, verbazend van driftensterkte en van
zelfbeheersching. Wat raadselachtige wilskracht, wat Herkules van zenuwtaaiheid
steekt er toch in dezen tengeren, gejaagden mensch? Hier is inderdaad een nieuwe
Kloos aan 't woord, maar geen aamechtig agnostieker; een christelijk-geloovende
Kloos, grootscher en grooter dan Kloos, die, niet zooals de parnassiaansche
Hollander tronend op een onsterfelijk zee-sonnetje, maar in gedrongen poëzie.
overzwalpend bladzijde voor, bladzijde na, zijn zielezee brengt vóor de zee, en
vergelijkt en dan voelt alles wat Kloos heeft gevoeld, ja:
De zee, ze is als na strijd verademend verblijden;
de zee, gelijk een schoon gelaat dat, na den lijden,
verbaasd, met vrome hoop zijn schromend aarzlen stilt;
de zee, na gloorgen dag tot droom'ge vree vermild;
beroerd, nauw, en bewaasd, als waadmend ademglijden,
ter ronde welving van een bronze' en zilvren schild;
schoon als een bronze' en zilvren schild; de zee, aan 't tanen,
in 't valend avond-licht, dat uit den horizon
langs stijgend einder-plein zijn trage reis begon;
het dralig licht in bronze' en zilvren water-lanen;
en, achter 't steigrend paard met zwarte wappermanen,
het roerelooze rood der rustig-ronde zon.

- Maar ook veel meer voelt dan Kloos, voelt wat een dichter, die christen is, voelen
moet:
Nacht. - Aan het open raam waar mijn begeerte huivert
van pijnigende weelde en blij-doorpriemend wee,
hoor 'k, in het windgewuif, van dag-gebroei gezuiverd,
gescheurd en moe de kreet der ongeziene zee.
Ik luister. En 't geschuif der zuiverende veegen
van flodderwind, die hijgend-blij 't geluchte wascht,
voelt zeulen in zijn joel en door zijn woelen wegen
de stem der zee die kreunt en wijkt. die huilt en wast....
- o Vreugde-winden, die mijn pijnlijk-open oogen,
die mijn gedachten manlijk aait en waaiend zoent;
geen schaatren heeft mijn oor voor diepre stem bedrogen,
geen sussen dat mijn ziel met eigen leed verzoent.
In torve toomloosheid, in koppig-taai weerstreven,
voel ik mijn rouw in mij gelijk de zee gebreid;
nog wilder, waar ze in zich voelt huiveren en leven,
o Zee, het weten van haar wreede oneindigheid!
Want hoe ge mijnen kreet in eigen grol mocht smachten,
o Zee, hoe 'k eigen drift om eigen trots verbeet;
nog dieper dan mijn rouw bijt, sterkend, de gedachte,
dat gij mij niet en kent en ik uw grenzen weet.
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Wie hier zijn knieën niet knikken voelt tot biddenshouding is van steen.
In 't laatste boek van den bundel, de Poëmata, zingt de dichter, hoezeer het meer
objectief-doen ook misleiden mocht, weer zichzelven uit, en langs ‘torve’ kronkelingen
zoekt weer haar hoogen kunstweg zijn lievende en lijdende ziel in ‘Adam’, in de
‘Kuische Suzanna’ en in het ‘Lied van Phaoon’.
‘Adam’ is als conceptie wel het sterkste dat van de Woestyne ooit heeft aangepakt:
Hij is een Adam, die zijn oorsprong kent, die zich herinnert - o weelde - het Aardsch
Paradijs, maar ook - o vloek - de verbanning eruit. Toch richt hij zich op: werken zal
hij, 't harde gebod zal hij opvolgen, strijden zal hij tegen de monsters van allerhande
drift. Maar daar ziet hij naar zijn Eva, en de strijd tusschen plicht en drift - die grootste
drift van alle - laait op met het geweld dat eeuwen doorgloeit: Altijd blijft hij zien dat
Eva, de gevallen Eva, toch schoon is, helaas!...
De Renaissance dringt nog voller met haar heidendom in de beide laatste
gedichten, die lager staan dan de rest van het boek, ook wel omdat ze fragmenten
bleven. Vooral tegen het ‘Lied van Phaoon’ - Phaoon, de minnaar van Sappho moeten te midden van 't aesthetisch genot ethische bedenkingen rijzen. Die
bedenkingen overigens hechten zich aan al de drie Poëmata. Hier levert van de
Woestyne. me dunkt, de proef op de som, dat in de Renaissance lang niet alles een
verrijzenis was van onsterflijke schoonheid. De grieven, die 'k in de bijdrage ‘Om.
K. De Laey’ tegen de Renaissance heb aangehaald, kunnen hier worden
heropgedischt met zooveel te meer klem daar het ditmaal een dichter geldt, die wel
zeker katholiek is én in zijn leven én in zijn dichterschap, maar wiens dichterschap,
veel liever dan dat van den uitnemend-vromen De Laey, speelt met de gevaren die,
van het heidendom uit, het geloof zoowel als de kunst bedreigen. Wellicht om
dezelfde redenen is er meer onduidelijkheid, is er bombast zelfs, in deze Poëmata.
En van de Woestyne mag zich wel herinneren dat ook eupheuisme en gongorisme
vruchten waren van zijn geliefde Renaissance... die trouwens in hem een kunstenaar
vindt zooals ze er zeker thans om 't even in welk land niet vele kan optronen.
J.P.

Verzamelde tooneelspelen en opstellen over tooneel, door H. Heyermans,
e
1 deel: Uitkomst, Vreemde Jacht. - Amsterdam, S.L. Van Looy.
Heyermans is dus aan 't verzamelen. De aftrek van zijn spelen maakt weeral
herdrukken noodig, en de vele kleine verspreide boekjes verkiest hij thans tot
omvangrijker bundels bijeen te garen, en te dezer gelegenheid bij 't ouder werk ook
een voorraad nieuwe dingen te voegen.
Ook zijn vroegere opstellen over tooneel raapt Heyermans er bij, omdat hij niet
wil dat ze als gewoon dagbladgeschrijf voorgoed verloren gaan en omdat hij meent
dat het zijn nut kan hebben zijn theorieën als bedreven vakman weer eens te plaatsen
tegenover het waanwijs gepraat van gazetten en tijdschriften naar hij 't noemt ‘het
gekakel van velerlei stuurlieden-aan-den wal’.
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Heyermans is vooral in den laatsten tijd zeer ontevreden over 't burgerlijke publiek
- burgerlijk vooral met betrekking tot zijn kunst - zoowel over de menschen die komen
kijken naar zijn opvoeringen als over deze die er over schrijven. En hij lucht zijn
ontevredenheid in de drukdoend-socialistische inleiding van dezen eersten bundel.
‘De kunstzinnige hervorming van ons tooneel kan eerst na het herstel eener
waarlijke maatschappelijke orde, door samenwerking der zusterkunsten geschieden’.
De tooneelkunst moet eerst en vooral, wil hij betoogen, zich richten naar en voeling
houden met het lager publiek, terwijl men thans weinig anders doet dan zich schikken
naar de eischen van hen die hun entrées duur betalen kunnen, en die met hun
verlepten smaak en hun afgeleefd gestel een tijdverdrijfje en een prikkelingetje van
't tooneel komen eischen.
‘De toekomst met haar onafwendbare gebeurtenissen is is aan de proletarische
levensbeschouwing - aan het proletariaat...
Hoe sterk het verval zich ook in de tooneelstukken openbaart: het geblinddoekt
ideaal, het ideaaltje dat in het verleden blijft scharrelen en het komende niet zien
wil - het ideaal dat met lodderende oogjens 'n fopspeen beluikt en zich als
nieuwverniste pagode bij het ongevaarlijke klasse-vermaak voegt, - dat ideaal men
'n horrelvoet en 'n waterhoofd, vooral bang en pretentieus tegenover het eenig
Ideaal-van-klassieke-vormen dat “in 't Oosten daagt” - dat ideaal kan bezwaarlijk
thans nog in de tent der getuigenis worden toegelaten.
Voor ons, socialisten en “materialisten”, zij het een genot in een worstelenden
overgangstijd tot ontwaking van derden bij te dragen.
Voor ons is deze periode van frissche ontroeringen - heeft eenige generatie
zooveel meegemaakt! - eene in schoonheid groeiende werkelijkheid. waarvan elk
nieuw gerucht de wilskracht versterkt’.
Maar genoeg, niet waar - genoeg van dezen hollen grossecaissestijl. Telkens als
men de beschouwingen leest van dezen realist der praktijk, telkens als men dezen
prime-sautier van zijn eigen vaste planken ziet overstappen naar 't verhoog zijner
theorieën, van waar zoo als hij beweert, al zijn inspiratie komt afgestroomd - waarlijk
dan zou men beginnen gelooven dat deze man met waarachtig buitengewone
tooneelschrijversgaven ook in zijn werk een weergaloos tooneelspeler is, in zoover
dit synoniem mag wezen met frasenheldhaftigheid en hansworsterij.
Gelukkig doet Heyermans iets meer dan beschouwingen ten beste geven over
tooneel. Uit zijn eigenlijke scheppingen verdringt de dichter-denker den
advocaat-fraseur, en daar juist blijkt hij te wezen een man van geestdriftig geloof een geloof, dat wat men ook zegge van 't voorwerp er van - toch is een geloof met
het gehalte van een deugd, van een edelmoedigen ijver om, in naam van een betere
toekomst te bereiken door menschelijke inspanning, elk in zijn sfeer ten voordeele
van de kleinen en ongelukkigen zijn uiterste beste te doen. En steunende daarop
kunnen we in ernst antwoorden: ja op een paar soliedere vragen uit zijn voorwoord:
‘Is het al niet eene
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vreugde een klein dienaar der samenleving te zijn - reiken we mekaar niet van
geslacht op geslacht de hand?
Is het geloof in de toekomst, waartoe men mee heeft getracht, niet overvoldoende
om blijmoedig voort te gaan?’
ste

