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V

Taalverbond.
Programma van Werkzaamheden.
ART. I. - Er wordt eene Maatschappij gesticht onder de benaming ‘Taalverbond’.
ART. II. - Deze Vereeniging heeft ten doel de loutering en ontwikkeling der
Nederlandsche Taal, beschouwd als voertuig in alle vakken der wetenschap, alsmede
de beoefening van Fraaie Letteren, Schoonheidsleer, Tooneel en Geschiedenis.
ART. III. - Alle beoefenaars der Nederlandsche taal kunnen als leden aangenomen
worden. Het ligt in den wensch der stichters, door aansluiting bij eene Hollandsche
Maatschappij van gelijke strekking, aan de Vereeniging een algemeen Nederlandsch
karakter te geven.
ART. IV. - In den schoot der Vereeniging zullen afdeelingen gevormd worden van
Taalkunde, Fraaie Letteren, Kunstcritiek en Schoonheidsleer, Tooneel, Geschiedenis
en Volkskunde. Andere afdeelingen kunnen nog ingericht worden, indien de
wenschelijkheid daarvan zich doet gevoelen(1).
Elk lid kan zich in verscheidene afdeelingen laten inschrijven.
Elke afdeeling zal zelve haar reglement van inwendige orde vaststellen.
ART. V. - In de afdeeling Taalkunde zullen onderafdeelingen gevormd worden
voor verschillende vakken, allereerst van

(1) Eene afdeeling Onderwijs werd gesticht den 2den April 1888.
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rechtsgeleerden, wijsgeeren, ingenieurs, beeldende kunstenaars, krijgs-, kruid-,
genees-, bouw- en bestuurkundigen.
Ieder dezer onderafdeelingen zal afzonderlijk arbeiden, en een werk laten
verschijnen, dat in echt Nederlandsch opgeven zal de woorden, wendingen en
zegswijzen, tot haar vak betrekking hebbende, om hunne beteekenis wetenschappelijk,
eenvoudig en schoon vast te stellen.
ART. VI. - De afdeeling Fraaie Letteren zal zooveel mogelijk ieder jaar éenen of
meer bundels uitgeven, bevattende schriften van éen of meer harer leden.
ART. VII. - De afdeeling Tooneelkunde zal maatregelen beramen, om het
Nederlandsch tooneel te doen bloeien, en de werken der Nederlandsche
tooneelschrijvers zooveel en zoo goed mogelijk op onze schouwburgen te doen
opvoeren.
Deze afdeeling zal, indien zij zulks verlangt, tooneelwerken kunnen uitgeven.
ART. VIII. - De afdeeling Geschiedenis zal zich met staatkundige en letterkundige
geschiedenis bezighouden.
Zij zal zorgen, dat eene volledige geschiedenis der Vlaamsche Beweging
geschreven en uitgegeven worde.
ART. IX. - De afdeeling Volkskunde zal zich toeleggen op het verzamelen en
uitgeven van volkslegenden, sprookjes en spreekwoorden, volsksliederen, alsook
van bijdragen over volksgebruiken en zeden.
ART. X. - De afdeeling Kunstcritiek en Schoonheidsleer zal werken laten
verschijnen over onderwerpen, tot deze vakken behoorende.
ART. XI. - Al de werken, door de Vereeniging en hare afdeelingen uitgegeven,
worden kosteloos aan de leden verstrekt.
De beslissingen over het uitgeven van boekwerken worden genomen door het
Algemeen Bestuur, op voorstel der afdeeling of onderafdeelingen, tot wier werkkring
het behoort.
Slechts éen lid van elke afdeeling, alsmede éen van de voorstellende onderafdeeling,
mag aan de stemming hierover deelnemen. De voorzitter heeft, in geval van staking,
beslissende stem.
ART. XII. - Het Algeen Bestuur is samengesteld uit eenen voorzitter, eenen
ondervoorzitter, eenen schrijver, eenen schat-
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bewaarder en éenen vertegenwoordiger van elke afdeeling. De vier eersten worden
gekozen in de laatste Algemeene Vergadering van ieder jaar. De vertegenwoordigers
der afdeelingen worden respectievelijk door hunne afdeelingen benoemd.
ART. XIII. - De Vereeniging houdt jaarlijks ten minste éene algemeene vergadering,
hetzij in Noord-, hetzij in Zuid-Nederland, in de stad, op de voorgaande vergadering
daartoe aangewezen.
ART. XIV. - Elk lid betaalt eene jaarlijksche bijdrage van 10 frs. (5 gulden voor
Noord-Nederland). Hij, die in gebreke blijft deze bijdrage te storten, wordt als
ontslaggever beschouwd.
ART. XV. - Maatschappijen kunnen, met hetzelfde recht als bijzonderen, deelmaken
van de Vereeniging, - Zooveel malen zij de jaarlijksche bijdrage betalen, zooveel
afgevaardigden benoemen zij; deze afgevaardigden genieten stemrecht, en al de
overige rechten der bijzondere leden.
De leden eener toegetreden Maatschappij mogen de zittingen der Vereeniging
bijwonen, met recht aan de beraadslagingen, doch niet aan de stemmingen, deel te
nemen.
ART. XVI - Leden eener reeds toegetreden Maatschappij betalen eene jaarlijksche
bijdrage van slechts zes frank.
ART. XVII. - De zetel der Vereeniging is gevestigd in de stad, die het grootste
aantal leden telt. Secretaris en schatbewaarder moeten in die stad verblijven.
Het Bestuur zal zich beijveren, om in elke aanzienlijke plaats van het Vlaamsche
land, kringen ter beoefening van Taal en Letterkunde te doen ontstaan.
Gedaan en goedgekeurd te Antwerpen, in algemeene vergadering van 5 Juni 1887.
HET BESTUUR:
De Secretaris,
POL DE MONT.
De Schatbewaarder,
FRANS VAN CUYCK.
De Voorzitter,
D. SLEECKX.
De Ondervoorzitter,
MAX ROOSES.
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Toestand der maatschappij op 22 April 1889, dag der Algemeene
Vergadering te Antwerpen.
I.
Verslag van het algemeen bestuur.
Onze maatschappij, waarvan het bestuur herkozen werd op de vorige algemeene
vergadering, telt heden 107 leden, waarvan 32 te Antwerpen, 26 te Brussel, 15 te
Gent, 23 in verschillige gemeenten van België, 10 in Noord-Nederland en 1 in
Duitschland.
De lijst uit het eerste jaarboek bevat 127 leden: wij hebben er dus 20 verloren
sedert den 2n April 1888. Aan de heeren Dodd en Van Beers, die ons door den dood
ontvallen zijn, werd door het hoofdbestuur in het jaarboek eene bescheidene, doch
welgemeende hulde gebracht.
Als wij nu eenen oogslag werpen op de werkzaamheden van het thans afgeloopen
bestuurjaar, dan moeten wij tot onze spijt bestatigen, dat het Taalverbond niet
beantwoord heeft aan de groots en gegronde verwachtingen, die wij allen koesterden.
Geene enkele afdeeling, behalve die van Onderwijs en Tooneel, heeft eene
vergadering belegd, omdat gebleken was, dat de leden niet gezind waren op reis te
gaan, tenzij voor de algemeene vergadering.
De afdeeling Onderwijs is driemaal bijeengeweest. Den 15n April 1888 te
Antwerpen, waar hare verordening werd vastgesteld; den 10n Juni te Brussel, waar
haar programma van werkzaamheden werd opgemaakt; en den 18n November te
Mechelen, waar twee punten van het programma werden besproken.
Deze afdeeling, alhoewel de jongste van de zeven, heeft, even-
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als Volkskunde, reeds een tijdschrift gesticht, getiteld Ons Vaderland, en voor de
jeugd bestemd. Onze maatschappij heeft er, tengevolge eener beslissing der
bestuurvergadering van 16 December, voor éen jaar 20 abonnementen op genomen,
ten titel van aanmoediging en ondersteuning.
De afdeeling Tooneel richtte, den 24n November 1888, eenen warmen oproep tot
hare leden, ten einde gezamentlijk een plan van werkzaamheden te ontwerpen. De
hoop van den voorzitter, den heer Rosseels, die op eene talrijke opkomst had durven
rekenen, werd jammerlijk teleurgesteld. Immers, op de algemeene vergadering van
2 December te Antwerpen waren slechts 4 leden aanwezig!... Het was ontmoedigend,
maar heeft hun niet belet, de hoogst gewichtige punten vast te stellen, welke gebracht
werden op de dagorde van heden.
Het Algemeen Bestuur heeft twee verzoekschriften bij openbare overheden
ingezonden.
Den 21n Mei l.l. is er, in uitvoering eener beslissing van de vorige algemeene
vergadering te Gent, aan de gemeentebesturen van Antwerpen, Brussel en Gent
gevraagd, dat zij, te beginnen van 1889, beurtelings elk jaar eenen prijskamp zouden
uitschrijven voor drama's en blijspelen.
De stad Antwerpen heeft geantwoord, dat er, bij de bespreking der begrooting
voor 1889, door het College van Burgemeester en Schepenen aan den gemeenteraad
zou worden voorgesteld, jaarlijks 500 frs. te verleenen, om alle drie jaar eenen
prijskamp te kunnen uitschrijven voor Nederlandsche letterkunde. Of dit voorstel
gedaan en aangenomen werd, zijn wij echter niet te weten gekomen.
De stad Brussel kon geen gunstig gevolg geven aan onze vraag, dewijl hare
begrooting zulks niet toeliet.
Van de stad Gent hebben wij geen officiëel stuk ontvangen, maar uit de dagbladen
hebben wij gehoord, dat ons verzoek in aanmerking zou genomen worden.
Den 27n November l.l. zond het Algemeen Bestuur van het Taalverbond een
verzoekschrift aan den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Schoone Kunsten,
ten einde hem te vragen, dat de twee plaatsen, opengevallen in het Hoofd-
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comiteit, gelast met de beoordeeling der Nederlandsche tooneelwerken, door het
afsterven der heeren Dodd en Van Beers, zouden ingenomen worden door eenen
letterkundige van Antwerpen en eenen van Gent.
De vraag was gesteund op het feit, dat er in de genoemde commissie geene andere
dan Brusselsche leden meer zetelen.
Wij hebben tot heden toe geen antwoord ontvangen.
Thans een woord over de werkzaamheden onzer leden in de groote middelpunten
Antwerpen, Brussel en Gent.
In de eerste dezer steden werd geregeld om de veertien dagen eene vergadering
gehouden, die alle over 't algemeen talrijk werden bijgewoond. Doorgaans zijn die
zittingen zeer belangrijk geweest, hetzij door de lezingen van verschillenden aard,
zooals verhalen, gedichten, tooneelstukken, artikels van wetenschap en volkskunde,
litterarische studiën, enz., hetzij door gezamentlijke besprekingen van hoogst
gewichtige punten, zooals: het al of niet weglaten der buigingsuitgangen; de vooren nadeelen der tooneelmaatschappijen in steden, waar een Nederlandsche
schouwburg gevestigd is, e.a.
Aan die verschillende werkzaamheden hebben deelgenomen de heeren Blockhuys,
Bolle, Em. K. De Bom, De Geyter De Lattin, De Mont, Gittens, Moortgat, Rooses,
Rosseels, Van Beers, Van Cuyck, Van de Venne, Van Steenweghen.
Te Brussel hield men maandelijks eene vergadering. Eerst van den 5n October te
beginnen zijn mij de kaarten van bijeenroeping regelmatig gezonden.
De volgende vijf punten werden besproken:
1o Over Geheugenoefening, ingeleid door den heer Deneve.
2o Over de verdeeling van den prijskamp der middelbare scholen in Vlaamschen
en Waalschen prijskamp, ingeleid door den heer T'sjoen.
3o Over opmerken, verstaan, spreken, ingeleid door den heer Leën.
4o Over aanmoediging der letterkunde, ingeleid door de heer R. Stijns.
5o Over realism, ingeleid door den heer Brans.
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Te Gent vergaderden de leden van het Taalverbond insgelijks elke maand. Er werden
belangwekkende lezingen gehouden van verschillenden aard, wetenschap, letterkunde,
onderwijs, door de heeren Albert, Anri, De Guchtenaere, Flachet, La Gravière,
Lievevrouw-Coopman, Mac Leod, Vanden Weghe, Van Eecke, Vuylsteke en Wannijn.
Ziedaar, mijne Heeren, een beknopt overzicht van hetgeen onze maatschappij
verricht heeft in het afgeloopen bestuurjaar. Wij hadden oneindig meer kunnen doen,
ware het, dat wij allen meer ijver, meer warmte en geestdrift hadden aan den dag
gelegd voor zoo menigvuldige belangen van het hoogste gewicht, die ons als
Vlamingen en beoefenaars van taal- en letterkunde, anders innig genoeg ter harte
gaan.
De Schrijver,
FRANS VAN CUYCK.
De Voorzitter,
SLEECKX.

II.
Verslag der algemeene vergadering, gehouden te Antwerpen, den
22sten April 1889.
De zitting wordt om halfdrie 's namiddags geopend. Aan het bureel hebben plaats
genomen de heeren Sleeckx, voorzitter, Rooses, ondervoorzitter, Van Cuyck, schrijver,
en Blockhuys, schatbewaarder.
Het verslag der voorgaande algemeene vergadering, gelezen en goedgekeurd
zijnde, doet de schrijver den toestand der maatschappij kennen, die zeker zoo
verblijdend niet is, als men had mogen verhopen. Het verslag van den schatbewaarder
wordt met gejuich begroet.
De heer Rooses verwittigt de vergadering, dat het Taalverbond in den loop van
het zooeven begonnen bestuurjaar buiten het jaarboek niets anders zal kunnen
uitgeven. Hij herinnert, dat de helft van de winst der werken, op last van het
Taalverbond gedrukt, aan de schrijvers zal worden uitgekeerd. Hij
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spoort de aanwezigen aan tot meer ijver voor den bloei der maatschappij.
De heer Brans betreurt met den vorigen spreker, dat er tot hiertoe niet meer gédaan
werd en stelt voor, dat men zich in de plaatselijke groepen zou bezighouden met een
onderzoek naar de krachtigste middelen, om tot betere uitslagen te geraken.
Hierna dragen de secretarissen der verschillige afdeelingen hun verslag voor over
de morgendzittingen.
Dat van den heer Brans doet eene levendige bespreking ontstaan, naar aanleiding
der voordracht van den heer Stijns: Aanmoediging der Letterkunde. De vergadering
is het eens om te bestatigen, dat het staatsbestuur daarvoor oneindig meer zou kunnen
en moeten verrichten. De partijdigheid van het huidige Gouvernement in dat opzicht
wordt algemeen gewraakt. Op verzoek van den heer Rooses, verklaart de heer Stijns
zich bereid om zijn alleszins merkwaardig opstel in het Jaarboek te plaatsen.
De besluiten, door de afdeeling Tooneel genomen, worden goedgekeurd, en de
heer G. De Lattin wordt voorgesteld als de nieuwe secretaris, in vervanging van den
heer De Quéker, ontslaggever.
In de afdeeling Volkskunde werd de heer De Cock tot eenigen secretaris
uitgeroepen.
Het verslag der afdeeling Geschiedenis (zie eenige bladzijden verder het stuk van
den heer Frédericq) wordt op geestdriftige toejuichingen onthaald. Den heer Rooses
is van meening dat, voor de geschiedenis der Vlaamsche Beweging, de persoonlijke
herinneringen der oudere strijders eene milde bron uitmaken, en, zich wendend tot
de heeren Sleeekx, Rosseels en anderen, drukt hij de hoop uit, dat deze hunnen plicht
te dien opzichte niet zullen verwaarloozen.
Na het verslag der afdeeling Onderwijs ontstaat er eene zeer levendige
woordenwisseling, uitgelokt door den heer Rooses.
Deze teekent, in zijnen naam en in dien van de maatschappij een krachtig verzet
aan tegen de beschouwingen, gedaan in de morgendzitting. Men was op eenen gansch
verkeerden weg. In het lager onderwijs mag geene tweede taal worden aangeleerd.
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De heer Temmerman verklaart, volstrekt niet te hebben beweerd, dat eene tweede
taal moet onderwezen worden, doch hij is van gevoelen, dat er moet worden gerekend
met den wil des volks, hetwelk dat onderwijs dringend verlangt. Zijn voorstel strekte
slechts om daar, waar de studie van het Fransch op het programma voorkomt, het te
doen onderwijzen volgens eene goede methode.
De heer Fredericq is van oordeel, dat wij, Vlamingen, ons hoegenaamd niet moeten
bekommeren met het aanleeren van het Fransch, op grond, dat er reeds al te veel zijn,
welke zich die bedenkelijke taak aantrekken. Wij moeten liever zorgen, dat de
moedertaal tot haar recht kome in het onderwijs.
Nadat de heeren T'sjoen, De Mont en Sleeckx eenige woorden hadden in het
midden gebracht, wijst de heer Rooses op een groot gevaar, hetwelk voor Vlaanderen
uit de studie van het Fransch onvermijdelijk zal voortvloeien.
Iedereen, de mindere nog het eerst, wil tegenwoordig Fransch kennen, en wanneer
ook de volksklas de vreemde taal zal machtig zijn, eer een krachtig gevoel van
eigenwaarde en nationale fierheid in Zuid-Nederland herboren zij, dan zal het niet
meer noodig wezen, dat de hoogere klassen Nederlandsch leeren voor hare
betrekkingen met den minderen man. Wie dáaraan peinst, zal zich niet langer
bekreunen om het onderwijs van het Fransch, maar integendeel al zijnen invloed
gebruiken om dat onderwijs uit onze lagere scholen te helpen verbannen. (Heel de
vergadering juicht den bezielden spreker geestdriftig toe.)
Vervolgens wordt het bureel bij toejuiching herkozen. Alleenlijk verklaart de
voorzitter, zijne benoeming slechts aan te nemen op voorwaarde, dat de leden voortaan
met meer ijver en eendracht werken.
De volgende algemeene vergadering zal plaatsgrijpen te Brussel, den 2den Paaschdag
1890.
Om halfzes ure wordt de zitting geheven.
De Secretaris,
FRANS VAN CUYCK.
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III.
Antwerpsche groep.
Verslag over het Bestuurjaar 1888 - Paschen - 1889.
't Is slechts op het einde van verleden jaar, dat de Antwerpsche leden van het
Taalverbond, die vroeger in afzonderlijke afdeelingen bijeenkwamen, besloten,
voortaan gezamenlijk te vergaderen. Het is ook van dit tijdstip af, dat mijne taak van
geschiedschrijver der Antwerpsche groep aanvang neemt.
De afdeeling Volkskunde verdient bovenaan genoemd te worden. Het is gebleken,
dat de groote ijver, waarmede deze afdeeling hare werkzaamheden aangevat heeft,
tot heden niet is verflauwd. De mededeelingen van verscheidene leden werden steeds
met de meeste graagte gehoord.
De heer Pol de Mont liet ons kennis maken met zijn opstel over ‘Paschen en
Paascheieren in het volksgeloof’; - in andere zittingen voerde hij het woord over
duivelsagen, las honderden spotrijmen en wilde geleden; deelde Kerstliedekens mede
uit oude doxaalboeken, en deed voornamelijk veel genoegen met zijne voordracht
van en over zijne Klein-Brabantsche onuitgegeven volksliederen, waarvan hij èn de
woorden èn de wijze bezit, en die eene ware aanwinst voor onzen Vlaamschen
liederenschat mogen genoemd worden.
De Heer Jozef Van de Venne sprak over den folklorist Reinsberg-Duringsfeld en
De Bom vertelde vertelselkens, sprak over Fransche sprookjes, las een opstel over
‘Donder en Bliksem in het volksgeloof’, eene reeks schelmsche vragen en antwoorden
en andere kleine bijzonderheden.
Den 9n Juli zond de afdeeling een verzoekschrift naar de Commissie der
stadsboekerijen, waarbij gevraagd werd, dat onze stedelijke Bibliotheek zich de
voornaamste, in den vreemde verschijnende tijdschriften en werken op folkloristisch
gebied zoude aanschaffen, en daarvoor jaarlijks eene geringe som op de begrooting
zou laten inschrijven.
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Over dit verzoek werd door deze Commissie afwijzend beschikt
Onder de rubriek Fraaie Letteren laten zich rangschikken de lezingen van den
heer Frans van Steenweghen over: De Vrouw, beurtelings beschouwd als kind, als
meisje, als gehuwde vrouw, als moeder en als grootmoeder; - van den heer Bernard
Bolle, met verscheidene noveletten; - van den heer Antoon Moortgat; met eene
humoreske en eene eigenaardige vertaling uit Ovidius, - en van den heer Pol de Mont,
die sprak over Vleeschouwer; wat de heeren Rooses en de Geyter noopte tot ophalen
van anecdoten en ongekende bijzonderheden over den geestigen opsteller van Reinaert
de Vos; - hetzelfde lid las twee idyllen en een zevental kleinere, lyrische gedichten.
De heer Max Rooses jonde ons de ‘primeur’ van zijn Gids-artikel over Jan Van Beers
en Pol de Mont liet ons de voornaamste gedeelten hooren van zijne biographie van
denzelfden betreurden dichter. De heer Frans Van Cuyck las twee verhalen en eene
vertaling van een belangwekkend Duitsch artikel van Dr Nusbaum over ‘Oorzaken
van ziekten en maatregelen van voorzichtigheid.’
De heer Emmanuel Rosseels gaf een groot aantal wijsgeerige bespiegelingen ten
beste, naar aanleiding van sommige volksuitdrukkingen.
Er werd beslist, dat er eene lijst zou opgemaakt worden van de boeken, welke als
prijzen in onze scholen zouden kunnen gegeven worden. De Commissie, die tot
uitvoering benoemd werd, bestaat uit de heeren Pol de Mont, Van Cuyck en Moortgat.
De heer De Lattin las zijn nieuw blijspel: ‘Voor 't vet varken.’ In de zitting, welke
op deze lezing volgde, werd de onmogelijke vertolking, welke dit stuk op onzen
Nederlandschen schouwburg te beurt viel, besproken en naar verdienste gegispt.
Het afschaffen van het premiestelsel werd vroeger door den heer Rosseels in
overweging gegeven, maar door Jan Van Beers bestreden.
Afdeeling Taalkunde werd vertegenwoordigd door eene belangwekkende
bespreking over het al of niet weglaten der buigingsuitgangen; - een vraagpunt,
hetwelk Jan Van Beers had
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voorgenomen grondig met ons te behandelen. Het noodlot heeft hem echter niet
toegelaten, dit voornemen ten uitvoer te brengen.
Verder werd door de leden van Taalkunde onderscheidene malen bericht, dat zij
met verzamelen van vakwoorden druk bezig waren.
Den 16n Februari vereenigden de Antwerpsche leden zich rond eene feestelijk gedekte
tafel, waar naar oud-Vlaamsche manier uit volle borst gezongen, maar niet min hartig
gegeten, en, zooals betaamt aan inboorlingen van eene stad, waar de Schelde vloeit,
zeer lustig gedronken werd.
Een dor verslag als het deze, kan slechts een mager en miezer beeld schetsen van
wat de vergaderingen onzer Antwerpsche groep zijn. Hier mocht inderdaad slechts
van het zakelijke, het blijvende, het ernstige gewaagd worden, dat onze zittingen
kenmerkt. Maar het dient gezegd, dat het bovenal de kunst-broederlijke gezelligheid
is, die geene stormachtige debatten uitsluit, welke de zittingen van de Antwerpsche
Taalverbonders tot wezenlijk aangename uurtjes maakt.
De Schrijver,
EM. K. DE BOM.

IV.
Brusselsche groep.
Verslag 1888 - Paschen - 1889.
In het begin van het dienstjaar zagen de Brusselsche leden in, dat het werken in
groepen, volgens de onderscheiden afdeelingen van het Taalverbond, behoorde tot
de vrome wenschen, die zoo menigvuldig in 't hoofd der Flaminganten kiemen.
Doch, indien ook hier de volmaakte werkzaamheid niet bereikt werd, kon en zou
er toch nuttig werk verricht worden.
Tijdens de vergadering van 3 Juni 1888, stelde de Heer
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Sleeckx, voorzitter, voor, al de leden van 't Taalverbond, te Brussel met der woonst
gevestigd, in eene groep te vereenigen. Deze groep zou beurtelings de verschillende
vraagstukken, door bestuur of leden aangewezen, behandelen.
De geachte voorzitter wees echter waarschuwend op 't gevaar, dat er ligt in 't
aanvatten van een te groot aantal questies. Al de aanwezigen beaamden de woorden
des Heeren Voorzitters. Er werd dus besloten, voortaan enkel als Brusselsche groep
op te treden. De stof, die zou behandeld worden, zou tevens opgegeven worden voor
't program der algemeene vergadering; althans zou de bespreking in die richting
plaats grijpen.
Zulks hoefde echter niet te beletten, dat zekere onderafdeelingen, zich
bezighoudende met speciale vakken, afzonderlijke bijeenkomsten mochten houden,
zooals overigens gebeurde voor de groepen Onderwijs en Folklore, welke beide
groepen daar behoorlijk verslag over zullen indienen, in de betrokken afdeelingen.
De Brusselsche groep hield 9 maandvergaderingen, die sinds November jl. op den
eersten Zondag na den 15e elker maand bepaald bleven.
De behandelde stoffen waren:

A. Letterkunde.
1) Over aanmoediging der letterkunde.
- Dit punt werd in weldoordachte termen ingeleid door den Heer R. Stijns en gaf
aanleiding tot uitgebreide en grondige bespreking. Deze nam verscheidene
maandvergaderingen in en leidde tot besluiten en voorstellen, die we hier niet hoeven
neer te schrijven, aangezien de inleider ze dadelijk ter tafel zal brengen om aan uw
aller goedkeuring onderworpen te worden.

2) Over Realism.
- Deze kwestie werd door den schrijver onzer groep op verzoek van den H. Voorzitter
voorgedragen. Uit de bespreking, welke op de gelezen studie volgde, bleek, dat men
het niet algemeen eens is over den aard, het wezen van het Vlaamsch Realism. Het
besluit was, dat bewuste schrijver vrijheid zou hebben, zijne theorie daarvoor op de
namiddagzitting te Antwerpen ten beste te geven om door de vergaderde
letterkundigen een oordeel te laten vellen.
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B. Onderwijs:
1) M. Deneve bespreekt in twee achtereenvolgende vergaderingen de vraag: Is van
buitenleeren eene geheugenoefening? Wanneer is het eene goede geheugenoefening?
De achtbare schrijver der afdeeling Onderwijs zal daarover natuurlijk breedvoeriger
verslag indienen.
2) M. Em. T'sjoen behandelt de vraag: Verdeeling van den prijskamp van 't
middelbaar onderwijs, zulks met het oog op den nadeeligen toestand, waarin de
leerlingen der Vlaamsche gewesten geplaatst worden, door de huidige inrichting van
dien prijskamp. Besluiten daaromtrent zullen heden neergelegd worden.

C. Folklore.
1) Over Folkloristische Bibliographie worden zeer belangrijke mededeelingen gedaan
door de HH. Teirlinck, Van Langendonck en Sleeckx. Andere leden spreken over
de beteekenis der plaatsnamen en der benamingen van stukken lands, enz.

D. Tooneel.
De HH. Dodd en De Quéker behandelen eene enkele maal de premiekwestie; door
het overlijden van ons betreurd medelid Dodd bleef de vraag echter onafgehandeld
en gaf geene aanleiding tot besluiten.
De zittingen werden doorgaans nogal goed bijgewoond, de besprekingen waren
steeds welwillend; de beste verstandhouding heerschte tusschen de leden. Hopen wij
voor 't vervolg, dat de leden met onverzwakten iever voort zullen werken tot het
bereiken van ons aller doel: Verheffing onzer letterkunde, ontslaving van ons volk.
De Schrijver,
J.M. BRANS.

V.
Gentsche groep.
Verslag 1888. - Paschen - 1889.
In de oogen van hen, die te Gent eene plaatselijke groep van het Taalverbond stichtten,
moest deze afdeeling een broederbond
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worden tusschen de eigenlijke leden van het Taalverbond niet alleen, maar tusschen
al de ieden van de tot het Taalverbond toegetreden genootschappen. Wij mogen het
ons niet ontveinzen: deze vereeniging had in ruimeren zin voordeel kunnen, voordeel
moeten opleveren. Hoe het zij, ontmoedigd waren we niet, en werkeloos evenmin!
Geregeld elke maand werd er eene zitting gehouden, en menig belangrijk punt kwam
daarbij ter sprake.
De meeste uren werden gewijd aan de Critiek in de Nederlandsche pers, en de
middelen om die op ernstige grondslagen te vesten. Aldus werden de verschillige
recenciën over DE GEYTER 's Keizer Karel vergeleken, en aan het persoonlijk oordeel
der leden getoetst. Eene ‘Proeve van Letteroverzicht’ in een Zuid-Nederlandsch
tijdschrift werd nauwkeurig gewikt en gewogen, en - jammer genoeg! - te licht
bevonden. Eene zitting word besteed aan een overzicht der belangrijkste
lettergewrochten uit de middeleeuwen en de noodzakelijkheid van de studie dier
gewrochten voor hen, die de pen hanteeren, en dus de laatsten moesten zijn om
onbekend te blijven met den taal-en letterschat uit vroegere eeuwen. Nog werd de
wenschelijkheid en de mogelijkheid besproken om de beste stukken onzer
hedendaagsche dichters in Duitschland algemeen bekend te maken, en wij zijn
gelukkig hier te mogen aanstippen, dat een onzer leden, de heer ALFRIED LA
GRAVIÉRE JZ. n.l., naar aanleiding van deze bespreking onverwijld de hand aan 't
werk heeft geslagen om dit doel te verwezenlijken. Aan het Taalverbond, hem daarin
eene behulpzame hand te leenen.
De Tooneelbelangen werden evenmin verzuimd. Premiestelsel en Lastcohieren
kwamen er meer dan eens ter tafel, wij schreven bijna ter pijnbank, doch tot hiertoe
werd voor dit vraagstuk geene bevredigende oplossing gevonden.
Op het gebied der Fraaie Letteren werd nu en dan eene novelette, soms een of
ander gedicht voorgelezen.
Een lid ontwikkelde een gedachtenmozaïk met betrekking tot Onderwijs.
Zelfs de Wijsbegeerte en de Geschiedenis werden aangeraakt, en wel bepaaldelijk
in twee voordrachten: De Godsdienst en de
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Zedeleer van prof. Fr. Laurent en Prof. Fr. Laurent en de Nationaliteiten.
Mochten de afdeelingen Taalkunde en Folklore klagen, dat zij haar deel niet kregen,
dan zouden wij haar beloven, dat zij in 't vervolg niet meer zoo stiefmoederlijk zullen
behandeld worden, en - die belofte hopen wij reeds in de eerstkomende zitting te
houden.
Het ligt buiten ons bestek van de werkzaamheden te gewagen van De Taal is
gansch het Volk, 't Zal wel gaan en Zetternamskring, waarvan een afgevaardigde tot
ons ledental behoort. We zullen zeggen, dat die maatschappijen - opgenoemd in
klimmende reeks hunner werkzaamheden - geregeld alles bespreken wat elken
Vlaming in 't algemeen, elk en Taalverbonder in 't bijzonder, zou nauw aan 't harte
ligt: het verwerven van eene eereplaats voor 't Nederlandsch in al de uitingen der
kunst en der wetenschap, waar zij, bij 't krachtig willen van ons allen, eer en meer
zal gelden dan daar, waar ze reeds zoolang als vorstin moest gehuldigd worden: in
school, rechtzaal en bestuur!
Nog éen woord. Voorloopig werden al de leden, die Oost- en West-Vlaanderen
bewonen, tot de afdeeling Gent gerekend. Maandelijks ontvangen zij een
omzendbriefje; van tijd tot tijd wordt hun herinnerd dat, zoo zij - wat alleszins
verstaanbaar is - de zittingen niet kunnen bijwonen, zij gemachtigd zijn, studiën of
voorstellen ter bespreking in te zenden. Tot hiertoe heeft niemand van dat recht
gebruik gemaakt. Wij wilden ervan gewagen om hen aldus nog eens onrechtsrteeks
aan te sporen, zich niet een heel jaar in hun vlek af te zonderen, maar zoo mogelijk,
ook hun steentje bij te brengen tot het voltrekken van het gebouw, dat wel reeds
eenen naam heeft: het Taalverbond; maar slechts bruikbaar kan worden als zij, die
het moeten bewonen, er niet van buiten blijven op staan kijken - 'lijk de vos op de
druiven.
Gent, 20 April 1889.
De Schrijver-Penningmeester,
POL ANRI.
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VI.
Afdeeling onderwijs.
Verslag der werkzaamheden, tot en met 22 April 1889.
Algemeene vergadering te Antwerpen, van 15 April 1888.
De verordening der afdeeling, waarvan de leden een ontwerp ter overweging was
toegezonden, werd aldaar vastgesteld.
(Deze verordening werd reeds vroeger medegedeeld: Jaarboek 1889, bz. LXII).

Algemeene vergadering van 10 Juni 1888, gehouden in den ‘Gouden Leeuw’
te Brussel.
De vergadering wordt ten 11 ure geopend. Aanwezig zijn de heeren Vander Cruyssen,
voorzitter, Sleeckx, Temmerman, Blokhuys, C. de Neve, Isid. Albert, Van
Steenweghen, Brans, E. de Neve, Kesler, later mevr. Cortebeek en de heeren
Cortebeek, De Quèker, Leën, Leefson en Van Langendonck.
Het verslag der vergadering van 15 April wordt gelezen en goedgekeurd. Daarna
leest de schrijver eenen brief van den heer Mac Leod, die verschillende wenken
bevat, bij de bespreking te benuttigen. Die lezing en een gelijkaardig schrijven van
den heer De Mont, voorstellen bevattende, te voegen bij die van het
ontwerp-programma, worden met belangstelling aanhoord, als ook later bij de
bespreking bleek.
Aangaande punt 1: ‘Jaarboek. Bijdragen der afdeeling’ werd bepaald, dat deze
voor dit jaar zouden bestaan in:
A. De verordening der afdeeling.
B. Het programma der werkzaamheden der afdeeling.
C. Een verslag van het ontstaan en de werkzaamheden der afdeeling, door den
schrijver op te maken.
Overigens wakkert de voorzitter de aanwezigen aan, tot het
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toezenden van bijdragen aan de bevoegde commissie; een wensch waaraan eenigen
reeds voldaan hebben.
Thans bespreekt men achtereenvolgens de al- of niet, de meerdere of mindere
gepastheid der vraagpunten, door bestuur en leden voorgesteld. Voor eenige dezer
duurt die bespreking, waaraan nagenoeg alle aanwezigen deelnemen, zeer lang. De
omstandigheid dat niet de behandeling dier punten zelven, maar alleen de vraag, in
hoever deze hier ter zake dienende kan zijn, aan de orde is, leidt evenwel tot
overeenstemming. Zoo wordt men 't over de noodige aanvullingen, weglatingen en
wijzigingen eens. De redactie wordt aan het bestuur overgelaten. Het aldus
opgemaakte programma zal den leden toegezonden worden(1).
Nadat nu ook bepaald is, welke punten op de eerstvolgende algemeene vergadering
zullen behandeld worden, wenscht de voorzitter de leden geluk met den afgedanen
arbeid, waardoor de afdeeling, nu in het bezit van eene verordening en een programma
van werkzaamheden, als gegrondvest mag beschouwd worden.
Het Bestuur - eindigde hij - hoopt door Uwe gewaardeerde medewerking eerlang
eenen aanmerkelijken stap voorwaarts te doen, ter verwezenlijking van het doel,
uitgedrukt in art. 1 onzer verordering: de bevordering van het onderwijs in en door
het Nederlandsch.
De zitting werd te 2 uur geheven.
De Schrijver,
JOH. KESLER.