Over het 1 tooneelspel in dezen bundel kunnen we kort zijn: ‘Uitkomst’ werd
besproken in een Warande-kroniek van 1908.
‘Vreemde Jacht’, een spel in drie bedrijven, staat, op lezing te oordeelen, merkelijk
hooger.
't Is inderdaad een heele ‘vreemde jacht’, dat zoeken van Dolf naar een kind uit
zijn wilden tijd; en het oproepen der dochtertjes van al die ‘Sofies’ is nu juist geen
smakelijke zet. Maar de ‘jacht’ komt eigenlijk neer op de zeer mooi ontlede
verhouding tusschen Dolf en Hope. Dolf is een prachtfiguur.... maar zoo raar een
verschijning in ons ras dat hij stellig móet champagne drinken om een geestigheid
op te houden die den radsten Parijzenaar zou overbluffen. Het slot, op 't lezen af,
vind ik jammer: die tragiek is wat al te brutaal.
J.P.

Historische lectuur, verzameld en bewerkt door Dr M.G. De Boer en L.J.
De Wilde. Nieuwste geschiedenis. - Groningen, Noordhoff, 1910, 240
bladzijden, prijs 1.60 gulden; gebonden 1.90 gulden.
Dit boek is geschreven voor de leerlingen uit de hoogste klassen der middelbare
onderwijsgestichten en gaarne zagen we dat het ter lezing stond in de bibliotheek
van elk onzer middelbare onderwijsgestichten en dat niet één leerling de hoogste
klassen verliet zonder dit boek gelezen te hebben. Een twintigtal der beste
geschiedenisschrijvers van den tegenwoordigen tijd zijn hier aan het woord. De
verzamelaars van dit boek hebben bij hen eenige van de treffendste bladzijden
uitgeknipt, vertaald, en hier en daar in voetnota's toegelicht, zoodanig dat het
behandelde onderwerp een geheel vormt, ongeveer tien bladzijden lang. Zoo krijgen
we beurtelings: de belastingverpachting in Frankrijk in de achttiende eeuw; de
Bastille; uit het leven van Marie Antoinette vóór de omwenteling; het optreden van
Turgot als controleur-generaal der financiën; de opening der Staten-Generaal te
Versailles in 1789; de tiende Augustus 1792; het proces van Lodewijk XVI; Napoleon
Bonaparte in Egypte; het proces van den hertog van Enghien; Napoleons terugkomst
van Elba; Napoleon op Sint-Helena; het Bonapartisme ten tijde van het Fransche
Burgerkoningschap; de Juli-revolutie; de hervorming van het kiesrecht in Engeland
(1830); een bladzijde uit de geschiedenis der Engelsche arbeidswetgeving; de strijd
tegen de korenwetten in Engeland; de ‘Maartdagen’ van 1848 te Berlijn; het huwelijk
van Napoleon III; de verbouwing van Parijs; een bladzijde uit de geschiedenis van
den Indischen opstand; de aanslag van Orsini; Von Bismarck en koning Wilhelm I
van Pruisen; het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog; in het belegerde
Parijs.
De namen van de schrijvers Funk-Brentano. Epkema, Marquis de Ségur, Lenôtre,
Mignet, Houssaye, Malet, Jāger, prof. Van der Vlugt, Justin M.C. Carthy, enz., zijn
borg dat in
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geschiedkundig opzicht hier ernstig werk geleverd wordt. Als katholieken kunnen
we niets inbrengen tegen de gekozen onderwerpen noch tegen hunne behandeling.
De vertaling is nu wel geen kunstwerk, maar dit kan natuurlijk niet geëischt worden:
zij is goed,
Over de nieuwste geschiedenis weten onze jongens gewoonlijk niets en dit boek
zullen ze zoo gaarne lezen als welk leesboek ook. Vermits ze er veel kunnen bij
leeren moeten ze 't in handen krijgen.
E. VL.

Stijl, vinding en voordracht, door K. Schoolland. - P. Noordhoff,
Groningen, 260 blz.
Een boek over Rethorica?... nu nog!
Vader Kloos zong reeds lang als hooggepriester haar requiemmis en spreekt
sedert lang spottend hare lijkrede uit, onder handgeklap der moderne jongeren...
Dood is ze toch niet en al de voorzeggingen van den grooten profeet zullen de zon
niet anders doen draaien dan ze sedert eeuwen aan 't draaien is. Zou hij misschien
ook binnen kort een nieuwe ‘Daad van eenvoudige rechtvaardigheid’ uitgeven over
critiek en rethorica?
Dwaas is het een gebouw op te willen slaan zonder grondvestingen.
Welsprekendheid is een kunst: hoeft zij dus niet, gelijk alle kunst, aangeleerd te
worden? Om niet in 't wild te vergroeien en als een willekeurig iets op te schieten
heeft ze regels en wetten na te leven. Al wat wetteloos is in de natuur ontaardt en
is tot onvruchtbaarheid of verwarring gedoemd. God zelf heeft zijn eigen wet in zijn
eigen natuur. Goed uitgelegde en goed begrepen rethorica (overdaad is in alles
noodlottig) is nuttig en noodig, en het is verheugend dat een man als Schoolland
het aangedurfd heeft een boek samen te stellen dat ‘met het oog op de christelijke
wetenschap’ handelt over Stijl, Vinding en Voordracht.
Christelijk is zijn boek, 'k zei bijna te christelijk. Het maakte me den indruk als of
het wat zweemde naar preekerigheid. Zijn verheven beschouwingen over kunst en
aesthetiek kunnen hier en daar verkeerd begrepen worden, vrees ik, vooral indien
de lezer schrijvers bedoeling uit het oog kwam te verliezen of zijn opvatting in haar
geheel niet nam. Uit sommige plaatsen zou men meenen dat buiten het Christendom
alle ware kunst onmogelijk is. ‘Kunstvereering, zegt hij elders, is eene schrikkelijke
zonde, waarbij de mensch zich schuldig maakt aan afgoderij... In en door de kunst
en het schoone God te verheerlijken als een eigene, zelfstandige levensuiting voldoet
alleen aan de ware beteekenis der kunst.’ Een onderscheiding van rechtstreeks of
onrechtstreeks bijvoorbeeld ware hier, meen ik, niet misplaatst: te klinkt het toch
zoo absoluut in 't oor. (Cfr Sertillanges, l'Art et la Morale).
Zijn gedachten over schoonheid en aesthetiek zijn philosophisch-diep en
metaphysisch-hoog. Zou een beginneling ze wel begrijpen? - Poëzie voor hem is
iets verheven: van gevoelspoezie en beschrijvingen naar de werkelijkheid wil hij
niet hooren. ‘De ware poëzie zoekt boven de werkelijkheid uit en waar het noodig
blijkt, tegen de werkelijkheid in, naar het ideale, naar de waarheid. En de waarheid
is uit God...’ Zoo stijgt hij weer naar boven.
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Hier en daar, hoewel weinig en onschuldig-weg komt er wat protestantsch door
Calvijn krijgt op tijd zijn wierookwalmpje te snuiven. - Bevatte het werk een rijkeren
oogst voorbeelden het zou er zeker er niet bij verliezen aan waarde en kon een
tweede druk het wat doen aangroeien voor sommige deelen die nu te kort
afgesneden zijn of heel en gansch ontbreken het zou er des te nuttiger om zijn.
Waarom bijv. de verschillende soorten van welsprekendheid voorbijgegaan?
Van Cooth (Handleiding tot het onderwijs in de gewijde welsprekendheid) is
vollediger in zijn engeren kring en meer concreet door zijn groot aantal prachtige
uittreksels. Poelhekke (Woordkunst) is fijner en meer aangepast aan de eischen
van onzen tijd.
Toch blijft Schoolland's werk een goed boek, wel doordacht, een studieboek, zelfs
ter lezing niet onaangenaam.
Het bevat veel nuttige dingen.
R.P.

Van alle tijden, onder de redactie van C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart,
o
n 4. - Middelnederlandsche Lyrische Gedichten, verzameld en toegelicht
door Dr. D.C. Tinbergen, 1 en 117 blz., fl. 1.00. - J.B. Wolters, Groningen,
Het kan zijn belang hebben vooreerst te herinneren aan wat er al vroeger in deze
o

o

modeluitgave verschenen is. N 1 was Esmoreit (f. 0.30), n 2 was Beatrijs (f. 0.40),
o

n 3 was Reinaert de Vos (f. 0.90). En thans deze keur van Middelnederlandsche
lyriek: Maerlant met zijn wapene Martyn, zijn Disputacie van onzer Vrouwen, die
Clausule van der Bible, zijn Lande van Oversee; Hadewych met 7 van haar zoo
e

verheven liederen; een 10-tal proeven uit de hoofsche lyriek der 14 eeuw; 5
fragmenten uit Hildegaersberch; 25 wereldlijke liederen: de beroemdste, en ook
andere die verdienen beroemd te worden; evenveel geestelijke liederen, alle
juweeltjes; en ten slotte Suster Bertken met zeven proeven van haar zoo innige
kunst. Een echt schrijn van kunstkleinoodiën uit onze oude tijden; bewijzen bij de
vleet dat men in de letterkunde niet moest wachten op den dag van heden om de
dichters te zien geven veel poëzie in weinig verzen.
Niet licht te overschatten is de vorm van de uitgave: In randnota's zijn al de in
onbruik geraakte woorden en wendingen in hedendaagsch Nederlandsch vertaald.
En een meesterlijke inleiding van 50 blz. wijdt u in, naar geest en vorm, voor de
heele Middelnederlandsche lyriek.
En al de drie boekjes die voorgingen in deze serie zijn even goed verzorgd.
Wien het ernst is met onze Middelnederlandsche letterkunde, heeft tot
gewetensplicht deze model-verzameling te bestudeeren en 't zal een plicht zijn
waarvan de vervulling een hoog genot mag heeten.

Keus uit de werken van burgemeester jan van Rijswijck met eene
levensschets, door Max Rooses. - Antwerpen, de Nederlandsche
Boekhandel, 303 blz. Pr. 2.00.
Max Rooses was Van Rijswijck's vriend. Daardoor komt het wellicht dat hij zoo
weinig-streng is in zijne keus. Ruim

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910

492
eene helft der opgenomen stukken mocht gerust vergeten blijven: Namelijk het
viertal gedichtjes en de twee historische voordrachten. (Washington-Cavour) waarin
men dwaze zinnen aantreft als ‘Thans is het uit, het rijk van den grooten lama uit
het Westen, dank aan het Italiaansche volk, dank aan Cavour. Leo XIII is voor ons
niets meer dan een gewoon mensch, een Menheer, een eenvoudige Menheer. Van
tijd tot tijd geeft hij zich nog het genoegen ons allen eens in den ban te slaan en te
verwenschen naar de hel’. Het is altijd gevaarlijk jaren nadat ze geschreven werden
gazetartikelen weer uit te geven. Wat belangrijk scheen onder zekere
omstandigheden, schijnt later onbeduidend. Onder die artikelen is er een ultragemeen
‘'t Laatste sermoen van pastoor Brobbels’. Dat is Engelsch zout in plaats van Attisch.
De andere zijn over het algemeen nog al kras geschreven en van dien aard dat bij
het lezen ervan liberale jonge lieden moeten vinden dat die Jan dat toch zoo schoon
kon zeggen. Het beste zijn toch de redevoeringen, vooral diegene tot de jeugd
gericht. Dat Jan Van Rijswijck een allerpuikst redenaar was, daarover is iedereen
het altijd eens geweest.
L.D.

Bemint de armen, een reeks lezingen voor
liefdadigheidsgenootschappen door Kan. Am. Joos, 109 blz. - St.
Nikolaas, J. Edom. Pr. fr. 0.75; wordt verkocht ten voordeele van St.
Jozefs patronage te St. Niklaas.
Dat kleine grijze boekje moet uit zijn schuchterheid van achter veel opdringerige
persproducten naar voren worden gehaald.
Kan. Joos, de geleerde, is opgetreden als de pleegvader der armen, en hij heeft
den toon des harten getroffen. Dat boekje bergt een schat van barmhartige ervaring
en gemoedelijke raadgeving. Een man, die als taalkundige en paedagoog zijn
gevestigden naam heeft, zoo vroom eene sociale daad te zien plegen is al te
zeldzaam dan dat er niet met nadruk zou op gewezen worden. Mochten veel
kamergeleerden door zulk een deugdelijk en deugddoend voorbeeld worden gesticht,
en opgeroepen tot hetgeen voor alle gegoeden een plicht is.
J.P.

Beknopte Nederlandsche spraakkunst, door E. Rijpma. - Groningen,
J.B. Wolters, 1909, 124 blz.
Een spraakkunst zonder de minste spraakkunst-pedanterie: dus een groote
zeldzaamheid. Rijpma, die op 't gebied van taal en letterkunde reeds getoond heeft
wat hij kan, gaat van de stelling - een zuivere ingeving van 't zuiverst gezond verstand
- dat de grammatica geen regels heeft voor te schrijven, maar alleen te zeggen heeft
welke regels, blijkens het taalgebruik in de taal zelf aanwezig zijn. ‘Wijkt dat
taalgebruik soms van een regel af, dan wordt die afwijking geconstateerd, maar niet
veroordeeld.’
Zooals reeds vóor twee jaar Holtvast, gaat ook deze spraakkunst uit niet van de
geijkte boekentaal, maar wel van de beschaafde omgangstaal. Zoo komt men
natuurlijk uit op wetten die leven. Door spreektaal en schrijftaal zoo nevens mekaar
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Overal waar het mogelijk was is in dit boekje de inductieve weg gevolgd. Eerst
voorbeelden en daarna regels. Als handboekje voor dagelijksch gebruik is dit stellig
het beste dat we totnogtoe bezitten.

Continuous story readers, edited by P. Van Rossum. - Groningen, J.B.
r
Wolters, 1910. N 1: Maria Edgeworth: Lazy Lawrence, annoted and
r
adapted; N 2: John strange winter: A Waif, annoted and adapted.
Dat zijn de eerstelingjes van een serie die bij velen, leeraars en leerlingen, welkom
zullen zijn. 't Zijn kleine, lieve dingetjes, vertellingen, die een geheel vormen, die
veel meer dus dan gebloemleesde stukjes, den leergragen geest boeien: een
hoofdvereischte waar het geldt vlug te vatten en goed te onthouden. - ‘Deze serie
leesboeken’, zegt de tekstbezorger in zijn voorbericht, ‘is in de eerste plaats bestemd
voor de hoogste klassen van scholen, meer uitgebreid Lager Onderwijs en voor de
lagere klassen van Middelbare Scholen, en is samengesteld met de bedoeling,
eenvoudige, boeiende lectuur te geven voor hen, die nog niet ver genoeg gevorderd
zijn om de geannoteerde boeken, die tot nu toe in ons land verschenen zijn, te
lezen.’
De schrijver heeft zijn uiterst beste gedaan, en verdient van wege al dezen die
zich bezig houden met aanvang-Engelsch de beste tegemoetkoming.

Leesmethode van Hoogeveen. - J.B. Wolters, Groningen.
Een speciale kindercantate zou mogen vervaardigd worden tot dankzegging aan
de firma Wolters om al wat ze voor onze kleintjes doet. Ze bezorgt immers aan de
kleuters dat heele stel allermooiste leerboekjes: ‘Pim en Mien’, ‘Nog bij Moeder’,
‘Dicht bij Huis’, ‘De Wereld in’, en nu komt daar weer een nieuwe uitgave van 't geen
aan die leesboekjes moet voorafgaan, nl. Hoogeveen's verbeterd leesplankje, met
de daarbij behoorende twee letterdoosjes, gevuld met lettertjes. Het plankje heeft
18 plaatjes met onder elk, de naam van het voorgestelde wezen, mensch of dier.
Op iedere letter van dien naam wordt nu door 't nog onbedreven handje de weerga
uit het doosje gelegd. - Het heele toestel kost fl. 0.75.
Nevens deze methode, die een razenden bijval heeft, gaan de allereerste
kinderleesboekjes, ten getalle van 6, bewerkt door de bekende kindervrienden
Hoogeveen, Ligthart en Scheepstra, en allersmakelijkst geïllustreerd door Jetses,
n

die in dit vak een éenige beroemdheid is. De leesboekjes zijn thans aan hun 8
druk; elk stukje kost fl. 0.25.