Algemeene vergadering van 18 Dec. 1888, gehouden in het ‘Hôtel de la
Coupe’ te Mechelen.
De zitting wordt te 11 uur geopend. Aanwezig zijnde de Heeren Vander Cruyssen,
voorzitter, Sleeckx, Rooses, Temmerman, C. de Neve, E. T'sjoen en Kesler.

(1) Dit programma komt voor, Jaarboek 1889, blz. LXII.
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Het verslag der vergadering van 10 Juni wordt gelezen en goedgekeurd. De Heer
Sleeckx, als voorzitter der Brusselsche groep, deelt mede, dat de Heer Leën, door
drukke ambtsbezigheden verhinderd is, punt 4 der dagorde in te leiden. Ook de Heer
E. de Neve, ondervoorzitter, laat zich verontschuldigen.
Gezien het belang van punt 3 der dagorde, wordt besloten aan te vangen met
genoemd punt, het 9de van het programma, en aldaar geformuleerd als volgt:
‘Is van buiten leeren eene geheugenoefening? Wanneer is het eene goede
geheugenoefening? Hoe kunnen goede geheugenoefeningen in verband gebracht
worden met spreek- en steloefeningen?’ De Voorzitter verleent het woord aan den
Heer C. de Neve.
Deze, na herinnerd te hebben, wat men onder geheugen te verstaan heeft, doet
vooral uitschijnen, dat alleen goede zintuigen, goede prikkels en gewaarwordingen
kunnen geven, dat dus goede vermogens 't geheugen bevorderen. Tevens herinnert
hij de wetten - subjectieve en objectieve - van 't geheugen. De vraag: Is van buiten
leeren eene geheugenoefening, dat is, een voedsel voor het geheugen? wil hij in 't
algemeen bevestigend beantwoorden. Eene goede geheugenoefening, een goed
voedsel, is het ongetwijfeld, wanneer de uit 't hoofd geleerde stof, door den leerling
alleszins begrepen en verstaan, gemakkelijk kan geassimileerd worden, en om zoo
te zeggen opgaan in, zich vereenzelvigen met het geestesweefsel.
Hoe nu, wanneer het van buitengeleerde niet of slechts onvolkomen verstaan
wordt!
In feiten aan geneeskunde en levensleer ontleend, put spreker het bewijs, dat ook
schijnbaar onvoldoende voeding, mits tot gewoonte geworden, kan in staat stellen
tot groote en aanhoudende krachtinspanning (koelies, trappisten). Zoo moet het zijns
inziens ook zijn met de voeding van den geest. Ook hier zal, meent hij, veel afhangen
van bijkomende omstandigheden. Herinnerende, hoe sommige onverbeterbare, zelfs
schadelijke stoffen in 't dierlijk weefsel kunnen rusten (arsenic-kwikzilver) en eerst
later, bij wijziging van andere omstandigheden tot hun recht komen, meent spreker,
dat ook 't aanvankelijk niet ver-
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stane of onvolkomen begrepene, door latere ontwikkeling in het weefsel des geestes
kan opgenomen worden. Daarom zou hij niet ‘per se’ eischen dat al hetgeen van
buiten te leeren is, volkomen moet verstaan worden.
Wat betreft het derde deel der vraag, hij wenschte daarover eerst later te spreken,
aangezien de beantwoording in nauw verband staat met een ander punt der dagorde:
‘Hoe wekt men best de leerlingen op tot opmerken, verstaan, spreken?’ (Prog.)
De heer Rooses, die 't geheugen vergelijkt bij eene schuif, waaruit een schat - dat
wat in 't geheugen is opgenomen - des te gemakkelijker wordt te voorschijn gebracht,
naarmate die schuif beter geordend is, wenscht de vraag besproken te zien, of van
buiten leeren het geheugen versterkt, of er eene oefening bestaat, die deze eigenschap
van den menschelijken geest kan verbeteren en in staat stellen om op degelijker wijze
haren dienst te verrichten.
Uit de levendige bespreking nu volgende, blijkt dat men 't vooral hierin met den
inleider eens is: hoe beter de vermogens en de zintuigen ontwikkeld zijn, des te beter
zal 't opmerkingsvermogen in 't algemeen, 't geheugen in 't bijzonder zijn.
De heer Blockhuys betreurt de afwezigheid van den heer Leën, waardoor en ook
wegens 't gevorderde uur de vraag over opmerken, verstaan en spreken der leerlingen
niet grondig genoeg kan besproken worden. Hij, evenals de heer Temmerman, is een
verklaard tegenstander van alle aanleeren van onvolkomen begrepen stof.
De heer Sleeckx meent, dat men bij de behandeling dezer punten vooral moet
drukken op de vraag: Wat moeten onze leerlingen, vooral in 't Nederlandsch, van
buiten leeren, als zijnde dit van bepaald practische toepassing; immers ons doel is:
bevordering van het onderwijs in en voor, het Nederlandsch. Hij hoopte hierop terug
te komen bij latere behandeling van het verschoven punt.
De Voorzitter dankt den heer de Neve voor zijne uitvoerige inleiding. De gehouden
besprekingen samenvattende, doet hij uitschijnen in welke punten men 't eens is; hij
hoopt met den heer Sleeckx, dat latere behandeling van de verwante vraag nieuw
licht over de verschilpunten zal werpen.
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De heer E. T'sjoen spreekt nu: ‘Over de verdeeling van den prijskamp der middelbare
scholen in Vlaamschen en Waalschen prijskamp.’ (Prog. 20 B.)
Op beknopte doch zeer duidelijke wijze, zijn zeggen stavende door tal van feiten
en cijfers, toont hij aan, dat zoodanige verdeeling voor de Vlaamsche leerlingen
alleszins wenschelijk en rechtvaardig zou zijn. De heeren Vander Cruyssen en
Temmerman wijzen er op, hoe groote moeielijkheden de Vlaamsche leerlingen te
overwinnen hebben in de examens en prijskampen voor sommige leergangen, die
bij middel van 't Fransch gegeven worden, gelijk de wet voorschrijft, redenen waarom
zij zouden wenschen, dat ook die vakken bij middel van 't Vlaamsch onderwezen
werden.
De heer T'sjoen meent evenwel, dat men, ingezien den huidigen toestand, slechts
de volledige uitvoering der taalwet moet vragen.
De heer Rooses deelt deze meening. Hij wijst er ook op hoe wenschelijk 't is, dat
de leergangen in 't Vlaamsch immer goed gegeven worden, d.i. door leeraars, die de
vaktaal alleszins machtig zijn. Op dit gebied is zeker voor de afdeeling nogal iets te
doen. Een punt, dat hij gaarne binnen kort zag behandelen, is het 10e van het
programma: ‘Welke leerwijze dient men bij het onderwijs eener tweede taal te
volgen?’ - reeds vroeger aan de orde gesteld voor de jaarvergadering en toen wegens
tijdgebrek niet behandeld
De Heer Sleeckx wenscht dat ook het door den Heer T'sjoen ingeleide punt,
voorzeker een der belangrijkste van ons programma, nog breeder ontwikkeld door
denzelfden inleider, op de jaarvergadering behandeld worde. Op voorstel van den
voorzitter worden beide punten aan de orde gesteld voor de jaarvergadering. De
Heeren Temmerman en T'sjoen verklaren zich bereid, die aldaar in te leiden. De
Voorzitter beveelt aan ze inmiddels in de plaatselijke groepen te bestudeeren. Mochten
andere leden wenschen nog andere punten te behandelen, zoo gelieven zij die tijdig
op te geven aan den schrijver der afdeeling. Nog besluit men, met het oog op de
moeielijkheid, de verspreid wonende leden der afdeeling bijeen te krijgen, geene
algemeene vergadering meer te beleggen vóor de aanstaande jaarvergadering.
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Mededeelingen en Voorstellen.
De Voorzitter deelt mede, dat de gedachten, op de jaarvergadering te Gent door den
schrijver voorgedragen, over de wenschelijkheid der stichting van een geïllustreerd
tijdschrift voor de Vlaamsche jeugd, sedert verwezenlijkt zijn. Door de zorgen van
eenige leden onzer afdeeling verschijnt sedert 15 Sept. bij den Heer Havermans te
Brussel het tweemaandelijksch tijdschrift: ‘Ons Vaderland.’ De aan de afdeeling
toegezonden exemplaren van het bedoeld tijdschrift worden door de leden onderzocht
en op voorstel van den Heer T'sjoen wordt het bestuur gemachtigd aan het
Hoofdbestuur te verzoeken, dit jonge tijdschrift door het nemen van een zeker aantal
inschrijvingen te steunen. Zoo doende zal men tevens der afdeeling Onderwijs een
eerste middel geven tot uitvoering van punt 17 van haar programma: ‘Aanmoediging
van leerlingen, die zich onderscheiden in de studie van het Nederlandsch.’
Men zou, wierde de vraag door het Hoofdbestuur toegestaan, die abonnementen
aan verdienstelijke, min welgestelde leerlingen kunnen schenken.
Wat betreft punt 1o van het programma: ‘samenstelling van lijsten van prijsboeken,
schoolboeken, enz.’ het Bestuur is van meening dat de uitvoering zou dienen
toevertrouwd aan bevoegde commissiën.
Daar men 't over de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid in dezen niet eens kon
worden, wordt het Bestuur verzocht, dit punt nogmaals te onderzoeken en daarover
verslag uit te brengen in de morgenzilting der aanstaande jaarvergadering.
Te twee uur sloot de Voorzitter de vergadering met den wensch, wel talrijker,
maar niet min werkzame algemeene vergadering voor te zitten.
De Schrijver,
J. KESLER.

Jaarvergadering, gehouden te Antwerpen den 22en April 1889.
De zitting wordt te halfelf geopend.
1o Huishoudelijke zaken. De schrijver brengt verslag uit over
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de werkzaamheden van het afgeloopen jaar, laatstelijk over de algemeene vergadering
van 18 December laatstleden. Dit verslag wordt met toejuiching goedgekeurd.
Op voorstel van den heer Temmerman wordt het Bestuur met handgeklap herkozen.
De Voorzitter neemt namens het Bestuur die herbenoeming aan. Intusschen betreurt
hij de afwezigheid van vele verdienstelijke leden, die niet allen in andere afdeelingen
tegenwoordig zijn. De Voorzitter deelt den leden mede, dat in antwoord op de daartoe
gedane aanvrage, het Hoofdbestuur een twintigtal inschrijvingen op het tijdschrift:
‘Ons Vaderland’ ter beschikking der afdeeling heeft gesteld. Het Bestuur stelt voor,
een zestal dezer aan verdienstelijke leerlingen toe te kennen en vraagt daartoe de
goedkeuring der vergadering. Deze toegestaan zijnde, verzoekt de Voorzitter den
leden, andere dergelijke aanvragen bij den schrijver te willen indienen. Ten slotte
spreekt hij een woord van lofvoor het jonge tijdschrift, dat mag beschouwd worden
als een kind onzer afdeeling.
Nog deelt de Voorzitter mede, dat de heer Mac Leod, door uitlandigheid heden
afwezig, zich bereid heeft verklaard, aan te vangen met de samenstelling eener lijst
van Nederlandsche vakwerken voor het onderwijs. Evenzoo de heer Teirlinck.
Het Bestuur heeft de vraag onderzocht, reeds op de vorige vergadering ter sprake
gekomen, in hoever 't wenschelijk en noodig is commissiën te benoemen tot
samenstelling van lijsten
A. Van Nederlandsche prijsboeken;
B. Van Nederlandsche schoolboeken en vakwerken voor het onderwijs;
C. Van werken geschikt om als prijsboeken voor Engelsch en Duitsch gegeven te
worden.
Het heeft daarover gecorrespondeerd en geraadpleegd met verschillende leden der
afdeeling en stelt voor, in dien zin een begin van uitvoering te geven aan punt 1o van
ons programma.
Herinnerende aan vroegere bespreking, doet de heer Kesler opmerken, dat zeker
van de bestaande lijsten en catalogussen veel partij ware te trekken. Dan, daarop
komen boeken van allerlei aard voor, meest Fransche, en 't is geen gering werk, er
de Nederlandsche in op te delven. De goede werkjes van geringen prijs,
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zooals er bijvoorbeeld vele bij den heer Vuylsteke verschijnen, zijn niet genoeg
bekend. Is 't zelfs niet gebeurd, dat men den leerlingen werken van Conscience in 't
Fransch gaf, wijl de Vlaamsche uitgaven betrekkelijk duurder of minder gemakkelijk
verkrijgbaar waren? Door 't opmaken eener, zij 't ook onvolledige lijst van zoodanige
boeken, met opgave van prijs, uitgever en formaat, zou men velen onderwijzers, die
over eene beperkte som beschikken, een waren dienst bewijzen. Als bewijs van de
uitvoerbaarheid geeft hij inzage van een dergelijken catalogus, vóor eenige jaren te
Amsterdam uitgegeven door het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap. Men heeft
daarin alleen zoodanige boeken vermeld, die geschikt zijn in eene schoolboekerij
opgenomen te worden.
De heer Temmerman heeft níet geringe bezwaren tegen zulk ondernemen. Vooreerst
vraagt hij, welke werkjes zijn goed? uit welk oogpunt zal men ze beoordeelen en
wie heeft den tijd dat alles te onderzoeken? Welk gevaar ligt niet in 't uitsluiten van
werkjes, gezien de geringe aanmoediging waarover onze schrijvers zich reeds nu,
niet ten onrechte beklagen. Hij geeft gaarne toe, dat wat de schoolboeken en
vakwerken betreft, deze bezwaren minder groot zijn en hij deelt alleszins de vroeger
door den heer Mac Leod geuite meening, dat 't wenschelijk is, dat Nederlandsche
wetenschappelijke werken meer algemeen bekend en verspreid worden.
De Voorzitter verneemt met genoegen dat vorige spreker de meening van den heer
Mac Leod doelt. Zou dan de heer Temmerman, door zijne betrekking als bestuurder
eener Vlaamsche Normaalschool zoo bevoegd, met de heeren Mac Leod en Teirlinck
willen medewerken tot samenstelling eener eerste lijst. De heer Temmerman stemt
toe.
Op voorstel van den schrijver nemen de Voorzitter, de heer E. de Neve en de heer
T'sjoen soortgelijke opdracht aan voor de samenstelling eener lijst van prijsboeken.
Wel ontveinst de eerste zich niet, dat in de bezwaren, door den heer Temmerman
geopperd, veel gegronds ligt, maar hij meent dat ook 't geven van een begin van
uitvoering nuttig kan zijn. 't Geldt hier een punt dat met algemeene toestemming op
ons programma van werkzaamheden voorkomt en dus dient verwezenlijkt. De
vergadering wijst
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verder de heeren Moortgat, van Steenweghen en Kesler aan voor de aanvankelijke
uitvoering der lijsten boven bedoeld onder C.
De schrijver zal de afwezige leden der verschillende commissiën kennis geven
van deze benoemingen, hun verzoekende op eene eerstvolgende algemeene
vergadering verslag uit te brengen over hunne werkzaamheden.
Men gaat thans over tot het tweede punt der dagorde: ‘Wenschelijkheid der
verdeeling van den wedstrijd voor middelbaar onderwijs.’ De heer T'sjoen breeder
ontwikkelende, hetgeen vroeger door hem te Mechelen gezegd was, treedt vooreerst
in eenige beschouwingen aangaande den prijskamp voor middelbare scholen van
den 1n graad, waar 't vakstelsel heerscht en de Vlamingen dus weinig of niets meer
te vragen hebben. Hij bespreekt vervolgens de inrichting en uitslagen van den
prijskamp voor middelbare scholen van den 2n graad. Na gewezen te hebben op
verbeteringen, reeds door de regeering aangebracht in 't programma der prijskampen,
toont hij den min gunstigen toestand, waarin de Vlaamsche leerlingen zich bevinden,
als blijkt uit de uitslagen. Immers dezelfde leerling, die uiterst goed slaagt in 't
Nederlandsch opstel, bekomt weinig punten in 't Fransch. Diensvolgens heeft hij
eene min goede plaats dan die waarop hij recht zou hebben, indien hij, gelijk de
leerling van 't Waalsche régime, niet alleen in de moedertaal, maar ook zijn thema
in de tweede landstaal mocht maken. Want de Vlaamsche leerling heeft voor
bijkomende taal het Duitsch of Engelsch, niet het Fransch, lerwijl de Waal die proef
in 't Vlaamsch kan ondergaan en dus feitelijk eene taal minder te bestudeeren heeft,
waardoor alleen zijne kans op welslagen veel grooter is.
Met het oog op zoodanige feiten, in verband met de taalwet van 1883, acht spreker
't wenschelijk den nu bestaanden prijskamp te verdeelen in eenen voor de leerlingen
van 't Waalsche stelsel en eenen anderen voor die van 't Vlaamsche stelsel.
De vergadering treedt dien wensch bij en verzoekt het bureel dezen over te maken
aan het algemeen bestuur.
Daar vele leden wenschen en de afdeeling ‘Letterkunde’ de bespreking van het
tweede punt harer dagorde bij te wonen, schorst de voorzitter te half twaalf de zitting.
Te 12 1/4 heropent
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hij de vergadering en geeft het woord aan den heer Temmerman: Over het onderwijs
der tweede (Fransche) taal.
In zijne inleiding herinnert deze, dat hij er aanvankelijk bezwaar in vond, aan den
wensch van het Bestuur voldoende, de Maatschappij: Taalverbond te betrekken in
een vraagstuk, bij welks behandeling wij wellicht eenigzins afwijken van den weg,
dien we met voorliefde bewandelen (Art. 2 der Statuten). Hier toch moeten we alle
bespiegeling ter zijde laten en met de nuchtere werkelijkheid rekenen.
Uitgaande van dit standpunt, doet spreker uitschijnen, hoe door velerlei oorzaken
en om velerlei redenen de kennis der Fransche taal feitelijk, zelfs voor de Vlaamsche
bevolking vèel aanlokkends heeft. Men moge dit anders wenschen; het ontkennen
ware onzinnig. Er kan dus niet aan gedacht worden, die tweede taal van het
programma te schrappen of zelfs ze stiefmoederlijk te behandelen: zulks zou
eenvoudig onze scholen ontvolken. Maar men moet eischen, dat aan de moedertaal
recht wedervare, d.i. dat zij niet voor eene vreemde taal de plaats ruime in al wat tot
de eigenlijke vorming van hart en geest leidt. In dezen zin is het vraagstuk van de
studie eener tweede taal op zijne plaats in eene vergadering van flaminganten.
Alsnu komt spreker tot dit besluit: Al de vakken in al onze scholen van lageren
en middelbaren graad moeten in het Nederlandsch onderwezen worden. Dit is eene
hoofdvereischte voor het welgelukken der opvoeding. In scholen, waar het Fransch
de tweede taal is, moet dit vak onderwezen worden gedurende een aantal uren groot
genoeg, om de leerlingen voldoende spreekvaardigheid te geven. Met 't oog hierop
îs spreker overtuigd voorstander van de rechtstreeksche leerwijze, d.i. zooveel
mogelijk zonder tusschenkomst der moedertaal.
De tegenwerping, dat zelfs een groot aantal uren toch onvoldoende zou zijn, acht
de Heer T. niet onweerlegbaar. Spreker ook vindt iets onrechtvaardigs, iets slaafsch
in de verplichting, zoo vaak in 't dagelijksch leven den Vlamingen opgelegd: in hun
eigen land Fransch te moeten spreken. Het protesteeren tegen die schending onzer
rechten vindt hij aldaar zeer gepast. Maar de verstandige toepassing van dit middel
in de scholen wil hij niet
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onvoorwaardelijk afkeuren. In hoeverre dit methodisch middel tot aanwending van
een practisch doel: het aanleeren der 2de taal in toepassing dient gebracht, zal van de
omstandigheden afhangen Zijns inziens waar 't dwaas te beweren, dat de aanwending
van zulk middel eener school, waar de gansche opleiding in 't Vlaamsch geschiedt,
haar Nederlandsch karakter zou doen verliezen.
Op de lagere school mag en kan de Fransche taal met goed gevolg onderwezen
worden, overal waar voldoende onderwijskrachten werkzaam zijn en eene regelmatige
schoolbijwoning tot op 13 of 14 jaar te verkrijgen is.
Op de middelbare scholen onzer Vlaamsche steden dienden voortaan alle vakken
in 't Nederlandsch onderwezen te worden en een grooter aantal uren aan 't Fransch
besteed.
Spreker eindigt met de verklaring, dat hij de tweede taal niet ongenegen is,
integendeel hare hoedanigheden weet te waardeeren en haar gaarne de tweede plaats
laat, maar de eerste plaats in ons hart, in ons leven en in ons onderwijs blijve aan
onze dierbare moedertaal, een erfgoed, dat we ongeschonden den onzen willen
nalaten.
De Voorzitter dankt den heer Temmerman voor de waarlijk practische wijze,
waarop hij dit netelige punt heeft behandeld. Daar niemand der aanwezige
schoolmannen in beginsel zich verklaart tegen de besluiten door spreker gesteld, en
ook wegens 't vergevorderde uur, zal de nadere bespreking tot de namiddagzitting
verschoven worden (algemeene vergadering), waar dit punt ook aan de orde is.
Te 1 1/4 ure sloot de Voorzitter de vergadering.
De Schrijver,
J. KESLER.

VII.
Afdeeling volkskunde.
Algemeene vergadering van 22 April 1889, in het lokaal der
Muziekschool te Antwerpen.
Uit hoofde van het klein aantal opgekomen leden, en de afwezigheid der beide
secretarissen, waarvan de eene, M. Aug. Gittée,
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ontslaggever is, kan men op het gestelde uur niet vergaderen. De aanwezigen gaan
voorloopig de zitting bijwonen der afdeeling Tooneel, en nemen daar deel aan de
bespreking. Slechts om 11 1/2 ure wordt de zitting der afdeeling Volkskunde geopend,
onder voorzitterschap van den heer Pol de Mont, bijgestaan door de heeren Is.
Teirlinck, onder-voorzitter, en A. De Cock, tweeden secretaris. Deze geeft een bondig
verslag over de werkzaamheden der afdeeling gedurende het afgeloopen jaar, waaruit
blijkt dat de besluiten, in de jongste algemeene vergadering genomen, grootendeels
eene doode letter zijn gebleven; ook de plaatselijke onderafdeelingen hebben, - ter
uitzondering van Antwerpen - op folkloristisch gebied, weinig bijzonders verricht.
Wat minder woorden, wat meerder daden, zulks ware voor de toekomst te wenschen.
Toch bestatigen wij met veel genoegen, dat het tijdschrift Volkskunde van de heeren
P. de Mont en A. Gittée, - een uitvloeisel onzer afdeeling - zich voortdurend in tal
van belangstellende lezers, ijverige medewerkers en een immer stijgenden bloei mag
verheugen. Ziedaar reeds eene gewonnen zaak.
Verder stonden nog de volgende punten aan de dagorde:
1. De Vlaamsche Liedjeszangers. Spreker: de heer Pol de Mont.
2. Johan Goethaert, waterverfschilder en insectenkundige. Spreker: de heer Is.
Teirlinck.
3. Het Sprookje van Asschepoester, hier en elders. Spreker: de heer Pol de Mont.
4. Het oudste Nederlandsch werk over Kruidkunde (1514). Spreker: de heer Is.
Teirlinck.
Daar het afwerken dezer dagorde gansch onmogelijk blijkt, ziet de heer Teirlinck
van zijne spreekbeurt af, terwijl de heer Voorzitter zich bepaalt bij de beknopte
uiteenzetting van zijn eerste onderwerp. Hij gunt ons een blik in zijne rijke
verzameling van Vlaamsche volksliedjes, dagteekenende uit het einde der vorige,
en den aanvang der tegenwoordige eeuw. Heel die liederenreeks heeft betrekking op
de toenmalige historische feiten, en geeft ons over deze spanne tijds tal van
bijzonderheden, die, onder folkloristisch en geschiedkundig oogpunt, veel
aantrekkelijks opleveren.
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Tevens krijgen we daardoor een denkbeeld van de Vlaamsche merktzangers dier
dagen.
Dat punt afgehandeld, stelt de heer Em. K. De Bom eenige lichte wijzigingen aan
het reglement voor. Het huidige art. V wil hij in dezen zin veranderen: ‘Het bestuur
der afdeeling bestaat uit eenen voorzitter, eenen ondervoorzitter en eenen secretaris
(in plaats van twee), welke ieder jaar aan kiezing onderworpen worden en herkiesbaar
zijn.’
In art. VII zou hij ‘minstens tweemaal 's jaars vergaderen’, - vervangen door
‘minstens éenmaal 's jaars’, dewijl het eerste onuitvoerbaar is gebleken.
Verder schijnt hem - en wel te recht - de bijvoeging van een nieuw artikel (art.
VIII) noodzakelijk, nl. het volgende: ‘Elk jaar, eenigen tijd vóor de algemeene
vergadering, zal de pennevoerder van iedere plaatselijke onderafdeeling een bondig
verslag van dezer werkzaamheden laten geworden aan den algemeenen secretaris.
Die verschillige mededeelingen zullen dienen tot het opstellen van het jaarlijksch
verslag over den toestand der afdeeling.’ Het gemis of niet-naleven dezer bepaling,
maakt de taak van den algemeenen schrijver inderdaad zoo goed als onmogelijk.
Ook wordt dat nieuw artikel, samen met het tweetal wijzigingen, zonder tegenwerping,
aangenomen. Ten slotte gaat men over tot de vernieuwing van het bureel: het
uittredend bestuur wordt herkozen, en de heer De Cock, in vervanging van M. Aug.
Gittée, bepaald tot algemeenen secretaris der afdeeling benoemd. Daarna wordt de
zitting geheven.

Plaatselijke Onderafdeelingen.
I. Antwerpen.
Van het drietal plaatselijke onderafdeelingen, mag de Antwerpsche, althans voor het
folkloristisch gedeelte, als de werkzaamste beschouwd worden. Daar is, onzes
dunkens, de meest onverflauwde ijver waar te nemen. Gedurende het afgeloopen
jaar, traden, in den schoot dier onderafdeeling, de heeren Pol de Mont, Joz. Van de
Venne en Em. K. De Bom als sprekers op.
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De eerste behandelde velerlei onderwerpen: a) Paschen en Paascheieren in het
Volksgeloof; - b) Over Duivelsagen; - c) Spotrijmen en Wilde gebeden; - d)
Kerstliederen uit oude Doxaalboeken. Met zijne Klein-Brabantsche Volksliederen,
in oude familiehandschriften aangetroffen, en wier zangwijze hij trouw liet noteeren,
oogstte hij echter meest bijval in. Enkele dezer liedjes verdienen eene eereplaats in
onzen Vlaamschen liederenschat.
De heer Joz. Van de Venne sprak over baron Reinsberg-Düringsfeld, en diens
welbekend werk Le Calendrier belge, waaraan hij wetenswaardige bijzonderheden
ontleende. De heer De Bom eindelijk deelde vertelsels en schelmsche vragen en
antwoorden mede, handelde over Fransche Sprookjes, en las een opstel over Donder
en Bliksem in het Volksgeloof.
In Juli 1888 zond de Antwerpsche onderafdeeling een verzoekschrift naar de
commissie der stadsboekerijen, waarbij gevraagd werd, dat de stadsbibliotheek zich
de voornaamste, in den vreemde verschijnende tijdschriften en werken op
folkloristisch gebied, zou willen aanschaffen en, te dien einde, ieder jaar, eene geringe
som op hare begrooting inschrijven. - Dat verzoek werd afgewezen.

II. Brussel en III. Gent.
Daar ons over de werkzaamheden dezer onderafdeelingen niets werd medegedeeld,
meenen wij te mogen onderstellen, dat zij zich weinig met folklore hebben
beziggehouden.
Denderleeuw, 6 Juli 1889.
A. DE COCK.

VIII.
Afdeeling geschiedenis.
Jaarlijksche algemeene vergadering, gehouden te Antwerpen, op 22
April 1889. (Lokaal der Muziekschool.)
De zitting wordt geopend ten 10 1/2 ure;
Aanwezig: de heeren Prof. Paul Fredericq, Dr Max Rooses,
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Flor. van der Ven, J. Wannijn en J.-J. Mulder. Deze laatste neemt het ambt van
secretaris waar.
De heer Voorzitter leidt de bespreking in van zijn voorstel: ‘Het opmaken eener
Kronijk der Vlaamsche Beweging’. De afdeeling zou zich gelasten met het
samenstellen eener chronologische lijst van feiten der Vlaamsche Beweging sinds
dezer ontstaan (1815). Bij elke aanteekening zou nauwkeurig naar de bronnen
verwezen. Dit werk wordt thans, voor den tegenwoordigen taalstrijd reeds beproefd
door sommige tijdschriften en weekbladen (Volksbelang Dicht en Kunsthalle).
Vooreerst zullen voor zulk werk de nota's verzameld worden uit tijdschriften,
terwijl tevens de lijst der schriften, verspreid in de verschillende groote en kleine
steden moeten worden opgezocht.
De heer van der Ven verklaart, het ter dagorde gebrachte voorstel gansch anders
verstaan te hebben dan de heer Voorzitter en meende, dat er vooral sprake was van
opteekening der feiten uit den tegenwoordigen tijd, ten voordeele der toekomst.
De heer Rooses geeft in overweging of het openbaar maken der uitslagen van dit
onderzoek (in een der bestaande Vlaamsche Tijdschriften) niet een gewenscht
propagandamiddel zou wezen én voor het Taalverbond, én tot het volledig bereiken
van 't voorgestelde doel. Hij stelt voor dat de Afdeeling Geschiedenis trachte eene
uitgave in te richten in den aard van ‘Volkskunde’ der Afdeeling Folklore. - Zulke
bijdragen zouden velen, bijzonderlijk in kleine plaatsen, aansporen mede te werken
en vooral hunne persoonlijke herinneringen neder te schrijven.
De heer van der Ven oppert eenige bezwaren tegen het stelselmatig openbaarmaken
der verzamelde nota's en wijst er op, dat ook elders, bijvoorbeeld in de
turnvereenigingen, ter opmaking der geschiedenis der gymnastiek, de bijdragen door
éenen kring of door éenen persoon worden verzameld.
Hierop wordt overgegaan tot het opmaken eener voorloopige lijst van tijdschriften
en nieuwsbladen, die zullen moeten benuttigd worden; waarna de bespreking der
uitgave hervat en het volgende voorstel van den heer Prof. Paul Fredericq aanvaard
wordt:
- De chronologische excerpta der bronnen, persoonlijke herin-
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neringen, enz., zullen den heer van der Ven toegestuurd worden.
Een geautographeerde bronnenlijst zal, ter aanvulling, eerst en vooral aan de leden
van het verbond gezonden.
Later zullen de toegekomene bijdragen op goedkoope wijze - door toevoeging tot
een tijdschrift bijvoorbeeld - verschijnen. De heer Van der Ven zal zich met die
uitgave gelasten.
Het blijft verstaan, dat elk volkomen vrij blijft voor wat het al of niet openbaar
maken van zeldzame stukken betreft.Dit voorstel zal dezen namiddag aan de goedkeuring der algemeene vergadering
worden onderworpen.
De zitting wordt gesloten ten 12 ure.
De dd. Schrijver,
JAN-JORIS MULDER.
De Voorzitter,
PAUL FREDERICQ.