Justus van Gent (Joost van Wassenhove), door Prof. A. de Ceuleneer.
- Afdruk uit de ‘Versl. en Meded. der Koninkl. Vlaamsche Academie’. Gent, A. Siffar, 1910.
Met deze flink-gedocumenteerde en nauwgezette aesthetischcritische verhandeling
over het werk van den voorlooper onzer groote italianiseerende Primitieven, vult
Prof. de Ceuleneer eene leemte aan, en verricht hij tevens eene daad van
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e

onzer Vlaamsche Primitieven uit de XV eeuw,
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omdat in ons land geen enkel werk te vinden is hetwelk hem met volstrekte zekerheid
mag worden toegeschreven: De Benedictie door Paus Paulus II gegeven, (Antw.
Museum) wordt toch slechts onder voorbehoud op Justus' naam gesteld. Gemeenlijk
worden hem door de critiek slechts bondige berichtjes gewijd. En, al verdient hij wel
wat beters, dit moet ons niet verwonderen. Er bestaan om zoo te zeggen geene
teksten welke ons over den kunstenaar inlichten, en langen tijd was slechts een
enkel zijner werken, nl.: Het Laatste Avondmaal, uit de Galerij van Urbino algemeen
bekend. De moderne critiek betoonde hem van lieverlede meer waardeering, en
Prof. de Ceuleneer stelde zich tot taak in deze fraaie, objectieve studie, al wat oude
boeken en bescheiden uit Italië en Vlaanderen hem aan de hand deden te versmelten
met de weinige inlichtingen over Justus van Gent, waarop de critiek bouwde om
aan het eenig bekende werk van den schilder enkele stukken vast te knoopen welke
aan verschillende Italiaansche meesters waren toegeschreven. Aldus: de ideale
portretten van wijsgeeren en schrijvers (Louvre en Verzameling Barberini, te Rome),
alsmede de vier tot ons gekomen allegorieën der vrije kunsten: Trivium en
Quadrivium (Berlijn en Londen).
Nu de critiek, en met haar het publiek, met eene zekere voorliefde terugblikt naar
e

onze Vlaamsche schilders der XVI eeuw die zich de formeele en perspectivistische
volmaking der Italiaansche kunstenaars uit den bloeitijd der Renaissance eigen
maakten, en aldus de opkomst van een Rubens langzaam voorbereidden, komt dit
werkje op zijn tijd.
Justus van Gent was de eerste Vlaamsche schilder die jarenlang in Italië verbleef
en eene verregaande vereenvoudiging in samenstelling en toekening betrachtte.
Te dien titel was hij onderhavige studie volkomen waardig. Prof. de Ceuleneer
heeft puik werk geleverd, streng wetenschappelijk, vloeiend gesteld en zeer
persoonlijk opgevat.
Het zij ons geoorloofd hier den wensch uit te drukken dat zijne verhandeling
eerlang, in eene mooier uitgave en in het Fransch vertaald, de reeks
kunstmonographieën kome aanvullen, welke door onze Belgische uitgevers, sedert
enkele jaren, aan de eerbiedwaardige stichters onze nationale kunst worden gewijd.
CAM. POUPEYE.
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Allerlei
De dood van Tolstoj heeft alle bladen en tijdschriften gevuld. Het moge volstaan te
verwijzen naar de studie over zijn leven en werken die in 1907 in Dietsche Warande
verscheen. Buiten vlugschriften gaf Tolstoj sedertdien niets meer uit, en wijzigingen
in de ideeën van den tachtigjarige zijn niet meer gekomen. Van katholiek standpunt
uit wellicht het beste dat verscheen bij zijn dood - een tragische dood, daar Tolstoj
van huis was weggevlucht en in een klooster waar hij rust en vrede zocht enkele
dagen nadien overleed - zijn de drie artikelen in 't Centrum (22, 24 en 25 Nov.) van
P.v.d. Tempel. Daaruit hier enkel een paar samenvattende zinnen:
‘In dezen man moesten de volgende tegenstrijdigheden worden opgelost: een
realistisch kunstenaar, een scherp waarnemer van het leven, een diep ontleder van
het menschelijk gemoed - en tegelijk een buddhistische monnik, peinzend over de
trappen van extase, die naar de oplossing van het individueel bestaan in het absolute
zijn voeren. Een geweldig anarchist die alle steunsels en hengsels van 't
maatschappelijk leven uit elkaar wil wrikken - en tegelijk een teedere ziel, die schreit
bij de minste smart door het nederigste creatuur in Gods schepping geleden...
‘Hoeveel kwaad aan 't geloof Tolstoj door zijn willekeurige opvatting van 't
Evangelie ook hebbe gedaan - dit blijft: ‘Tolstoj heeft niet slechts zijn tijdgenooten
door woord en voorbeeld vermaand, zich meer het lot van hun verdrukte broederen
aan te trekken, maar onze door overbeschaving geprikkelde en ontzenuwde
maatschappij heeft hij er aan herinnerd, dat waar en duurzaam geluk niet gezocht
moet worden in de overspanning van zingenot en verfijnde weelde, doch in de meer
eenvoudige levensvormen, waarvan noeste arbeid en sobere matigheid de
hoofdvoorwaarden uitmaken’.
Wilhelm Raabe, misschien wel de beste hedendaagsche Duitsche verteller is nu
ook, als tachtigjarige, gestorven. De Duitsche briefwisselaar van het Antwerpsch
Handelsblad geeft over hem een lezenswaarde nota, waaruit het volgende hier wel
mag opgedischt:
‘Een Duitscher met hart en geest was deze schrijver, dien men uit zijn werken
zoo netjes en fijn kan leeren kennen, want hij was heel en gansch subjektief. Hij gaf
zich zelf met heel zijn wezen en bestaan. Over zijn typen, helden en karakters lacht
hij heen, maar uit dit lachen borrelt een diep gevoeld medelijden met het
menschenwee. Een sterk humoristisch talent bezat deze vruchtbare schrijver, die
zich om de buitenwereld weinig bekommerde.
Raabe is een gemoedelijk, lustig verteller, een fijne geest met scherpziende oogen
Uit een nietig, klein dingetje, dat hij tot in het fijnste uitpluist en uitrafelt, weet hij de
diepste gedachten te halen, de treffendste bespiegelingen aanschouwelijk
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voor te stellen. Maar dit ontleden tot in het oneindige is van den anderen kant ook
een hoofdgebrek van zijn werken, die door deze beschouwingen gedwongen eenheid
en vasten samenhang meestal missen. In dit opzicht heeft hij zeker den invloed
ondergaan van Jean Paul, van wien hij een neiging tot fantaseeren en romantiseeren
overgeërfd heeft, alhoewel Raabe realist is.
Dickens, die hem de fijne opmerkingsgave, de plastische schildering leerde, heeft
een beteren invloed op hem uitgeoefend. Maar ondanks deze beide invloeden is
Raabe een karakteristíeke verschijning in de romanliteratuur onzer dagen. Modern
is Raabe eigenlijk niet, maar hoogst oorspronkelijk; hij schildert, in tegenstelling met
alle andere realistische romanschrijvers, zonderlinge, vreemde dingen; zijn romans
spelen in oude, vervallen steden, waarvan de herinnering aangenaam aandoet. Bij
de modernen worden wij meestal in groote steden binnen geleid, waar de machienen
knarsen en vonken spatten. Raabe geeft het alledaagsch gedoe en getob uit vroeger
dagen, maar toch toepasselijk op onzen tijd.
Eigenlijk populair was Raabe niet, maar zijn romans: ‘Chronik aus der
Sperlingsgasse’ en zijn ‘Hungerpastor’, zullen na zijn dood blijven leven en tot de
wereldliteratuur behooren.
Van beteekenis voor Raabe's literarische verschijning is, dat hij op 23-jarigen
leeftijd met zijn boek ‘Chronik aus der Sperlingsgasse’ (een dagblad van een ouden
man) onsterfelijken roem ingeoogst heeft. Hier heeft hij werkelijk zijn gave van zien,
van denken en lachen meesterlijk ontwikkeld. Hij gaf dit boek uit als zijnde indrukken
van een ouden man met pessimistische en toch ideale levensbeschouwingen. Als
jongeling dacht hij reeds als ouderling, en als grijsaard dacht hij nog als jongeling,
nog immer even frisch, gezond en sterk, werkelijkheid en idealismus!
En daarom zal zijn ‘Hungerpastor’ steeds gelezen worden. Best komt hier zijn
gansche levensaanschouwing tot heldere uitdrukking. Twee jongelingen stelt hij
tegenover elkaar in den strijd om 't leven: Hans Unwirsch, een arme
schoenmakerzoon die ‘Hungerpastor’ wordt, tegenover Moritz Freudenstein, een
rijk burgerskind Unwirsch brengt het niet verder dan pastoor op een klein, arm dorp,
maar is gelukkig, braaf en goed, en werkt voor 't heil der menschheid. Freudenstein
wordt zelfs ‘Geheimer Hofrat’, maar burgerlijk is hij dood, hij is de incarnatie van het
egoïsmus, terwijl Unwirsch de vaandrig van het idealismus is. Dit thema komt in
bijna al zijn romans terug. Hij wil de tegenstelling tusschen werkelijkheid en ideaal
overbruggen en deze menschen tot een rustiger, harmonischer wereldbeschouwing
voeren. En die brug is zijn diepgevoelde humor. Dit is de hoofd- en leidgedachte
van al zijn vertellingen.
‘Men spreekt veel te lichtzinnig over het lachen in de wereld; ik houd het lachen
voor een der grootste aangelegenheden van het menschdom’. Zoo schreef W.
Raabe eens en deze gedachte geeft een helderen blik op zijn werken, want door
zijn humor wilde hij 't volk opbeuren en rijpelijk doen nadenken. Achter zijn humor
liggen wijsgeerige, diepe gedachten verborgen. En boven het naakte werkelijke,
dat hij haarfijn uitbeeldde, lichtte immer hoog uit een glanzend idealismus.
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Het leven van Willem Raabe, die eerst onder den deknaam van Corvinus schreef,
verliep heel stil en eenvoudig. Te Eschershausen, in Braunschweig, aanschouwde
hij op 8 September 1831 het eerste levenslicht. Hij studeerde te Berlijn en te
Göttingen. Meestal vertoefde hij in zijn geboortestreek die hij boven alles liefhad.
Naast zijn ‘Chronik der Sperlingsgasse’ en zijn ‘Hungerpastor’, noemen wij onder
andere ‘Die Leute aus dem Walde’, ‘Abu Telfan’, ‘Guttman's Reisen’, Hastenbeck’.
De universiteit van Göttingen verleende hem den eeretitel van doctor in de
wijsbegeerte in 1901, en de hoogeschool van Berlijn schonk hem dit jaar den eeretitel
van doctor in de geneeskunde.
Het Duitsche volk is dankbaar, voor het schoone, ware en goede dat Raabe
voortgebracht heeft.’
Het Handelsblad zou er mogen bijvoegen dat een van Raabe's beste novellen
e