IX.
Afdeeling fraaie letteren.
Algemeene vergadering, gehouden te Antwerpen, den 22 April 1889.
De zitting wordt te halfelf geopend onder leiding van den heer D. Sleeckx, algemeenen
voorzitter.
De schrijver der afdeeling leest het verslag over de werkzaamheden der Brusselsche
groep, - dit wordt goedgekeurd. M. Pol Anri, schrijver der Gentsche groep leest zijn
verslag, dat eveneens wordt aangenomen en M.F. Van Cuyck dat over de
werkzaamheden der Antwerpsche groep. Hier wenschte de achtbare voorzitter eenige
vreemde woorden door echt Nederlandsche te zien vervangen.
Daarna geeft de heer Voorzitter 't woord aan den heer Reimond Styns,
ondervoorzitter der afdeeling, om de eerste kwestie aan de dagorde in te leiden,
namelijk: Over aanmoediging der Letterkunde.
De geachte spreker stelt zich de vraag: leest ons volk? - Het antwoord luidt treurig:
ja, gebeden. Boeken van echt letterkun-
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digen aard worden enkel ter hand genomen door eenige schrijvers, enkele liefhebbers
en een gering getal onderwijzers. Het eigenlijke volk leest niets - volstrekt niets, buiten de gebroken armen en beenen van speciaal daartoe uitgegeven kranten. De
heer Styns wijst verder op den invloed, dien de priesters uitoefenen tegen de
letterkunde. Zoo gaan door hun toedoen maatschappijen van tooneel, zang, enz. te
niet, boekerijen worden gesloten, overal wordt krijg gevoerd tegen de zoogezegde,
‘slechte boeken’. Het volk wil zich echter vermaken, het zoekt uitspanning, en waar
die niet onder opvoedende gegevens te verkrijgen is, valt het op al wat voorgezet
wordt; zoo zag men een Oudenaardsch weekblad met ophef van akelige ratteneters
gewagen.
Daar, waar boekerijen bestaan wordt echter nog al gelezen, doch 't zijn meestal
werken zonder eenige kunstwaarde. De leden of bestuurders dier inrichtingen weten
veelal hun publiek niet te leiden, zoodat de gelezen werken doorgaans niet veel om
't lijf hebben.
Onze Vlaamsche pers is al niet veel kieskeuriger voor wat de mengelwerken betreft.
Gewoonlijk drukken onze Vlaamsche bladen ellendige Fransche draken, niet zelden
vol zedeloosheid.
Ambtenaars of bedienden van allen rang lezen evenmin, hunne opvoeding was
vaak anti-vlaamsch, hunne omgeving totaal verfranscht, hunne kennis der moedertaal
ontoereikend.
Tot eene andere orde van gedachten overgaande bespreekt de geachte redenaar
onze Zuid-Nederlandsche kritiek. Die ook laat alleszins te wenschen. Er heerscht
nijd en afgunst tusschen schrijvers, daar waar in de mate van 't veropenbaarde talent
onderlinge ondersteuning zoo hoogst noodig is. Veel ouderen, die over voldoende
middelen en tijd beschikken, toonen zich alles behalve mild. Krenterigheid en
kortzichtigheid voeren den boventoon. De behendigen en baatzuchtigen zoeken heil
in onderlinge bewierooking, iets wat eerlijke mannen tegen de borst stuit. Door den
slimmen troep der middelmatigen of droogstoppels worden mannen van talent
doodgezwegen en 't lapkraam der onbeduidende wroeters wordt opgehemeld.
Overgaande tot eigenlijke aanmoediging behandelt de geëerde
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spreker die van wege 't Staatsbestuur. 't Is ontegensprekelijk dat ze noodig is, al ware
't maar om onze gezonde en eerlijke boeken in te voeren als tegengift tegen
verfransching. Ook stemt de wetgeving jaarlijks eenige duizende franks ter
ondersteuning onzer letterkunde. De heer Styns bestadigt echter met spijt, dat werken
van echt letterkundige waarde zeer zelden iets van die toelagen genieten en stelt zich
de moeilijke vraag: waar gaat dat geld naartoe? De volgende feiten werpen daar toch
eenig licht op. In 1886 schreef een dagblad van de opinie der huidige meerderheid,
dat sommige schrijvers (?) boeken leveren, die met onze letterkunde niets gemeens
hebben, dan dat ze in onze taal geschreven zijn. Die schrijvers echter gaan met de
vetste brokken weg. Zoo zijn er mede pseudo-letterkundige genootschappen, die zich
op dergelijke wijze inkomsten weten te verschaffen. Vaak dienen Staatstoelagen om
sommige kringen aan smakelijke avondpartijtjes te helpen....
Tegen dien toestand dient er des noods een beroep op Z M. den Koning gedaan
te worden om te beletten dat de toekenning dier subsidiën langer door éene hand
moete gaan. Bovendien zou het Taalverbond moeten vragen, dat de letterkunde op
gelijken voet met beeldende kunsten en muziek behandeld worde.
Buiten het Staatsbestuur hebben onze machtige Vlaamsche kringen, ook het hunne
te doen en vooral doelt hier de geëerde spreker op 't Willemsfonds. Bewuste
maatschappij doet eigenlijk voor de letterkunde bitter weinig. Hare uitgavan zijn
door den band ongenietbaar. Ook worden de meeste werken door 't W.F. uitgegeven
niet eens door de leden opengesneden.
Best ware het, zijns inziens:
1o De officiëele uitgaven zooveel mogelijk te beperken.
2o Elk lid voor een deel zijner bijdrage in eene lijst van letterkundige werken, door
het bestuur uitgegeven, te laten kiezen. De schrijvers en uitgevers zouden dusdoende
ook wel aanzienlijke vermindeirng aan die leden gunnen.
Daarna wordt door spreker nog gewezen op de volgende middelen ter verspreiding
onzer letterkunde.
1. Goede en goedkoope uitgaven.
2. Het vormen van een' kunstenaarskring om geïllustreerde werken in 't licht te
kunnen zenden.
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3. Aandringen bij gemeente en andere overheden op verspreiding van degelijke
werken bij middel van prijsuitdeelingen.
4. Bestrijden van invloeden, die 't volk van 't lezen afhouden.
5. Aanmoediging van wel ingerichte volksboekerijen.
6. Aanmoediging van mannen in 't onderwijs, die onze meening deelen en steunen.
7. Lieden opzoeken, die zich tegen behoorlijk procent willen gelasten met het
verspreiden van Nederlandsche werken.
Spreker sluit met den wensch, door Staatsbestuur, Willemsfonds en andere kringen
maatregelen te zien treffen om onze letterkunde op wezenlijk doeltreffende wijze te
gemoet te komen.
De heer Jan Wannyn keurt die zienswijze en voorstellen des heeren Styns volkomen
goed. Mijnheer Gustaaf d'Hondt maakt eenige bedenkingen.
De heer A.C. Van der Cruyssen stemt ook in met de voorgedragen besluiten en
middelen en beklaagt zich over zekere kritiek in een Gentsch weekblad over ons
jaarboek verschenen.
Na het binnentreden van tal van leden vat de heer Styns zijne redevoering in
voorstellen en besluiten opnieuw samen.
De heer E. De Neve zegt dat de voorstellen aangaande 't Willemsfonds reeds
tweemaal door de afdeelingen Schaarbeek en Brussel in de jaarvergadering werden
voorgedragen, doch zonder uitslag.
De achtbare heer Voorzitter komt terug op de woorden des heeren Van der Cruyssen
en klaagt vrij bitter over ‘dorpsgeest’ die in sommige bladen heerscht, alsmede in
zekere vrijzinnige Vlaamsche kringen, waar men alles behalve goedgunstig gestemd
is jegens medestrijders uit andere plaatsen.
Hieruit volgt eene drukke bespreking tusschen de heeren Voorzitter, P. Fredericq,
Pol Anri en eenige andere leden. Vervolgens wordt den heer Van der Cruyssen den
last opgedragen om in de volgende jaarvergadering van 't Willemsfonds onze
wenschen bloot te leggen; hij neemt deze taak op zich.
Ten slotte leest de heer Van Cuyck eene weldoordachte studie over den
vijfjaarlijkschen prijskamp van letterkunde. Hij betwist volkomen het ‘nut’ van die
instelling onder de huidige gegevens. Subsidie is echter noodig om de schrijvers in
staat te stellen te
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lezen en te reizen. Spreker wenscht de volgende wijzigingen te zien invoeren.
1o Verdeeling van den prijskamp; bijv. 1000 fr. voor elk der drie beste werken.
2o Scheiding van proza en poëzie. - Een afzonderlijke prijskamp voor elke
afdeeling.
3o De prijskamp zal alle drie jaar plaats hebben.
4o De jury zal niet door Staatsbureelen of Academie, genoemd worden, doch uit
eene lijst gekozen worden, opgemaakt door al de deelnemende letterkundigen.
De dagorde afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de zitting met een hartelijk
woord.
De Schrijver-verslaggever,
J.-M. BRANS.

X.
Tooneelafdeeling.
Verslag der vergadering van 22 April 1889.
Het Premiestelsel en de Lastkohieren maken vooral het onderwerp uit eener zaakrijke
bespreking. De heeren Rosseels, Max Rooses, Pol de Mont, G. De Lattin, Kettmann
en anderen, wier namen ons ontsnappen, namen deel aan de discussie.
De wensch wordt uitgedrukt, dat de commissie, die de tooneel-premiën toekent,
om de drie jaren bij helfte zou vernieuwd worden; de uittredende leden zouden alleen
na drie jaren herkiesbaar zijn; de verdeeling in premiën van 1en, 2en en 3en rang zou
verdwijnen, om plaats te maken voor eene vergelding in verhouding tot het getal
bedrijven.
Iedereen is het eens om den heer Max Rooses bij te stemmen, dat ons tooneel zou
moeten vernederlandscht worden: onze tooneelletterkunde is jong en schamel in
vergelijking met de wereldliteratuur; wij kunnen lijden, dat eene tooneeldirectie ons
vreemde stukken te zien geve, mits die keuze maar verstandig en niet eenzijdig, niet
uitsluitend weze; doch het tegenovergestelde
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is waar: de directie doet gewoonlijk geene behendige keuze, en van 't Nederlandsch
repertorium, b.v. kennen we, behalve een paar stukken van Rosier Faassen en eenige
minnespelen van Kettmann, bijna niets. Oorspronkelijke stukken worden in den regel
slordig gespeeld, omdat ze niet veel geld opbrengen; wordt daarover geklaagd, dan
slaat de directie den tooneelraad met cijfers dood. Indien het derhalve wenschelijk
is, het getal oorspronkelijke bedrijven, door het lastkohier als verplichtend aangeduid,
te zien vermeerderen, ja, te zien verdubbelen, is het anderszijds niets meer dan billijk
te vragen, dat de subsidie ook vermeerderd worde. De afdeeling sluit zich bij deze
oplossing aan, en zal in dien zin stappen trachten aan te wenden.
Er wordt verder bepaald, in den loop van den Zomer al de Nederlandsche
tooneelschrijvers uit te noodigen tot het sluiten van eene overeenkomst met betrekking
tot het schrijversrecht.
Het 4e punt aan de dagorde: eene tooneelschool onder het bestuur van den
hoofdregisseur, wordt verdaagd.
De Secretaris,
G. DE LATTIN.

Taalverbond.
HOOFDBESTUUR. - MM. D. SLEECKX, voorzitter; MAX ROOSES, ondervoorzitter;
FRANS VAN CUYCK, secretaris; JOZEF BLOCKHUYS, penningmeester; G. ANTHEUNIS,
JULIUS DE GEYTER, POL DE MONT, PAUL FREDERICQ, WILLEM ROGGHÉ, EMM.
ROSSEELS, Dr JAN TEN BRINK, A.C. VAN DER CRUYSSEN en JULIUS VUYLSTEKE,
leden.
Het Taalverbond werkt in drie groepen: de groep Antwerpen: voorzitter de heer Max
Rooses; secretaris Emm. K. De Bom; - de groep Brussel: voorzitter de heer D.
Sleeckx; secretarissen MM. Brans en Langerock; - de groep Gent: voorzitter de heer
Paul Fredericq; secretaris Pol Anri.
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Naamlijst en Bibliografie der Leden.
(Zie dezelfde lijst in het Jaarboek van 1889, deze dient slechts tot aanvulling).

Andenne (Prov. Namen).
1. De Vreught (August).

Antwerpen.
2. Baelden (Hendrik-Desideer).
3. Benoit (Peter).
Het oratorio De Rijn, woorden van Julius de Geyter, werd in den Zomer van 1889
voor de eerste maal te Antwerpen uitgevoerd.
4. Blockhuys (Jozef), op 3 Mei 1825 te Vorselaar geboren, eerst onderwijzer te
Schaarbeek, daarna opsteller van het Antwerpsch dagblad De Koophandel
(1864-1866), en sedert 1887 klerk op de stadsbibliotheek te Antwerpen. Hij is ook
opsteller geweest van het tijdschrift De Toekomst en van het weekblad De Klauwaart.
Hij schreef en hij vertaalde eenige werken over opvoed- en onderwijskunde en
leverde verscheidene tooneelstukken, bundels-gedichten en artikelen.
5. Bolle (G.-Bernard,) Rembrandstr., 54.
6. Buschmann (Paul), geboren op 1 Januari 1846 te Antwerpen, waar hij aan het
hoofd staat der befaamde drukkerij, gesticht door zijnen vader
Hij geeft eene reeks Vertellingen uit den Ouden tijd uit, met platen, bestemd voor
de scholen.
7. Campers (Edmond), geboren te Antwerpen, 17 Maart 1854; koophandelsklerk,
Lange Bisschopstraat, 452.
Hij schreef de novellen: Frederika, Geertje, Florentina, Meetingist en Geus en
Jetje, benevens verscheidene voordrachten, deze laatste door het Willems-Fonds
uitgegeven.
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8. Cupérus (Nicolaas-Jan), geboren te Antwerpen, 20 November 1842. Koopmanen,
sedert 1876, lid van den gemeenteraad.
Hij geeft uit: Volksheil, tijdschrift ter bevordering en uitbreiding der geregelde
lichaamsoefeningen, orgaan der Noord- en Zuid-Nederlandsche Turners, Antw.
1873-1890.
Hij schreef verscheidene werken over de gymnastiek, o.a. Proeve eener
Turnvaktaal, in beide talen. Verslag aan den Belgischen Turnbond. Gent 1883.
9. De Bom (Emmanuel-Karel).
10. De Bom (Joris).
11. De Geyter (Jan, schrijversnaam Julius). Werken: Bloemen op een Graf,
gedichten, uitgegeven tot bekostiging eener grafzuil ter nagedachtenis van Eugeen
Zetternam, Antw. 1857; - Drij Menschen van in de Wieg tot in het Graf, eerste en
tweede boek, Antw. 1865; - Hendrik en Rosa, een liefdedicht, Amsterdam, 1868; Reinaart de Vos in Nieuw-Nederlandsch, met eene inleiding en een woord over
epischen verschbouw, Schiedam 1874 en 1885. - Keizer Karel en het Rijk der
Nederlanden, id., 1888. Benevens-een groot aantal verspreide gedichten, waarvan
verscheidene op muziek werden gezet door Peter Benoit.
12. De Lattin (Gustaaf).
13. De Mont (K.-M. Polydoor), Van Geertstraat, 43.
1. Losse Schetsen, drie deelen letterkundige studiën, uitgegeven door Winand
Klock, te Hasselt.
2. Mijn Leesboek, Poëzie en Proza voor de lagere school, door Pol. De Mont en
Frans Van Cuyck. Drie deeltjes. Hasselt, Winand Klock, 1889.
14. Florus (Lodewijk).
15. Gittens (Frans-Karel)
16. Kettmann (L.-A -J.) Overleden den 11en December 1889.
17 Lefebvre (Jozef).
18. Meugens (G).
19. Moortgat (Antoon).
20. Rooses (Max).
21. Rosseels (Emmanuel). Werken: Francis Alard, historisch verhaal uit den tijd
der hervorming, met een woord van aanbeveling en inleiding door J P. Hasebroeck,
Amsterdam 1874. Het Huis van Christoffel Plantijn, met 20 phototypische platen,
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Antwerpen, Jos. Maes. Alfried en Karolina, Richilde, Laster en Onschuld, de
Duivenmelker, drama's; Twee Broeders, Een Man die groen ziet, Rosalinde, Lena,
Tijd-genoeg, Tante Lea, tooneelspelen; De Koning of zijn Broêr, Theodoor Van
Rijswijck, De Dorpsmeeting, Het witte Bal, Een dief in Huis, Twee Zusters, Liberaal
en Catholiek, Stille Waters hebben diepe Gronden, Adriaan Brouwer, Klontje Goud,
zang- en blijspelen; benevens talrijke verspreide gedichten.
22. Roumen (Hendrik).
23. Royers (Gustaaf-Andreas).
24. Stinissen (Jacob), geboren te Peer, den 2den Mei 1847, Inspecteur van het
lager onderwijs, Tuinbouwstraat, 5.
A. Werken:
Fabelen en andere kindergedichtjes, Gent, Ad. Hoste, 1879. - Gedichten voor
Huis en School, id., id. 1886. - Verhalen voor groote en kleine kinderen, id., id. 1887:
I. De strooien Hoef; II. Eerlijke Lieden; III. Het verloren Kleinood; IV. Kinderlijke
Liefde. Deze vier werkjes zijn door het Staatsbestuur aangenomen voor
prijsuitdeelingen en schoolbibliotheken. Gedachten over Opvoeding en Onderwijs,
tweede, vermeerderde uitgaaf; id., id. 1888; bekroond door de Koninklijke Academie
van België met den prijs De Keyn, aangenomen door den Verbeteringsraad van het
lager onderwijs voor de kantonale onderwijzersbibliotheken en de normaalscholen.
Met Jan Adriaensen, Het schoonlezen in de lagere en de middelbare scholen, I, II
en III; Brussel, D. Windels, 1889.
B. Bijdragen in Tijdschriften en dagbladen:
De Voorbode (Blankenberge); Jaarboekje van het Conscience's Genootschap (id.);
Het Vlaamsche Volk (Gent); De Zweep (Brussel); De Straal (Kortrijk); De Stad
Kortrijk (id.); La Constitution (id.); De Toekomst (Brussel en Gent); De Vlaamsche
Kunstbode (Antwerpen); De Schoolbode (Brugge); De Volksschool (Ieperen); De
Vereeniging (Gent); Het Nederlandsch Museum (id.); De Nederlandsche Dicht- en
Kunsthalle (Brussel); De Eendracht (Gent); Jaarboeken van het Willems-Fonds (id.);
Gedenkboek der Conscience-Feesten (Arnhem); De Bommelsche Courant (Bommel);
enz.
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25. Van Cuyck (Jan-Frans).
1. Kunstenaarszielen, drie novellen. Hasselt, Winand Klock, 1890.
2. Mijn Leesboek, poëzie en proza voor de lagere school, te zanten met Pol de
Mont.
26. Van der Ven (Florent).
27. Van de Venne (Jozef).
28. Van Rijswijck (Jan), De Keyserlei, 8.
Sedert het einde van October 1889 Schepene van Onderwijs
29. Van Steen weghen (Frans).
In Spanje, reisschetsen. Lier, Jozef Van In en Cie, 1889.
30. Withaegens (Felix).
31. Wezelaer (M.-B.).

Ath.
32. De Ceuninck (Aloïs).

Bergen.
33. Keelhoff (Jozef), doctor in de wijsbegeerte en letteren, geboren te Neerpelt (prov.
Limburg), den 19n April 1860, leeraar bij het Athenaeum. Avenue St-Pierre, 30.
Werken:
1. De l'utilité des études humanitaires. Revue de Belgique, 1885. - 2. La question
des humanités. Bruxelles. Lebègue, in-8o, 70 bl. 1886. - 3. Encore la question des
humanités. Id. Mayolez, in-8o, 36 p. 1887. - 4. OEdipe à Colone Vers 113-114. Revue
de l'instruction publique, 1887. - 5. Grammaire de la langue d'Homère, par J. Van
Leeuwen et Mendes da Costa. Traduite du Néerlandais par J. Keelhoff. Mons.
Manceaux, in-8o, 196 p. 1887. - 6. L'Épigraphie. Bruxelles. Mayolez, in-8o, 32 p. id.
- 7. Het inschrift van Gortyna in Kreta. Nederlandsch Museum, id. - 8. Les formes
du verbe dans l'inscription de Gortyne, in-8o, 58 p. Mons. Manceaux, id. - 9. A propos
de la réorganisation des facultés de philosophie et lettres. Revue de Belgique. 1888.
- 10. Notions de prosodie et de métrique latines, in-8o. Mons. Manceaux, id. - 11.
Introduction to the language and verse of Homer by Seymour. Boston. Compte-rendu.
Revue de l'instr. publique, id. - 12. Homeri Iliadis carmina ediderunt, J. Van Leeuwen
et Mendes da Costa. Leiden. Compte-rendu. Id., id.
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- 13. HURDEBISE: Gram. prat. de la langue grecque; THOMAS et ROERSCH: Gram.
élémentaire de la langue grecque. Compterendu. Id., id. - 14. A companion to school
classics by J. Gow. London. Compte-rendu. Id. 1889. - 15. Xenophon's oeconomicus
uitgegeven door J.J. Hartman. - Xenophons gedenkwaardigheden van Socrates,
uitgegeven door J.J. Hartman. Leiden. Compte-rendu. Id. id. - 16. Homer: an
introduction to the Iliad and the Odyssea by R.C. Jebb. Glascow. Compte-rendu. Id.
id. - 17. The principles of sound and inflexion as illustrated in the greek and latin
languages by King and Cookson. Oxford. Compte-rendu. Id id.

Brussel.
34. Antheunis (Gentil-Theodoor).
35. Brans (Johan-Mathijs).
36. Coremans (Eduard).
37. Cortebeeck (Mevrouw Regina).
38. De Smet (Alfred).
39. De Neve (Camiel).
40. De Neve (E.).
41. Doorenbos (Willem).
42. Havermans (Xavier).
43. Hegenscheidt.
44. Hoste (Julius), geboren te Thielt (West-Vl.), op 23 Jan. 1848. Onder het
pseudoniem Julius Van Thielt is hij sedert 1868 hoofdopsteller van het
Vlaamschgezinde weekblad De Zweep.
Werken: De Brusselsche Straatzanger, Breidel en De Coninck, De kleine Patriot,
Waterloo, vaderlandsche drama's; De plezante Reis, kluchtspel met zang in 4 bedrijven
en 5 tafereelen.
45. Janmoulle (J.-B.).
46. Josson (Maurits), advocaat.
47. Kesler (Johan-C.), leeraar bij de stedelijke normaalschool; stichtte in 1888
Ons Vaderland, tijdschrift voor de jeugd.
48. Langerock (Huibert), candidaat in de wis- en natuurkunde. Josaphatstraat,
145, Schaarbeek.
49. Leefson (Leo).
50. Leën (Hubert).
51. Perk (Jufvrouw Betsy).
52. Peeters (Hendrik-Barthel), geboren te Antwerpen, 26 februari
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1825. Werken: Maria van Brabant, tooneelspel in 5 bedrijven. Willem de Gek,
geschiedkundig verhaal, benevens verscheidene gedichten, verhalen en levensschetsen.
In de laatste jaren heeft hij nog vele andere tooneelgewrochten geleverd.
53. Segers (Lodewijk).
54. Sleeckx (Dominicus).
De Patriottentijd en De Jacobijnen in België, beide uitgaven van het
Willems-Fonds.
55. Stiénon (Gustaaf-Josef).
56. Stijns (Raymond), geboren te Mullem (bij Oudenaerde), op 10 Mei 1850.
Werken: Behalve degene, welke hij te zamen met Is. Teirlinck uitgaf (zie verder),
schreef hij alleen: Schetsen en Verhalen, Broodnijd, Ruwe Liefde, De Stekelbaars
en Sprokkelingen.
55. Stiénon (Gustaaf-Jozef).
57. Teirlinck (Isidoor), geboren te Segelsem (Oost-Vlaanderen), 2 Januari 1851.
Leeraar van natuurlijke wetenschappen aan de Normaalscholen van Brussel,
Hovenierstraat, 31, Molenbeek.
Werken met Reimond Stijns geschreven, onder den naam Teirlinck-Stijns.
1. Bertha van den Schoolmeester, roman, Havermans, Brussel. - 2. Frans Steen,
roman, id., id. - 3. Gedichten en Novellen, id., id. - 4. Lina Donders, drama, Dehou,
id. - 5. Lucia Staps, drama, id., id. - Stella, lyrisch drama, muziek van Waelput. - 7.
Beersel-bij-Brussel, eene monographie. - 8. Aldenardiana, novellen, Havermans,
Brussel. - 9. Baes Colder, roman, id., id. - 10. Kruidkunde, een handboek, Deseyn,
Roeselare. - 11. Bloemenleven, id., id. - 12. Uit het Leven van ons Volk, novellen,
id., id. - 13. Emanuel Geibel herdacht, een keus van gedichten, naar het Hoogduitsch,
id., id. - 14. Arm Vlaanderen, roman, id., id. - 15. 't Is uit Liefde! blijspel, muziek
van Miry, Dehou, Brussel.
Alleen schreef hij:
1. Wie niet hooren wil moet voelen, alleenspraak bekroond. - 2. Mina Bor,
tooneelspel. - 3. Blozende Kriekske, novellen, Deseyn, Rousselare. - 4. Woordenboek
van Bargoensch, id., id. - 5. Bloeiende Reuzen, id., id. - 6. Cilia, roman, Hoste, Gent.
- 7. Mirza-Schaffy's liederen ten love des wijns, Delamontagne, Antwerpen. - 8. Uit
een onuitgegeven diwan, gedichten. -
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9. Blesse, novelle (in Jaarboek van Taalverbond). - 10. Onze oude Kruidkundigen
uit een folkloristisch oogpunt (in Jaarboek van het Kruidkundig gezelschap, Gent).
- 11. Botanique, à l'usage des élèves-instituteurs, Havermans, Bruxelles. - 14.
Physique, id., id. - 15. Anatomie et Physiologie, Deseyn, Roeselare. - 16. Zoologie,
Deseyn, Roeselaere. - 17. Tal artikelen in Nederlandsche tijdschriften en weekbladen
(de Kerels, de Ontwaking, de Kunstbode, de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle,
Flandria, Ons Vaderland, Nederlandsch Museum, de Toekomst, enz. - 18. Molleke,
novellen, Verlooij, Rotterdam.
51. T'sjoen (Emiel-Frederik), Koninklijke Prinsstraat, 4.
59. Van de Weghe (Victorien), gepensioneerd majoor.
60. Versnaeyen (Karel), geboren te Gent, 25 Maart 1836. Benevens eenige
gedichten en blijspelen schreef hij: Gijsbrecht Barlo, drama; Lange Jan, De Viooltjes,
De hoovaardige Kleermaker, De Huismeester, Pier de Zuiper, novellen; Het Woud,
bekroonde cantate; Berken de Diamantslijper, lyrisch drama in 4 bedrijven, muziek
van Hendrik Waelput.
61. Het Kunstgenootschap De Distel.

Verslag over het bestuurjaar 1888. - Uittreksels.
Bestuur. In de algemeene vergadering van 21 Januari werd het uitgaande bestuur
(E.H. T'sjoen en L. Buyst, schrijvers; C. Cortebeeck, kashouder) bij eenparigheid
herkozen.
Leden. Onze maatschappij verloor 1 eerelid, den heer Dodd, die op 8 November
overleed. Twee nieuwe briefwisselende leden (de heeren Van Cuyck en Van
Steenweghen, van Antwerpen) werden aangenomen. Zeven nieuwe leden kwamen
bij; vier gaven hun ontslag: het aantal gewone leden bedraagt thans 46.
Vergaderingen. De leden kwamen 45 maal bijeen; 14 algemeene vergaderingen
en feestzittingen werden gehouden. Twee algemeene vergaderingen (die van 21
Januari en 16 Juni) werden aan bestuurlijke zaken gewijd; op de andere werd, in
hoofdzaak, het volgende verhandeld:
14 Januari. Lezing door de leden Brans en Kesler van een dramatisch zedespel,
getiteld: Schuld en Onschuld.
14 Maart. Lezing door den heer Frans Van Cuyck (Antwerpen),
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briefwisselend lid, van eene novelle Droeve Dagen. - Toonkundig gedeelte door de
heeren Rühlmann en Hegenscheidt.
31 Maart. Lezing door E.H. T'sjoen, 1en schrijver: Walter en Hildegonde
(middeleeuwsche heldensage). - Voordracht door J.M. Brans (met bespreking).
Onderwerp: De betrekkelijke waarde van portret- en landschapschilder.
28 April. Voorlezing, door den heer Frans Van Steenweghen (Antwerpen),
briefwisselend lid, van Schetsen uit Spanje. - Uitvoering op de piano van de muziek
door den heer Rühlmann geschreven op de bekroonde cantate Het lied van den stroom
(gedicht van Amatus Bogaerts, briefwisselend lid).
5 Mei. Lezing door het lid I. Teirlinck van eene novelle, Blesse (gedrukt in het
Jaarboek van het ‘Taalverbond’). Bekroning door de ‘Distel’ der muziek van den
heer Rühlmann op Het lied van den stroom.
2 Juni. Lezing door den heer Pol de Mont, eerelid, van een tiental gedichten (3
minneliederen, 1 wijsgeerig gedicht, 2 idyllen, 3 balladen, 1 ode). Concert onder de
leiding van den heer Rühlmann, met de medewerking van ons medelid Mej. K. Hoppe,
de heeren Koester (citerspeler), Schoepen (baryton) en ons medelid V. T'sjoen (bas).
- De puike uitnoodigingsbrieven, door den heer Havermans geleverd, vonden
algemeene bewondering.
9 Juni. Lezing door den heer Isidoor Albert (Beirvelde) van een tooneelstuk, De
rampzalige Clara, en van twee schetsen, Blanca, Georges.
7 Juli. Lezing door het lid R. Stijns van brokken uit een nog onuitgegeven roman.
29 September. Lezing door Mevrouw Cortebeeck, eerelid, van het drama De
bastaard van Wesemaal.
10 November. Lezing door E.H. T'sjoen over Frans de Cort (Gedrukt in het
Januari-Nummer van 1889 der Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle).
15 December. Lezing door ons medelid Brans, van een hoofdstuk uit een
onuitgegeven roman Mijnheer en zijne Kornuiten (Gedrukt in het jaarboek van het
Taalverbond). Mondelijke ontwikkeling, door J. Kesler, van een onderwerp: Een
ambacht leeren (uit de geschiedenis van eenen gewezen leerjongen). Lezing,
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door W. De Zaine, van eene humoristische novelle De Tandentrekkers.
31 December. Viering van Oudejaarsavond, evenals in 1887. Lezing door N. De
Tière, van het symphonisch gedicht Liefdelicht; uitvoering van de muziek op
Liefdelicht, door den toonzetter, den heer Joost De Mol. Lezingen, nieuwjaarsreden,
toasten, zang.
Onze feestzittingen, vooral die van 28 April en 2 Juni, werden druk bezocht.
Buitengewoon veel dames vereerden ons door hare aanwezigheid. De pers en de
studentenwereld waren ook goed vertegenwoordigd.
Lezingen. Deze waren 114 in getal, 7 meer dan in 1887; enkele namen den ganschen
avond in. Ziehier, voor elk werkend lid, de opsomming: Brans (17), Buyst en E.H.
T'sjoen (14), Kesler (13), De Zaine (12), Van Langendonck (11), Leefson (7), De
Quéker, Hoppe, Stiennon, Stijns (3), Hertogs, Janmoulle en Slachmuylders (2),
Coremans, Cortebeeck, De Tière en Teirlinck (1).
Evenals verleden jaar waren de onderwerpen zeer afgewisseld; meestal de
lettervakken vonden beoefenaars. Onder de 178 voorgelezen stukken waren 88 in
proza en 90 in poëzie. Buiten de hierboven vermelde, stippen wij nog aan:
Poëzie. De sonnetten, liederen en andere gedichten van Van Langendonck, Buyst,
De Quéker en De Zaine; de fabels van Leefson met de Duitsche vertaling van Hoppe.
Proza. De fragmenten uit De Koning en de Lattenzager van Brans; een
volksverhaaltje van Buyst; stukken uit eenen roman Die Schele, een reisverhaal en
eene kerstvertelling van De Zaine; eene novelle van Hertogs; eene legende en de
voorrede uit nr 1 van het tijdschrift voor jongens Ons Vaderland, van Kesler; novellen
uit het Noordsch, door Janmoulle; een sprookje en een fragment uit eenen roman,
van Stiennon; eene humoreske en eene kindervertelling De Landverhuizer, van Stijns;
een luimig verhaal, van Slachmuylders; bijdragen tot de Germaansche godenleer,
naar het Duitsch, van E.H. T'sjoen. Letterkundige ontledingen werden geleverd door
Brans, Buyst, T'sjoen; beoordeelingen en verslagen, door De Zaine en Van
Langendonck; levensberichten, door Brans; opstellen over kunst, door Brans en Van
Langendonck.
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Muziekcomiteit. Dit comiteit verschafte ons, buiten de feestzittingen, nog menigen
genoeglijken en smaakvollen avond. We herinneren de uitvoering van fragmenten
uit Het Lied van den stroom, van Het Kerstlied, van de Fabels van Leefson, door
Rühlmann getoondicht, enz.
Onze boekenkas. Deze werd met 17 werken verrijkt, of liever met 21, zoo wij den
verschenen jaargang van De Vlaamsche School, De Dietsche Warande, Volkskunde
en Ons Vaderland mederekenen, waarop wij in den loop van het jaar inteekenden.
Werden, o.a., aangekocht: Makamen en Ghazelen (J. Fergunt), Keizer Karel (De
Geyter), Sinjoren (Van Cuyck). De maatschappij ontving geschenken in boeken,
vlugschriften en liederen van de heeren De Geest, Brans, Buyst, Leefson, De Zaine,
Pallemaerts, J.R., De Preter, De Quéker, Willekens.
Werken van leden. Dit jaar verschenen: Schimmen en Schetsen (Brans); Het
gevonden Kind, tooneelspel, Kaf en Koorn, dichtbundel (De Quéker); Licht en
Schaduw, dichtbundel (Buyst); De Stekelbaars, kinderboekje (Stijns); Cilia, roman
(Teirlinck); Jan Boendale, monographie (H. Haerynck); verschillige zangen
tooneelstukjes van De Tière, enz.
Ons medelid, de heer Kesler, stichtte Ons Vaderland, tijdschrift voor de jeugd,
dat geroepen is, om eene ware leemte in onze letterkunde aan te vullen.
Verschillige leden gingen voort met het leveren van bijdragen in de Vlaamsche
en Noordnederlandsche tijdschriften; andere traden op als dagbladschrijvers in de
thans beduidend uitgebreide Vlaamsche pers der hoofdstad.
Ons eerelid, de heer Sleeckx, die op meer dan zeventigjarigen ouderdom nog met
jeugdigen iever en taaie aanhoudendheid blijft arbeiden, schreef, o.a., Karel VI en
Maria-Theresia, Jozef II, Cervantes als toondichter. Andere eereleden en
briefwisselende leden, o.a. de heeren Pol. de Mont en Fr. Van Cuyck, bleven op het
gebied van kunst en fraaie letteren veelzijdig werkzaam.
Vlaamsche Beweging. Hoewel zich met den eigentlijken Vlaamschen strijd minder
bemoeiend, achtte de ‘Distel’ het zich ten plicht, die vertoogen en manifestatiën te
ondersteunen, die buiten allen partijgeest de algemeene Vlaamsche belangen
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beoogden (Onze Taal in het leger, in de Brusselsche gemeentescholen, landdag van
5 Februari, taalwet over het gebruik van 't Vlaamsch in de gerechtelijke zaken, enz.)
Kunstbeweging. In Februari ondersteunde de ‘Distel’, het verzoekschrift van het
West-Vlaamsch muziekcomiteit, waarbij aan de Regeering verzocht werd de
Antwerpsche muziekschool tot den rang van koninklijk Conservatorium te verheffen.
Tot onze bittere teleurstelling zagen wij weeral een jaar voorbijsnellen, zonder dat
aan dezen hartwensch aller Vlamingen gehoor werd verleend.
Onze Vlaamsche Mannen. 1. Frans de Cort. Eene inschrijving werd tusschen de
leden geopend voor het borstbeeld, dat de studenten ter vereering van den betreurden
dichter in Antwerpen willen oprichten. Ons Kunstgenootschap stelde zich in
betrekking met de Brusselsche studenten, die een plaatselijk comiteit hebben benoemd.
2. Aan Pol de Mont zond de ‘Distel’ een telegram van gelukwensching voor de
puike redevoering, die hij ter gelegenheid der prijsuitdeeling in het Antwerpsch
atheneum in onze taal uitsprak.
3 Aan de familie van onzen grooten dichter Jan van Beers stuurden wij, bij diens
afsterven, eenen brief van rouwbeklag.
4. De ‘Distel’ liet zich vertegenwoordigen bij de begrafenis van haar eerelid J.G.
Dodd; de schrijver hield op het graf eene korte lijkrede.
5. De Brusselsche letterkundigen en vlaamschgezinden werden op twee zittingen
uitgenoodigd, waar de ontworpen Rodenbach's feesten grondig werden besproken
Ten gevolge van opwerpingen en verschil van zienswijze onder de leden, nam de
‘Distel’ geen besluit over de medewerking in de hulde, die in September aan de
nagedachtenis van dichter Albrecht Rodenbach werd gebracht.
6. Om de kosten van het geding Maingie-Schegens te helpen bestrijden, werd in
Brussel eene inschrijving geopend, waarbij zich vele leden aansloten.
7. Op de zitting van 31 December werd eene dagorde van hulde gestemd aan den
kloeken Vlaamschen strijder, Frans Reinhard.
8. Op zelfden datum werd eene huldemotie aangenomen ter eere van
volksvertegenwoordiger Coremans, voor zijne vastbe-
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radene houding tijdens de bespreking der wet op de Nederlandsche taal in strafzaken.
Zuid-Afrikaansche Vereeniging. Gezien de lofwaardige pogingen dezer
Vereeniging, om in Zuid-Afrika den Nederlandschen invloed en de Nederlandsche
taal te handhaven en uit te breiden, liet de ‘Distel’ hare toetreding als lid aan die
Maatschappij geworden, die bij onze Noorderbroeders terecht zooveel waardeering
en steun mocht verkrijgen.
De algemeene schrijver,
E.H. T'SJOEN.