speelt in de 17 eeuw op ons ‘Liefkenshoek’.
Een jammerlijk verlies leed ook weer onze eigen letterkunde door den dood van
den 26-jarigen Alex. Gutteling, een der goede mederedacteurs van Verwey's
Beweging.
Uit de Amsterdammer van 20 November halen we over hem de volgende
bijzonderheden:
Toen de 15- of 16-jarige Alex. Gutteling nog op de schoolbanken te Noordwijk in
de schaarsche vrije uren die een examenstudie vrij lieten, de verzenbundels der
nieuwere dichters genoot, en vooral die van den dichter wonende hoog op dat nabije
duin, ontlook in hem het dichterschap met een rijk en lenig talent... Hij genoot de
wereld om hem heen zoo diep en zuiver, dat zij hem in dank een schat van beelden
schonk, die door de klankrijke en lichte rythmische taal van zijn natuurlijke stem
werden opgenomen, als lichte wolkjes, die een zacht blauwen hemel schakeeren.
Maar wat hij bovenal diep in zich zelf bezat, dat was de macht van den droom,
zooals zijn geliefde dichter die noemde, dat is de macht om een nieuwe schoonheid
te scheppen door den genoten beeldenrijkdom te rangschikken in een eigen innerlijk
gezien verband van zuiverder schoon dan de natuur kan geven.
Niet alleen de dichter, aan wien hij eerst met schroom, later met genegenheid en
nog later in groote vriendschap zijn gedichten toonde, maar ook het publiek dat zijn
‘Orfeus en Eurydice’ las, erkenden dat veelbelovende zonnige dichterschap.
De noodzaak van een akademische studie dwong hem een richting op, die afweek
van den weg naar de schoonheid, zoo scherp en verlokkend voor hem gebaand.
Doch nauwlijks gekomen in de vrijheid van het Amsterdamsche studentenleven,
greep hem de kwaal aan, die hem bracht bij de stille veldelijke rust van Driebergen.
Hoe pijnlijk ook de oorzaak van die verandering was, toch voelde hij, dat daarmee
de mooglijkheid ontstond zich geheel aan zijn dichterschap te wijden. Nog
verlokkender werd die toekomst door de gedachte dat een geliefde hand hem mede
behulpzaam zou zijn, de gezondheid te herwinnen en een leven te beginnen van
een zonnige rust en heerlijke toewijding aan zijn dichterschap. De ‘Affodillen’ die hij
moest
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plukken onder de eerste bedreiging van zijn kwaal, vol sombere gedachten aan een
jongen dood, werden opgevolgd door ‘Mijn Droomen’, waarin het gevoel van zijn
dichterlijke kracht zich voluit wist te ontplooien.
Doch de kwaal liet niet los. Zeldzamer en zeldzamer werden de dagen, dat de
dichter in de natuur de oogen vol dronk aan beelden, die hij zoo diep behoefde.
Meer en meer werd zijn kamer, werden platen en vooral boeken de wereld, waarin
hij leven moest. En toch overal zocht hij de schoonheid. Een enkele plaat, zelfs
eenmaal een eenvoudige mattenklopper waren hem een oproep om zijn hart te
richten naar de schoonheid, die hij aldoor begeerde en die al zijn uren vervulde.
Overal zocht hij Hoe moet ik nu denken aan dat heerlijke aandoenlijke gedicht,
waarmede hij den vriend zocht, die op een der Indische eilanden het vuur richtte
tegen de in 't wit gekleede ten dood gewijde inboorlingen.
Hij studeerde ook. Kritische studiën waarvan enkele in dit Weekblad getuigden
van zijn warme liefde voor de dichtkunst der verbeelding, een liefde die aldoor
heenscheen over de scherpe vormen waarin hij zijn oordeel soms uitsprak. Zoo
warm was die genegenheid, dat de hoon, die hij in een Rembrandt- en
Potgieter-schijnhulde aan de schoonheid aangedaan wist, hem twee gedichten
deden schrijven van een voor hem ongewone kracht. Doch ook andere wegen kon
zijn studie gaan. Daarvan getuigde het breed opgezette stuk over De Oden van
Klopstock.
Toch zocht zijn dichterschap onophoudelijk naar de klankrijke verbeelding, waar
zijn rijk talent, en zijn innerlijke bewogenheid naar moesten smachten als een dorstige
in de woestijn.
Hoe gelukkig bracht hem zijn studie toen tot de vertalingen. Want arm was zijn
kamer in de stille velden aan de beelden, die natuur en wereld den gezonden dichter
in onophoudelijken stroom kunnen aanvoeren.
Wat werd zijn greep toen weer krachtiger, toen hij in de vertalingen een kans zag
zijn groote blijde vereering te uiten. Want zijn vertalen was zingen, was eerst luisteren
en stil inwendig zien, en daarna uitstorten met eigen stem en in eigen taal de
ondervonden en weer geziene verbeeldingen.
Hölderlin eerst, met dat grootsche gedicht De Archipelagus. Doch daarna durfde
hij, de zieke en zoo jammerlijke zwakke het aan, dat breedste werk der vorige eeuw,
waarin de hoogst geïnspireerde, en de meest moderne geest zijn dichterlijke
opstandigheid uitstortte. Shelley's Prometheus werd verhollandscht tot een waarlijk
ingrijpend gedicht in onze taal.
En eindelijk werd de zware gang van Milton weer levend. Wat in den verren blinden
dichter van 't bewogen Engeland der revolutie was omgegaan klonk en herklonk in
de stem van den jongen dichter, die zijn hei en bosch niet meer kon gaan zien. Maar
't heeft niet mogen uitklinken; zes van de twaalf zangen uit het verloren Paradijs
waren overgebracht in een taal, die geen oogenblik doet vermoeden hoe zwak de
hand was die de woorden schreef.
‘De tijd is ver, dat mij een droom van roem dorst plagen: Toen zou ik schreien om
dit werk, pas half gereed.
En worstlen met mijn lot - O ijdel klagend jagen, Want elk web scheurt op 't eind
en geen die 't tijdstip weet’.
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Met die verzen nam reeds dezen zomer de jonge dichter afscheid van zijn groot
werk, waarin zijn allerlaatste kracht nog gewijd was aan den heerlijken dienst der
schoonheid.’
Ook aan 't herdenken van onzen grijzen strijder Coremans mag hier wel een plaatsje
worden gewijd.
Hij was in zijn bloeitijd de talentrijkste en de vruchtbaarste verdediger onzer
taalrechten in de Kamer.
De Vlaamsche wetten die er door kwamen waren grootendeels zijn werk:
In 1873 de eerste wet-Coremans over het gebruik van Vlaamsch in gerechtszaken;
In 1883 de wet op het Vlaamsch in het Middelbaar Onderwijs;
In 1888 de tweede wet op 't Vlaamsch in het gerecht;
In 1899 de Gelijkheidswet (Coremans-De Vriendt);
In 1910 de wet op het Middelbaar Onderwijs, gestemd in den tekst Segers-Franck.
Het Vlaamsche volk is Coremans blijvenden dank verschuldigd.
Aan kanunnik H. Claeys † hoopt Dietsche Warande eerlang een artikel te wijden.
Ons mede-redactielid, Pastoor Cuppens. en toondichter Lod. De Vocht, werden
door Z.H. Pius X ieder met een zilveren penning vereerd, ter gelegenheid van het
aanbieden aan den Paus van ‘Jaarkrans’. (Winter-deel). Wij juichen van harte toe
de beide kunstenaars, die door hun werk ons een ‘Mei van vroomheid’, van
blijdschap, van schoonheid, in den strengen wintertijd wisten te doen opbloeien.
Weer heeft St. Niklaas-Nobel met zijn prijs van 100,000 fr. de ronde gedaan, en
voor de wetenschap werd weeral een Nederlander, voor de letterkunde een Duitscher
bedacht.
Neerlandia schrijft te dezer gelegenheid:
‘De uitverkiezing van prof. J.D. Van der Waals boven de weinigen die voor den
Nobelprijs om den voorrang dingen, vervult Nederland met trots en doet opnieuw
met verbazing ons afvragen: welke opvoeding heeft ons volk gehad, dat het in zoo
klein een land zulke groote mannen eerst ziet als het merkt dat zij aan de heele
wereld behooren.’
Tot nu toe zijn sedert 1901 aan 23 geleerden voor natuuren scheikunde
Nobelprijzen toegekend. Daaronder waren 7 Duitschers, 5 Franschen, 4 Engelschen,
4 Hollanders, 1 Amerikaan, 1 Zweed en 1 Italiaan. De vier Hollanders zijn van 't
Hoff, Lorentz, Zeeman en Van der Waals.
Nu geeft daarover Het Handelsblad van Antwerpen, de volgende beschouwing,
die wel diep moge doorzijpelen in Vlaanderen en ook de officieele hoogheden moge
bereiken:
‘De Zweedsche Academie van Wetenschappen heeft besloten dit jaar den
Nobelprijs voor de natuurkunde toe te kennen aan prof. J.D. van der Waals,
oud-hoogleeraar te Amsterdam, voor zijn onderzoekingen over den gasvormigen
en vloeibaren toestand (toestandsvergelijking).
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Den vredeprijs uitgezonderd heeft nog nooit een Belg een prijs behaald.
Bij de hooge onderscheiding die professor van der Waals te beurt valt, denkt men
onwillekeurig aan het argument der Vlaamschhaters: dat het Nederlandsch zich niet
schikt voor het veroveren van hoogere wetenschap.
Beelden die menschen zich soms in dat die Hollandsche koppen in het Fransch
studeeren?
We gelooven nu wel dat deze laatste tijden vooral, deze kleingeestige gedachten
van sommige onzer franskiljons: dat alleenlijk hooge wetenschap in het Fransch
mogelijk is, verdwenen zijn.
Zoo niet, als zij dan niet ziende blind of hoorende doof zijn, zullen zij toch wel uit
die onvergetelijke Vlaamsche congressen, die gedurige voordrachten K.V.
Hoogeschooluitbreiding en vele andere moeten opgemerkt hebben, dat ook de
wetenschap, de hoogste wetenschap zelf, in onze taal verhandeld kan worden.
We zijn, nu de vierde Nederlandsche geleerde den Nobelprijs weghaalt,
beschaamd voor onze taalbroeders in Nederland, dat wij in België nog verplicht zijn
zulk betoog te moeten leveren, om menschen te overtuigen, die beweren hunne
zinnen en hun verstand te bezitten.’
Over Paul Heyse, den bekroonden Duitschen literator, een mededeeling in 't
aanstaande nummer.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, December 1910. - F. Hart Nibbrig (Joh. Cohen Gosschalk). - De
Schilder Mancadan (J.O. Kronig). - Kunstberichten, uit Antwerpen, Haarlem, Leiden,
enz. - † Van der Stappen. - Boeken en Tijdschriften. - Van af jaargang 1909 verschijnt
een genummerde Prachtuitgave à f 25. - per jaargang. Nadere inlichtingen
verstrekken de uitgevers.
BIEKORF, 22, 1910. - In Memoriam (C. Gezelle): een treffend lijkgedicht. Maar
als indruk kan ik den aanvang niet overeen brengen met verdere verzen: Geen
spoor en liet ze... - Volkszeg (Warden Oom): een aardige vertelling. - Uit ouden Tijd
(Arth. Coussens): twee nieuwe verzentafereelen uit de reeks, ditmaal: ‘De Heiligen’
en ‘Vorstenfeest’.