Denderleeuw.
62. De Cock (Karel-Alfons).

Doornik.
63. Wattez (Omer).

Gent.
64. Albert (Isidoor).
65. Anri (Pol), geboren te Gent den 20n April 1865, onderwijzer, St-Lievenstraat,
398, schreef:
Blauw en Grauw, poëzie (Gent, Hoste, 1886). - Het Kindje, declamatiestuk in
verzen (bekroond) (id. 1887). - Lotje uit den Porseleinwinkel, novelle (Nederlandsch
Museum, 1887). - Uit Naard Verbeken (id. 1889). - Judas wint, blijspel met zang in
1 bedrijf (Antwerpen, Boucherij 1885). - Aan Strand terug, zangspel in 1 bedrijf (id.,
id). - Een hompje kaas, blijspel in 1 bedrijf (id. 1887). - Het Mes op de Keel, blijspel
in 1 bedrijf (id. 1889). - Het Reistaschje, zangspel in 1 bedrijf in de Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle, 1889). - Repertorium van Koren (Gent, Vander Poorten, 1885).
- Kindertooneelen, 1e en 2e reeks (Gent, vrwe Beyer, 1888 en 1889). - Verspreide
bijdragen in De Vlaamsche Kunstbode, de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, het
Nederlandsch Museum, De Volksschool, Hou ende Trou, enz.
66. De Vriese (Lodewijk, uitgever, Regnessestraat, 3, Gent; geboren te Gent, den
en
8 October 1848, gewezen ambtenaar van het provinciaal bestuur van
Oost-Vlaanderen (1867-74), bestuurder van het dagblad La Flandre libérale
(1875-1878) en van de Weekbladen voor liberale propaganda (1875-1887). Thans
uitgever te
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Gent. Hij gaf in 1865 zijn eersteling uit, onder den titel: Geschiedenis van een paar
halve laarzen met dubbele zolen (Gent 1865); daarna gaf hij nog in het licht: Luimige
Brokken, schetsen uit het Vlaamsche volksleven (id. 1870); Twee Werklieden,
bekroond (id. 1872); Wat het is klerk te zijn (id. 1873); Een woord over de
Tentoonstelling van Nijverheidskunst te Nurenberg (Gent 1885). Op administratief
gebied leverde hij: Beknopt handboek van den Ambtenaar des Burgerlijken Stands,
drie Vlaamsche uitgaven en eene Fransche, alsmede de Nederlandsche vertaling van
het Kieswetboek (Gent 1872), Militiewet (Gent 1873) en Wet op de onderstandswoonst
(Gent 1876).
67. D'Hondt (Gustaaf).
68. Fredericq (Albert), lid van den Provincieraad.
69 Fredericq (Paul).
70 Geiregat (Pieter).
71. Gondry (August).
72. Hoste (Adolf).
73. La Gravière (Alfried), geboren te Westkapelle, op 22 september 1866.
Met G. Callebert-Reynaert verzamelde en gaf hij in het licht: Een Bloemenkrans,
Dicht en Proza der jongste schrijvers van Vlaamsch-België, met bio- en bibliografische
aanteekeningen. Brussel 1866.
74. Mac Leod (Dr Julius)
75 Rogghé (Willem).
76. Van Aelbroeck (Leo)
77. Verhulst (Rafaël), Sluizeken, 5.
78. Vuylsteke (Julius).
79. Wannijn (Jan).
80. De maatschappij De Taal is gansch het Volk.
81. De maatschappij Zetternamskring.
82 Het studentengenootschap 't Zal wel gaan.

Hasselt.
83. Klock (Winand).

Kortrijk
84. Raes (Hendrik).
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Lier.
85. Segers (Gustaaf).
86 Temmerman (H).

Lokeren.
87. De Geest (Edmond).

Luik.
88. Heuvelmans (Jan-Lodewijk).
89. Van Veerdeghem (Frans).
90. De maatschappij Kinkergenootschap.

Mechelen.
91. Geets (Willem).
92. Heymans (Victor).
93. Swarth (Jufv. Helena).
Rouwviolen, gedichten, 1889.
94. Van den Bergh (Frans).
95. Van der Cruyssen (A.-C.).
Fortuin, roman, 1889.
96. Van de Walle (Victor).

Nieuwpoort.
97. De Swarte (Pieter-Frans).

Ninove.
98. De maatschappij Studielust.

St-Nikolaas.
99. Van Eyck (Hendrik).

Freiburg (Baden).
100. Flemmich (Hendrik-Lodewijk).

Amsterdam.
101. Bouberg Wilson (Sybrand-Jacob).
102. De Beer (Taco H.), P.C. Hooftstraat, 83.
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103. De Roever (Nicolaas).
104. Lütkebühl (C.-L.).
105. Melgerd (Willem).
106. Perk (Marie-Adriaan).
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107. Quack (Hendrik-Peter-Godfried), geboren op 22 Juli 1834. Sedert 1863 is
hij mederedacteur van de Gids, waarin hij verscheidene bijdragen leverde.
108. Van Hall (Jacob-Nicolaas).

's Gravenhage.
109. Bake (Mr. Constantinus), Referendaris bij den Raad van State.
110. Van Zuylen (Gustaaf-Eugeen-Victor-Lambert).

Leiden.
111. Ten Brink (Dr. Jan).
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Bijdragen der leden.
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De Dag verzwond....
(Pantoen)
Toen vlood hij ijlings, met een hoonlach, heen
En liet mij, arme, met mijn leed alleen....
HÉLÈNE SWARTH.
De zon zonk weg, het maantje klom, De dag verzwond in 't duister Niet....
- De mist verspreidde zich alom,
De vogel zweeg zijn liefdelied!
De dag verzwond in 't duister Niet,
De bloemenkelkjes vouwden toe.....
- De vogel zweeg zijn liefdelied,
Mijn hart werd droef en levensmoê!
De bloemenkelkjes vouwden toe,
De dauw viel op het grasfluweel....
- Mijn hart werd droef en levensmoê;
De nacht brak aan, - ik leed zooveel!
De dauw viel op het grasfluweel,
Op ieder bloempje blonk een traan....
- De nacht brak aan, - ik leed zooveel,
En niemand wou mijn wee verstaan!

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

4
Op ieder bloempje blonk een traan,
Rond mij lag alles doodsch en stil....
- En niemand wou mijn wee verstaan,
't Werd in mijn ziel zoo ijzig kil!...
Rond mij lag alles doodsch en stil,
Uit ieder oog viel mij een traan...
- 't Werd in mijn ziel zoo ijzig kil;
Ik leek een lijk in 't lîcht der maan!...
Uit ieder oog viel mij een traan,
'k Wist niet waarvan, 'k wist niet waarom!
- Ik leek een lijk in 't licht der maan!...
De zon zonk weg, het maantje klom....
ISIDOOR ALBERT.
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Doode Liefde!
Heugt u haar graf, in 't lommer van die boomen?
Slaakt ge aan heur zerk een rouwkreet, plengt ge een traan?
Heugt u haar stem? denkt ge aan de liefdedroomen,
Die ge met haar in de enge groef zaagt gaan?
Ga naar de plaats, - vervuld met bloemaromen,
Besproei nog eens die groene, stille laan....
- Heugt u haar graf, in 't lommer van die boomen?
Slaakt ge aan heur zerk een rouwkreet, - plengt ge een traan?
Voelt ge in uw hart de liefde niet meer stroomen,
Die gij haar zwoert, in 't zilvren licht der maan?
Ziet ge in uw slaap de doode niet eens komen,
Die u aanbad - op 's levensoceaan!...
- Heugt u haar graf, in 't lommer van die boomen?
ISIDOOR ALBERT.

Beirvelde, 1889.
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Afscheid.
(Pantoen)
Het meisje ligt in 't kistje dood, Ze lijkt thans aan een wassenbeeld....
- De moeder schreit haar oogen rood,
Het jongste broertje lacht en speelt....
Ze lijkt thans aan een wassenbeeld,
Geknakt viel ze als de fiere roos....
- Het jongste broertje lacht en speelt, De dood was wreed, haar leven broos!
Geknakt viel ze als de fiere roos,
De droeve beêklok klaagt heur klacht....
- De dood was wreed, haar leven broos,
En Godes englen wenkten zacht!
De droeve beêklok klaagt heur klacht,
En hooger stijgt een rauwe kreet....
- En Godes englen wenkten zacht....
Een moederstem snikt luid: ‘hoe wreed!’
En hooger stijgt een rauwe kreet,
De klok tampt voort en houdt niet af....
- Een moederstem snikt luid: ‘hoe wreed!’
Ginds wacht de doode een open graf!
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De klok tampt voort en houdt niet af,
't Is vruchteloos gesmeekt, getreurd....
- Ginds wacht de doode een open graf, Het werd, eilaas! te vroeg haar beurt!
't Is vruchteloos gesmeekt, getreurd,
Al is de liefde nog zoo groot....
Het werd, eilaas! te vroeg haar beurt....
Het meisje ligt in 't kistje dood!...
ISIDOOR ALBERT.

Vacantiemaand 1889.
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Voor Moeder's Album.
I.
's Avonds.
De sterre pinkt.
De moeder zingt
En winkt
Met beî haar handen:
‘Kom hier bij 's kindekens wiegelijn!
Kom hier, gij braaf, lief sterrekijn!’
En zij doet het nachtlicht branden.
Het kindje lacht,
Doch min om de ster,
Door moeders wenk, van zoo eindloos ver
In 't flikkerend, blikkerend lampken gebracht,
Doch min om de stille gouden pracht
Der avondster in den hoogen,
Dan om de ster, die hem tegenlacht
Uit moeders vriendelijke oogen

Brussel 1888.
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II.
's Nachts.
Bij 't bed in 't wiegje slaapt het kind,
In 't bedde rust de moeder vast;
En buiten giert en raast de wind,
En op het dak de weerhaan krast...
Geen lid verroert de moeder.
Het onweer stijgt. De zwarte wolk
Is als een draak, die vlammen braakt;
De regen stort uit 's hemels kolk;
De donder buldert, rolt en kraakt...
Geen lid verroert de moeder.
En langzaam wijkt het naar gerucht,
En langzaam stilt de regendrop....
Maar in de wieg het kindje zucht,
En wakker springt de moeder op
En bukt zich over 't wiegje.

5 October 1889.

III.
De musch en de toren.
In een oude stille stad
Stond een eeuwenoude toren.
Fier nog keek hij daar en preutsch,
Trouwe wachter, grijze reus,
's Morgens in het zonnegloren.
Allerlei gepluimde lui,
Kraaien, kallen, uilen, musschen,
Hadden daar hun vrije vest,
Minden, paarden, bouwden 't nest
En krakeelden ondertusschen;
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't Was een leventje naar wensch!
Ach en wee! Op zeek'ren morgen
Ploft 't gevaarte op man en muis...
Heel de wijk was louter gruis,
Maar een muschje bleef geborgen.
Rouwklacht slaakte stad en land!
‘Ja, wat helpt me uw kermen, klagen?’
Zei de musch; ‘wat of ge krijt,
'k Ben ik al mijn have kwijt,
En naar mij zal niemand vragen.’
't Is bekend en 't is geprent:
Rampen en gebeurtenissen
Zijn en hand'len onbeschoft. Als de toren nederploft,
Moet de musch haar nestje missen.
G. ANTHEUNIS.
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Kerstgeschenk. Voor moeder's album.
Opdracht.
Dat ik den Heiland boven alles lief heb en vereer; dat ik Hem zou willen volgen op
het pad der menschheid zoo ver en zoo hoog menschen voeten bereiken kunnen; dat
zijn geboortefeest mij met eene verborgene, onwederstaanbare kracht aantrekt - dat
is U bekend, moederlief.
Door de eeuwen en ruimten heen heb ik mijne oogen en ooren gericht naar
Betlehem en naar den Golgotha, en menigen klank uit het lied van den Kerstnacht,
en menige klacht uit het treurgezang van het kruis in rijmen laten weergalmen Veel
heb ik gezien, veel gehoord. Eene bijzonderheid, zoo naief, zoo roerend schoon in
hare naakte eenvoudigheid, wist ik niet. Waar heb ik ze vernomen? Waar heb ik ze
gelezen of gehoord? 't Is mij ontvlogen. Misschien in mijn hart. Ik schrijf ze U hier
over, moederlief, zoo trouw als ik maar kan.
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I.
't Vogeltje van Betlehem.
En de nacht verliep vreedzaam en stil rond de krib, waarin de pasgeboren Heiland
sliep en waarop de wonderstarre scheen.
Dieper in het stalleke zat Jozef en hield de armen over elkaar geslagen alsof hij
bad. Nevens de krib, zat Maria, zoo overstelpt door haar gevoel, zoo zalig-gelukkig
alsof het heil des hemels door hare borst stroomde; zelfs de os en de ezel, in hun
loom en log gedacht, begrepen dat iets onzeggelijk schoon gebeurd was. Zij
reikhalsden zoo ver het hun mogelijk was naar het slapende wicht en lieten zacht
hun warmen adem zweven boven het lief gezichtje, dat zij met groote, goedige oogen
aanstaarden.
Een vogeltje kwam aangevlogen. Waar kwam het wel van daan? Dat weet niemand.
Het plaatste zich op het voeteinde der kribbe, het aardige kopje met zijne pereloogjes
naar den Heiland gekeerd en zong. Och arme! het kon niets anders zingen dan ‘Tsiep!
Tsiep!’ Maar, o wonder! Allen in en rond de krib, en 't kindelijn, dat ontwaakte, en
de biddende Joseph, en de gelukkige moeder, en zelfs de goedige os en ezel,
verstonden wat dit eentonig getsilp zeggen wou.
Het luidde:
Gegroet, gegroet!
O Heiland zoet.

Ik ben niet bang van U; ik ben niet bang van uwe moeder, de goedertiere; en klein
en hulpeloos kom ik tot U, gij klein en hulpeloos wicht!
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Liefde heeft u omwonden in hare doeken; liefde glanst uit de star daarboven; liefde
zingen de engelen, die het blijde nieuws verkonden.
Hem, dien men vreezend en bevend Jehovah noemde, hoor ik u later ‘Vader’
noemen. En vrees en angst wijken voor de liefde; en t menschdom, eerst stamelend
en twijfelend, dan met voller stem en innig geloof, zegt het heilig woord u na: ‘Vader,
onze Vader, die in de hemelen zijt!’
Ik ben niet bang van U;
Gegroet, gegroet?
O Heiland zoet!
***
Gegroet! gegroet!
O Heiland zoet!

Ik ben niet bang van U.
Ik zie later de kranke vrouw, te midden in 't gewoel der menigte, naar uwen blik
wenschen en haken en ik hoor haar zeggen. ‘O mocht ik slechts raken den zoom van
zijn kleed!’
Ik zie de kinderen tot u naderen, en op uwe knie klimmen en U omhelzen vol
vertrouwen; ik zie de moeders hunne zuigelingen naar U brengen opdat uwe hand
hen zegene.
Ik zie eene andere vrouw, weenend en gebogen, uwe voeten wasschen met balsem
en besproeien met hare tranen; en terwijl de rouwige boetende zondares ze afdroogt
met hare goudbruine golvende lokken, hoor ik u zeggen: ‘Vrouw, ga in vrede! uwe
zonden zijn u vergeven!’
Ja, alles blikt naar U, alles keert zich tot U, alles hoopt in U! Want liefde, loutere
liefde leeft en ademt en werkt in U.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

14
Ik ben niet bang van U!
Gegroet, gegroet!
O Heiland zoet!
***
Gegroet, gegroet!
O Heiland zoet.

Ik ben niet bang van U.
Gij kent der menschen leed, hunne wenschen en gevoelens.
Ik zie u weenen bij het graf van uwen vriend Lazarus.
Ik zie uw volgeling Johannes, den trouwen broedervriend, slapend rusten op uwe
borst, terwijl gij, die U voorbereidt tot de bittere passie, daar beweegloos zit uit vrees
zijnen slaap te stooren.
Ik hoor U spreken op den berg tot het volk - en barmhartigheid straalt uit uwe
oogen, en barmhartigheid vloeit van uwe lippen, en barmhartigheid vermenigvuldigt
in uwe handen 't brood voor de hongerige menigte, die kommerloos U heeft gevolgd
om naar uw woord te luisteren.
En uit het volk hoor ik de stem opgaan, die zal weergalmen door alle tijden:
‘Gezegend de schoot, die u gedragen heeft en de borsten, die gij hebt gezogen!’
En jubelend klinkt het langs uw wegen: ‘Hosannah! Gezegend die komt in 's
Heeren name!’
En liefde straalt uit de oogen naar wederliefde; en liefde reikt de lippen naar den
broederkus; en liefde doet de harten gloeien voor al wat lijdt in duisternis, ramp en
ellende.
Ik ben niet bang van U.
Gegroet! gegroet!
O Heiland zoet!
***
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Het zweeg.
En knielend zonk Joseph neêr met gebogen hoofde; en knielend kuste Maria
eerbiedig 't kleine handje, dat zich uit de doeken had gewenteld; en zacht ademend
reikhalsden de os en de ezel naar het heilig wicht; en milder glansend vielen de stralen
der wonderstar op de krib, terwijl eene stem fluisterde: ‘Dank, vogeltje lief!’
En de vlerken openend vloog de kleine tjilper ten hemel op, als of de dageraad
reeds aangebroken ware te midden in den nacht.