e

e

r

VLAAMSCHE ARBEID, 10 en 11 n 1910. - Een Avontuur van Meester François
Villon (P. Kenis): flink bestudeerde bijzonheden, maar zou de taal wel genoeg in
den middeleeuwschen toon zijn gehouden? Verzen van Fr. Chr. Kops. - Oranje
Boven (Joh. De Cock): geestige schets van een Zwolsch feest, uit een eerlang te
verschijnen bundel ‘Prentbrieven uit Holland’. - De Lof der Stilte (J. Greshoff):
tooneelstuk in verzen. - Kermisvooravond (Okt. Steghers): schets uit het Eekloosch
leven. - Verzen van Jan Hammenecker, H. Baccaert en Joz. Simons. - Kunstkroniek
en Vlaamsch Leven.

DE LELIE, November 1910. - Schetsjes uit het Leven (C. Mostart). - Sinds gij
zijt weggegaan (A.L.): klankvol vers. - Schoone Handvlijt (Lize Weber): over kantwerk,
met platen. - De vrouw kan veel (R. Knoppers): met het oog op de sociale beweging.
- O.L.V. van Averbode (Alb. Steenhoff-Smulders): stemmig gedichtje. - Onze Retraite.
- Uit de Natuur (Al. Wigman): over vogels. - Indisch Raffiawerk (M. Verbruggen). Te Laat (Mev. Jos. Meyboom): een vertolking uit Indië. - Gehaakt wollen kindermutsje
(Harriet). - Boekbespreking.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE, October 1910. - Verslag over de October-vergadering: o.a. Mededeeling
van 't overlijden van Dr Ernst Martin, den Duitschen Reinaert-filoloog. - Recht en
Reden (J. Muyldermans): nog een toemaatje op de beschouwingen over de uitspraak
onzer taal.

VOLKSKUNDE, afl. 11-12, 1910. - Jordaens en de Folklore. - Spreekwoorden,
Zegswijzen en Uitdrukkingen op volksgeloof berustend (A. De Cock). - Het meisje
met het Varkenshoofd (G. Boekenoogen). - Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels
(G. Boekenoogen). - Bezweringsformulieren (A. De Cock): tegen allerlei toevallen
en ziekten. - Historische kinderrijmpjes (A. De Cock). - De Mechelsche
Maanblusschers. - Geparodieerde Sermoenen.
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ST. LUCAS, October 1910. - Terugkeer tot de oude Vormen in de Liturgische
Gewaden (R.L.): de kasuifel, de dalmatiek, de koorkap, met tal van afbeeldingen. De Oorsprong der gothische Bouwkunst (R. Lemaire): een geleerde bijdrage over
de Romaansche kunst, die verschilt van de voorgaande hoofdzakelijk door drie
o
o
kenteekenen: 1 de groote vorderingen die de bouwkunst nu maakte; 2 de invoering
o
van eenige Byzantijnsche elementen, voornamelijk in zake van versiering; 3 de
vertakking der bouwkunst in verschillende scholen. Als platen worden gegeven de
plans van de abdijkerk van Ste Gertrudis, te Nijvel, van St. Benoit sur Loire, van de
kathedraal te Doornik, van de kathedraal te Mainz, het binnenaanzicht van de St.
Vincentiuskerk te Zinik, Notre-Dame la Grande te Poitiers enz. - Tryptychon van
een onbekenden Meester (Jul. van In), vervolg.

DE VLAAMSCHE GIDS, September-October 1910. - Simon Stevin (Arth.
Cornette), slot. - Julius Vuylsteke als Historieschrijver (Vict. Fris): hooge waardeering
voor den schrijver van ‘De Rekeningen der stad Gent’. - Jean Baptiste en het
Venusboefken (M. Sabbe): weer iets lekkers. - Hendrik de Braekeleer (E. van Offel):
iets anecdotisch. - Verzen van C. Casteels en Gust. van Roosbroeck. - De
Geuzenhoek te Maria-Hoorebeke in Oost-Vlaanderen (A. Hans): eigenaardige
bijzonderheden over dat eilandje Boschgeuzen. - Kroniek over Fransche en
Engelsche Letterkunde.

DE GIDS, November 1910. - Roeping van Holland (C. van Vollenhoven): een
artikel dat nogal wat zal te denken geven: Holland's internationale zending tot het
vormen eener ‘wereldstrijdmacht’. - Handhaving onzer neutraliteit op de
Wester-Schelde (J. Deibel). - 't Kindje (Ina Boudier-Bakker): tamelijk magertjes. Insulinde te Brussel (C.Th. van Deventer), naar aanleiding van de
wereldtentoonstelling, een opwekking tot de verheffing der Javaneesche nijverheid.
- Willem Maris (J. Veth): warme hulde aan den grooten schilder die heenging. - Uit
het verleden van de Gids (Joh. Dyserinck), dienend vooral tot eerherstel van een
vergeten werker: Mr Fortuyn. - Het Wetsontwerp betreffende Nederlands toetreding
tot de Berner Conventie (H. Robbers): Schrijver verwacht veel goeds van de
toetreding en van de herziening der Auteurswet. - De Tempel des Hemels (H. Borel):
een hoofdstuk uit een nieuw werk over China. - De Aard der Volksbewegingen van
1747 en 1748 (N. Japikse): uit het Orangisme dier dagen. - Oud-Hollandsche
schilderijen in de Vereenigde Staten (Jan Veth). - Verzen van Bierens de Haan en
Aart van der Leeuw. - Dramatisch Overzicht. - In Memoriam M. Treub, een man van
beteekenis voor de natuurwetenschappen.

DE NIEUWE GIDS, November 1910. - In Memoriam: een sonnet van J. Greshoff
bij den dood van Adr. van Oordt. - G.B. Shaw (G. Kapteyn-Muysken): Ditmaal over
Shaws tooneelspelen: sociologische en philosofische. - P. Benoit (L. Mortelmans):
al te beknopt - Een Roman (R. van Genderen-Stort), ook in ‘de Nieuwe Gids’ begint
de boeiende vertelling de beschrijving te verdringen. - Dr D.G. Jelgersma's Kritiek:
kranige, maar niet altijd rustige, zelfverdediging door Bierens de Haan, van zijn
werk: ‘De Weg tot het Inzicht’. Een inlei-
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ding in de wijsbegeerte, natuurlijk Hegeliaansch. - De heilige Tocht (Ary Prins): 't
slot van het gansch eenige stijlwerk. - Verzen van Van Eyck, Schürmann en Boeken.
- Pijpelijntjes (J.I. de Haan), goed humoristisch werk. - De Profundis (F. Erens), een
indrukwekkend proza-gedicht. - De Zuidafrikaansche Academie voor Taal,
Letterkunde en Kunst (R.R.S.). - Literaire Kroniek (W. Kloos): over Adriaan Van
Oordt en over Couperus' jongste boek: ‘Van en over mijzelf en anderen’. Buitenlandsche Literatuur (P.N. Van Eyck): een merkwaardige studie over Aug.
Strindberg, den karaktervollen maar paradoxalen Noorderling. - Philosophische
Kroniek (Mr. G. Grashuis). - Staatkundige Kroniek. - Buitenlandsch Staatkundig
Overzicht (Chr. Nuys): Portugal's gang van 't koningdom naar de republiek.

ELZEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT, Nov. 1910. - Theo van
Rijsselberghe (Karel van de Woestyne): de dichter ziet in dezen schilder den man
van 't Gentsche karakter, den man van 't Belfort: krachtig en eigenzinnig. De studie
is rijk met platen versierd. - De Fransche Overheersching (C. Gysberti Hodenpijl),
e
vervolg. - Fransche Prentkunst in de 19 eeuw (Corn. Veth): proeven uit de kunst
van Constantin Guys, André Gill, J. Regamey, Th. Steinlen, Jul. Chéret, Caran
d'Ache, Forain enz. - Poëzie (J. Greshoff). - Ahasverus' Graf (P. Van Moerkerken
Jr), hij heeft er geen, want hij leeft nog. - Bloeitijd (M.R. de Negri): rake psychologie
van een jonge moeder. - Adriaan Van Oordt † (H.R.). - Boekbesprekingen, o.a. Karel
van de Woestyne's prozabundel: ‘Afwijkingen’.

VAN ONZEN TIJD. Nieuwe reeks. - Met dezen zijn elfden jaargang wordt het
verdienstelijk katholiek tijdschrift nu tot weekblad: een statige uitgave, mooi
geïllustreerd, en alleszins verzorgd, staat onder de redactie van Jan Kalf, C.R. De
Klerk, Albert Steenhoff-Smulders en Maria Viola, bijgestaan door een veertigtal
Hollandsche en Vlaamsche medewerkers. - 't Verschijnt bij de
Uitgevers-vennootschap Noord en Zuid te Amsterdam, en kost per jaar fl. 6.00. In
de 8 eerste nummers staan o.a. de volgende bijdragen:
Vondel-Eusebia-Tesselschade (F.F. Sterk). - Uit het Schetsboek van Jan Dunselman
(M. Viola). - Brieven van een Enthusiast: over de Staatsbegrooting en den Dienst
der Schoonheid. - De Sixtijnsche Madonna. - Mgr. Dr. Fr. Xaver Haberl en zijn
beteekenis voor de Kerkmuziek (Ant. Averkamp). - Gentsch Schilderwerk (C. Feber).
- Twee Teekeningen van Jan Toorop. (M. Viola). - De Ontwerpen van Roland Holst
voor de vertooning van Vondels' Lucifer (J. van Vroeger). - De Kerkvaders in het
voorbericht van den Lucifer (Dom R. Schutte). - Van Planten en Bloemen (G. Bruna).
- Over Vincent van Gogh (M. Viola). - De Legende van St. Jul. den Gastvrije, naar
Flauber's werk (M. Koenen). - Een Hollandsch Schilder in Amerika, causerie van
Ant. Molkenboer voor ‘de Violier’. - Diplomatiek Leven in den Haag 1869-71 door
Mad. Bunsen-Waddington (meegedeeld door Alb. Steenhoff-Smulders). - Vondel
en Thomas à Kempis (F.F.M. Sterck). - St. Jan van 's Hertogenbosch (Mr. L. Van
Gorkom) recensie van 't merkwaardig boek van Dr. X. Smits: ‘De Kathedraal van 's
Hertogenbosch. - Bij het 25-jarig Gedenkfeest van den Nieuwen Gids. - Verzen en
bellettristische prozabijdragen van Alb. Steenhoff-Smulders, Marie Koenen, Ed.
Brom, Jef De Cock. Kar. Van den
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Oever, Const. Eeckels, C.R. De Klerk, enz. - Zoo komt Van onzen Tijd onder de
Nederlandsche weekbladen gewis vooraan.

STUDIËN, dl LXXIV, afl. 4 - De studie van den Pentateuch (H. Wilbers): het
kerkelijk leergezag op het stuk van Bijbelstudie, de beteekenis der besluiten van de
Bijbelcommissle, en de vier hoofdhypothesen nopens ontstaan en samenstelling
van den Pentateuch worden hier beurtelings kort en helder uiteengezet. - De Hemel
in het oud geestelijk lied (H. Duurkens): de opmerking van Foerster vindt men er
bewaarheid: de volksziel vat in hare eenvoudige levensbeschouwing het leven zelf
veel dieper en meer naar waarheid op dan de zoogenaamde ontwikkelde mensch.
- De Dichter Jacques Perk (A. Gielen): voor de velen die Perk alleen maar door de
oogen van Kloos hebben beschouwd zal deze studie ontgoochelend zijn. Anderen
echter die meenen dat het onrechtmatig ophemelen van een dichter op den duur
schade doet aan het kunstbegrip van een volk zullen met Gielens terechtwijzingen
instemmen. - Jacques van Ginneken ontwikkelt zijne denkbeelden over de Taal van
het gevoel in gelaat en gebaar. De verhandeling is met suggestieve platen
opgeluisterd. 't Meesterschap dat aan den nog jongen taalpsycholoog algemeen
wordt toegekend en zijne altijd zeer eigenaardige voorstellingsgave laten zich ten
volle gelden. Een enkele maal kan het den profanen lezer voorkomen dat de schrijver
tot iets méér besluit dan de vooropgezette gegevens strikt behelzen.

DE LEVENDE NATUUR, 1 Nov. 1910. - Een geologische Wandeling (Dr. P.
Tesch), vervolg, in de Rijn- en Maasstreek. - Lophozia inflata (A. Garjeanne): een
soort levermos.

r

STIMMEN AUS MARIA-LAACH, 10 Heft, 1910. - Roman und Aesthetik (Al.
Stockmans), valt niet uit ten gunste van den modernen roman. - Die neue Theosophie
(O. Zimmerman), slot. - Die Reichswertzuwachssteuer (Fr. Rauterkus): De nieuwe
vorm van grondbelasting waar rondom men zooveel twist. - Fünfundswanzig Jahre
experimenteller Gedächtnisforschung (Jos. Fröbes), vooral over Ebbinghaus' klassiek
boekje: ‘Ueber das Gedächtnis’. - Randglosser zu Spinoza's Schrift über die Freiheit
des Philosophirens (St. Von Dunen-Borkowski). - Der Erlasz der
Sakramentskongregation über die Erstkommunion der Kinder (Jul. Beszmer): besluit
met 's Pausen woord: ‘Die Kinder haben ein Recht auf den Heiland, und der Heiland
hat ein Recht auf die Kinder.’ - Boekbesprekingen.
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Inhoudstafel voor het tweede halfjaar 1910
I
Verhandelingen & verhalen
Baccaert, H., De Onweerbaren III-IV

60

Id. Onweerbaren V

147

Id. Onweerbaren VI

229

Id. Onweerbaren VII-VIII (slot)

342

Belpaire, M.E., In ‘Met Tijd en Vlijt’ op
e
zijn 75 verjaarfeest

409

Bruynseels, Aug., De Christiwaarheid

157

Id. Christiwaarheid

412

Poupeye C., De Stand onzer kennis van 205
de Primitieven
Id. Stand onzer kennis van de Primitieven 305
(vervolg)
r

Rutten, D Felix, Johan Severin
sten
Svendsen bij zijn 70
verjaardag

454

Van den Oever Karel, Jonkheer Quintijn 325
Salmasius, oudbaljuw van de Bijdelmeer
Van Deursen Henri, Japan

31

Id. Japan (vervolg)

237

r

Van Mierlo J , J., S.J. Het Leven en de
Werken van Jan van Ruysbroeck

1

Id. Id. (vervolg en slot

119

Verriest Hugo, Feestvergadering der
109
Letterkundigen in de Tentoonstelling te
Brussel

Verzen
Coussens Arth., De Kruisvaarten

28

Reypens L., S.J. Sterren

117

Roose-Antonissen George, Avondlust

59

Simons Jozef, Een liedje van de dagen 257
Van den Dries A., Altaar Drieluik

227

Van de Vyver Karel, Landelijk Tafereel

362

Id. Zoo eenzaam

256
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van de Woestijne Karel, Verzen

225

Id. Epische fragmenten

338

Kronieken
Janssens, P., O.P., Apologetisch
Overzicht

374

Id. Apologetisch Overzicht

463

Persyn J., Over Letterkunde

92

Id. Over Letterkunde

363

Sanders van Loo, A.W., Kunstkroniek

258

van Riel, Leo, Over Muziek

394

van Rooy, P.A., O.P. Bijbelkroniek

72

Id. Bijbelkroniek (vervolg)

189

II
Naamlijst der schrijvers
1910 MEDEGEWERKT HEBBEN
H. Baccaert
M.E. Belpaire
Aug. Bruynseels
A. Coussens
E.H. Leo Deckers
Pater Janssens, O.P.
E. Loos
J. Persyn
Cam. Poupeye
E.H. Fl. Prims
L. Reypens, S.J.
George Roose-Antonissen
F. Rutten
J. Salsmans, S.J.
A.W. Sanders van Loo
Jozef Simons
A. Van den Dries
Henri Van Deursen
K. van den Oever
K. van de Woestijne

DIE IN HET TWEEDE HALFJAAR

r

J. Van Mierlo J , S.J.
P.A. van Rooy
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Hugo Verriest
E. Vliebergh

III
Boekennieuws
LIJST DER BOEKEN IN HET TWEEDE HALFJAAR

J.V. Bainvel, Nature et surnaturel.
Apolog. overzicht

1910 BESPROKEN

374

P.A.M. Boele Van Hensbroek, Der
100
Wereld Letterkunde, voor Noord- en Zuid
Nederland bewerkt, (J.P.)
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III

e
Victor Brants. La Belgique au XVII siècle 105
(F.P.)

Beperking van den Arbeidsduur voor de 284
Volwassenen (E. Vl.)

J.W. Bouman en K.M. Knip, Natuurlijke 286
Historie, Plantenkunde
Dr. Everh. Bouwman, Leerboek der
Natuurkunde (L.D.)

286

Viktor Cathrein, S.J., Die Frauenfrage (E. 283
Vl.)
P. Charles, La Foi. (Apologetisch
Overzicht)

374

H. Coopman, Thzn., Juliaan Dillens (J.L.) 282
M.G. De Boer en L.J. De Wilde,
Historische Lectuur (E. Vl.)

489

Prof. A. de Ceuleneer, Justus van Gent 493
(Joost van Wassenhove) (Cam.
Poupeye)
J. Drijvers, De Kerk en de Vrijheid.
(Apolog. Overzicht)

374

J.V. De Groot, O.P., Denkers van onzen 374
tijd. (Apolog. Overzicht)
Elie Faure, Velasquez (A.J.H.)

282

A. Gardeil, Le donné révélé et la
théologie. (Apologetisch Overzicht)

374

Guido Gezelle, Drie Strijdliederen

106

L. Goemans en K. Martens, Maria,
104
oratorium, woorden van -, muziek van J.
Ryelandt, (E. Loos)
L. Hagen, C.S.S.R., Gids der
285
Romeinsche Katacomben te Valkenburg
(J.L.)
A. Hans, Groeninghe (H.L.)

104

Th. Heitz, Essai historique sur les
391
rapports entre la philosophie et la foi de
Berenger de Tours à St-Thomas d'Aquin
(Apologetisch Overzicht)
Ad. Herckenrath. Stille Festijnen (J.P.)

106

H. Heyermans, Verzamelde
tooneelspelen (J.P.)

487

Hoogeveen, Leesmethode van -

493
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Kan. Am. Joos, Bemint de Armen, een
reeks lezingen voor
liefdadigheidsgenootschappen (J.P.)

492

La petite Propriété rurale en France (E. 284
Vl.)

H. Leliveld, Engelsche
Handelsterminologie (E.C.)

287

Aug. Lehmkuhl, S.I., Theologia Moralis 285
(J. Salsmans, S.J.)
Kan. E. Luytgaerens, S.Th.B.,
Volksontwikkeling (J.L.)

280

Georges Margot, Le Flamand à
l'Université. Étude sociale sur le
mouvement flamand (J.B.)

277

Mgr Mignot, L'Eglise et la Critique
(Apolog. Overzicht)

374

R. Mortier, S.J., Handleiding bij de
taalkundige ontleding (D.S.)

283

J. Mulder, Examenvragen en -opgaven 288
over natuurkennis met toelichtingen, ten
dienste van aanstaande onderwijzers en
onderwijzeressen
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IV

r
Kan. D J Muyldermans, Soldatenleven 107

Salomon Reinach, Apollo. Histoire
générale des arts plastiques (A.J.H.)

281

E. Rijpma, Beknopte Nederlandsche
Spraakkunst

492

Max Rooses, Keus uit de werken van Jan 491
Van Rijswijck (L.D.)
K. Schoolland, Stijl, Vinding en
Voordracht

490

Schwalm, O.P., Leçons de Philosophie 278
sociale (P. Perquy, O.P.)
Dr. D.C. Tinbergen, Van alle Tijden,
491
onder de redactie van C.G. Kaakebeen
r
en Jan Ligthart, n 4. Middelnederlandsche Lyrische
Gedichten, verzameld en toegelicht door
A. Van der Heeren, Gelooven
(Apologetisch Overzicht)

364

Karel van de Woestijne, De Gulden
Schaduw (J.P.)

481

Frederik van Eeden, De Nachtbruid. De 270
Gedenkschriften van Vico Muralto (J.P.)
Bisschop von Keppler, Meer Vreugde
(J.L.)

280

G. Van Poppel, Timm Kröger (J.P.)

102

P. Van Rossum, Continuous Story
Readers

493

Joanna Van Woude, Hollandsch
Binnenhuisje (P.J.)

102

W.H. Wisselink, Vraagstukken ter
oefening in de Algebra

287
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