II.
't Vogeltje van den Golgotha.
En van op het kruis, waaraan hij reeds drie uren lang vastgenageld was, hief de
Heiland den blik ten Hemel, zoo moedeloos, zoo treurig en angstig een blik, dat de
schepping rilde, de zonne schuilde en de duisternis zich spreidde over den Golgotha;
en uit de borst des afgebeulden verlossers klonk het eensklaps: ‘Heer! Heer! waarom
hebt gij mij verlaten?’
En Maria, voelde haar harte breken; en Johannes wrong machteloos de handen;
en Magdalena bukte zich dieper aan den voet des kruis, half zwijmend van
onzeggelijke smart; en hoonend grinnikten eenige Joden: ‘Hij roept naar Elias!’
En 't vogeltje van Betlehem vloog naar den Golgotha en plaatste zich op den
linkeren arm des kruis. En nogmaals klonk het zachte getjilp, en o wonder! de Heiland,
en zijne moeder, en zijn vriend en de weenende Magdalena verstonden wat die
eentonige vogelzang zeggen wou. Hij luidde:
Gegroet! gegroet!
O lijder zoet!
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Ik wou uw pijnen lenigen, de doornen uit uw voorhoofd, de spijkers uit uw handen
en voeten rukken. Ik, klein en onmachtig schepsel, ik kan het niet.
Maar denk toch nooit dat Hij, de lievende Vader, U verlaten heeft. Oh! dit ijselijk
gedacht, scherper dan nagel en doorn, hoe drong het wel in U?
Kent gij dan het hart des Vaders niet, gij die verteldet van den verloren zoon? Gij,
die zijne liefde zijt komen openbaren; gij, zijn levende woord!
En 't goed dat gij verricht hebt en zult verrichten door alle tijden! En de rampen,
die gij zult lenigen; en de tranen, die gij zult droogen; en de balsem, die uit iederen
druppel van uw bloed over 't menschdom vloeien zal! En de vrijgekochte en
vrijgeworden mensch; en de wet der liefde?
Waar was Hij dan toen gij die nieuwe wet stichttet en leerdet door uw woord en
daad?
U verlaten!
Zijt gij het dan vergeten toen gij, in de eenzaamheid, herdenkend de macht, die U
gegeven was het goed te plegen - de onuitsprekelijke zaligheid, die U, bij elke
weldaad, rillen deed van het hoofd tot de voeten; toen gij in de stilte van den nacht,
onder Gods starrenhemel, heenstarend door de ruimten, uw vader zocht, en die
welgekende rilling U weder aangreep, en het U scheen nogmaals dit woord te hooren:
‘Mijn zoon, in U heb ik al mijn behagen gesteld!’ - toen gij, met beide handen uw
jagend hart drukkend, spraakt: ‘O Vader! Vader! heeft hij dan reeds zijn loon om 't
weldoen niet ontvangen, hij die bij 't weldoen zulke zaligheid genieten mag?’ - toen
gij smeektet te mogen lijden en de rampen en ellenden aller tijden en aller ge-
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slachten in U wildet opnemen om er uwe broeders van te genezen en te ontlasten?
Waar was Hij toen? en waar is Hij nu?
O zoek niet daarhenen; zie naar beneden op uwe moeder!
Bloedt haar hart niet uit elkeene uwer wonden?
Kleeft het zweet van uw doodstrijd niet op haar voorhoofd?
Blikken niet de angst en de twijfel, die uw hart doen ineenkrimpen, uit hare oogen?
O de moederliefde! de zuiverste walm der oneindige liefde des Scheppers! O de
moeder, uwe moeder! het verhevenste beeld der aleeuwige liefde, goedheid en
barmhartigheid!
Het zweeg.
En 's Heilands oogslag viel op zijne moeder, zoo vol teederheid, zoo gelaten, zoo
minnend en dankbaar, dat zij, de diepbedrukte, door haar zevenvoudig doorboorde
hart alle zaligheid des hemels voelde stroomen, als toen zij, bij zijne krib gezeten,
het handje van haar pasgeboren kind op hare lippen drukte.
‘Dank! vogeltje lief!’ lispelde de zoete lijder. En de stem verheffend riep Hij: ‘Het
is volbracht! In uwe handen, Vader, beveel ik mijnen geest!’ liet langzaam het hoofd
zijgen op zijnen schouder en stierf.
Brussel 1888.
G. ANTHEUNIS.
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Lang is 't geleên.(1)
Weet gij het nog, toen wij kindren allebeî,
Lang is 't geleên! (bis)
Bloemekens plukten en speelden in de weî,
Lang is 't geleên,
Lang geleên!
'k Zag u zoo geern, meer dan zuster en broer,
Uw armkens klein waren 't levende snoer,
Dat mij omklemde bij vreugden en geween;
Lang is 't geleên,
Lang geleên!
Weet gij het nog, toen ik aarz'lend en verrukt,
Lang is 't geleên! (bis)
U, mijne bruid, in mijne armen heb gedrukt,
Lang is 't geleên,
Lang geleên!
Hemel en aarde, ja, alles verzwond
Bij uwen kus op dien zaligen stond!
Ons beider harten versmolten dan ineen;
Lang is 't geleên,
Lang geleên!
Weet gij het nog, toen het uur des afscheids sloeg,
Lang is 't geleên (bis).
Welk woord uw mond sprak en snikkend ook mij vroeg?
Lang is 't geleên,
Lang geleên!

(1) Gedicht op de gekende engelsche volkswijze hierachter.
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Ach! werpt uw hart dan geen bloeisel meer af,
Of welkt de liefde als een bloem op een graf?
Kom! 'k heb zoo lang reeds verlaten en alleen
Om u geleên,
Lang geleên.
G. ANTHEUNIS.
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Wederzien.
En toen hij haar eensklaps wederzag
Ontwaakte er een lied in zijn herte,
Zoo zacht en rein als, bij kriekenden dag,
De zilveren klok in de verte.
En toen hij nader trad tot haar,
De bloem zijner lent, de beminde,
Toen ruischte 't lied, zoo wonderbaar
Als de kruin der geurende linde.
En toen haar blik zich keerde tot hem,
De blik dier aanminnelijke oogen,
Toen jubelde 't lied met blijder klem,
Als de zang des leeuwriks ten hoogen.
En toen haar arm zijn arm omslang
Als of ze zijn eigen ware,
Toen bruiste geweldig de liefdezang
Als de schuimend-zwellende bare.
Maar toen haar hoofd op zijn schouder zeeg,
En toen hij weenend haar kuste,
Verstierf het lied, en alles zweeg
In hemelsch zalige ruste.
G. ANTHEUNIS.
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Waakt!(1)
Mét. = 72.
Gedicht van G. ANTHEUNIS.
Mannelijk en breed.

(1) Den zang heb ik letterlijk aangeteekend naar de wijze van een oud kerelslied, waarvan hierbij
het eenig gekende koeplet.
Mijn vader zaliger zong het lied, dat sedert onheugelijke jaren, va vader tot zoon, mondelings
was overgeleverd.
Het ‘hn! hn! hn!’ driemaal wederhaald, klonk zoo vreemd en zoo wild als het ‘han’ van den
boomveller, en ik dacht onwillekeurig aan de middeleeuwen, toen de landheer onbarmhartig
den armen laat deed opknoopen, die zijn wild gestroopt of verjaagd had, en ik hoorde den
vrijen, gespierden kerel tergend zingen tot den jachtwachter:
Jooreke, wacht uw patrijskes wel!
Ze loopen op onzen tuin;
Ze eten daar al onze waremoes op
En al onzen ajuin.
Van tiere-liere-liere
Hn! hn! hn!
Van tiere-liere
Hn!
De zang is weerd te blijven leven. Daarom heb ik hem hier opgeschreven, met mijne woorden
en met de begeleiding, die de meester F.-Aug. Gevaert er welwillend heeft bijgevoegd.
G.A.
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1e K. f Ke - rels der gou - wen Vlaan-derlands, Wat
slaapt of wat gaapt gij thans?
Lis - tig ter zij kruipt en
sluipt bas-taar - dij
En woe - kert los en
vrij....
Het geldt uw landaard, Waakt, waakt, waakt!
De vij - and naakt!
2e K. f Ke - rels der gou - wen Vlaan-derlands, Wat
is er uw Dietsch nog thans?
Vreemd in zijn land, Van zijn
rech - ten ont-mand, Ten
prooi aan klauw en
tand....
Het geldt uw land-taal, Waakt, waakt, waakt!
De vij - and naakt!
3e K. f Ke - rels der gou - wen Vlaan-derlands, Staat
op en ver-ga-dert thans?
Gordt u - we leên Met den
moed van voor-heen;
Houdt stand en wijke er
geen....
Het geldt uw zelf-zijn, Waakt, waakt, waakt!
De vij - and naakt!
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De vij - and naakt!
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Iets over Gerrit van de Linde en zijne gedichten.
Wie onzer kent den dichter GERRIT VAN DE LINDE? Bijna niemand. - Wie de
Gedichten van den Schoolmeester? Ieder beschaafd Nederlander.
Inderdaad is het opmerkelijk, dat wanneer men van deze gedichten spreekt, zoo
weinigen terstond den naam des makers kunnen noemen, ja dat menigeen in den
waan verkeert, dat zij uit de pen gevloeid zouden zijn van Jacob van Lennep, aan
wiens onuitputtelijke luim we zoo menig geestig vers en zoo menig geestig woord
te danken hebben, en die voor de uitgaaf van des Schoolmeesters gedichten gezorgd
heeft.
Het oordeel over die gedichten loopt uiteen. Daar zijn er, die ze geestig noemen;
daar zijn er ook, die van een tegenovergesteld gevoelen zijn. Ik voor mij aarzel niet
ze werkelijk geestig te heeten. Maar wat iedereen, die niet in zwartgallige stemming
verkeert - en benijdenswaardig hij, met wien dit nimmer het geval is! - zal moeten
toegeven, is, dat zij, voor het meerendeel althans, vermakelijk zijn in den hoogsten
graad.
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En nu zal ik wel bij niemand tegenspraak ontmoeten, indien ik beweer, dat het in
een tijd als de onze, waarin men de menschen met zekere vertwijfeling hoort vragen,
of het eigenlijk wel de moeite waard is om te leven, waarin men zijn afgetobd en
afgesloofd brein pijnigt met allerlei vraagstukken - maatschappelijke, godsdienstige,
zedelijke, hygiënische - dat het in onze pessimistische negentiende eeuw, eene
ontzaglijke verdienste is, vermakelijk te zijn.
Het lachen is stellig een der aangenaamste en gezondste verrichtingen van den
mensch - en wie ons doet lachen, lachen op eene onschuldige wijze, lachen zonder
dat we er ons zelve over te schamen hebben, is inderdaad een weldoener des
menschdoms: hij jaagt onze lichaams- en ziels-ongesteldheden op de vlucht; hij doet
ons herleven; hij maakt ons weer jong. Huygens heeft eens gezegd:
Het lacchen heeft geen weerga, Griet,
Daer rijmt op 't woord van lacchen niet -

en had eigenlijk ongelijk, want behalve lachen kan men ook prachen of bedelen maar 's dichters bedoeling was toch juist; immers wèl mag men vragen: Wat wierd
er van den mensch, indien hij niet meer lachen kon? - Wie den lach verbant, omdat
hij stijdig zoude zijn met den ernst des levens, vergeet, dat niet de vroolijkheid, maar
de onverschilligheid, de dofheid, de levensmoeheid de vijandin is van dien
waarachtigen en heiligen ernst, die al zeer weinig met de zoogenaamde deftigheid
gemeen heeft.
Wie was Gerrit van de Linde? Gerrit van de Linde is den 12 Maart 1808 te Rotterdam
geboren. In 1825 is hij student geworden te Leiden. Hij bereidde zich voor tot het
predikambt, doch heeft dit nooit bekleed. Vóór
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dat zijne studiën voltooid waren, verliet hij, in 1834, de Akademie. Kort daarop begaf
hij zich naar Engeland om daar eene betrekking te zoeken. Eindelijk vond hij die.
Hij nam een kostschool te Londen over. Zoo is Van de Linde ‘de Schoolmeester’
geworden. Gedurende 15 jaar heeft hij met behulp van de vrouw, met wie hij in 1837
in den echt was getreden, aan het hoofd der school gestaan. Den 27sten Januari 1858
is hij overleden. Zijne gedichten, die, zooals ik reeds zeide, door de zorg van Van
Lennep het licht hebben gezien, hebben verscheidene uitgaven mogen beleven,
waarvan enkele zijn opgeluisterd door afbeeldingen van de bekwame hand des
talentrijken teekenaars Anthonie de Vries.
Het eigenaardige der gedichten van den Schoolmeester is mijns inziens niet beter te
kenschetsen, dan Van Lennep dit in de zeer lezenswaardige inleiding, waarin hij ‘iets
over den schrijver en zijn dichttrant’ mededeelt, gedaan heeft. ‘Zijn gedichten - op
zeer enkele na’ - (aldus Van Lennep) ‘ontleenen het pikante, waardoor zy zich
onderscheiden, aan de verrassende tegenstellingen, aan de zonderlinge kombinatie
van zeer heterogene denkbeelden en situatiën, aan een gestadig licht en bruin,
schijnbaar zonder opzet, doch in de daad met overleg en zorg bygebracht. Zy zijn
niet ongelijk aan een kaleidoskoop, het oog van den geest door een bonte en
vreemdsoortige mengeling van telkens afwisselende kleuren en figuren rusteloos
bezig houdende. Nimmer verwijlt de schrijver lang by hetzelfde denkbeeld; telkens
spruiten daaruit andere denkbeelden voort, waarvan hy zich meester maakt, om dan
weder somtijds in een enkel woord aanlei-
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ding te vinden op een geheel ander veld van beschouwing over te springen, aan dat
woord de meest dwaze en ongerijmde beteekenis te geven, of er de minst te pas
komende gedachte aan vast te hechten; - doch ook, juist daardoor, de vermakelijkste,
de koddigste uitwerkselen te verkrijgen.’
Weet gij, lezer, wat het eigenlijk is, dat de Schoolmeester bijna voortdurend doet?
Maak u niet boos, als ik het u zeg: hij houdt u gestadig voor den gek; maar hij doet
dat op zulk eene aardige, zulk eene vermakelijke wijs, dat gij er zelf hartelijk om
lachen moet. Wat al verrassende wendingen, wat al onverhoedsche zijsprongen! Wat
een samenkoppeling en aaneenrijging van ongelijksoortige denkbeelden! Wat al
goocheltoeren met woorden! 't Is alsof gij den hoed van Bamberg voor u ziet, terwijl
deze ‘vingervluggerd’ er allerlei voorwerpen in de bontste verscheidenheid uit te
voorschijn haalt.
Vaak is men geneigd uit te roepen: ‘hoe flauw!’ Maar men lacht. Waarom? Is het
misschien omdat het flauwe, waar het zekere grens overschrijdt, weder geestig wordt?
Wat zegt gij van dwaasheden als deze:
Een der gedichten, Sic Transit geheeten, behelst eene toespraak van een Generaal
aan zijne ‘Schutters, voetvolk, ruiterij, veel geachte armee.’ Daarin wordt de raad
gegeven om, als een schildwacht 's nachts een vijandelijk scherpschutter ziet
aankomen en het dus wenschelijk vindt zijne biezen te pakken, een briefje te schryven
van den volgenden inhoud:
‘Mijnheer de kaptein! neem niet kwalijk zoo ik van nacht vertrok;
't Is omdat ik met den telegraaph de bedroevende tijding heb vernomen,
Dat mijn peetoom de kinkhoest heeft en ik onmiddelijk t' huis moet komen.
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Ik hoop, dat de temporele absentie van een getrouw trawant
Geen detriment zal doen aan ons wiegjen (ik meen, het vaderland);
Doch zoo de vyand mijn schilderhuis soms in mijne absentie zou willen slechten,
Heb ik er mijn geweer in achtergelaten om zijn Ed. te bevechten.
Ik verblijf, waarde kapitein van de kavallerie,
Uw bestendige dienaar en ami,
Ahazuerus, korporaal by de genie.’

En wat dunkt u van de volgende regels uit de toespraak van den Heer Van Dadelpracht
aanzijne gemalin; regels, die ons kunnen leeren, dat men een beeld maar liefst niet
al te veel moet uitwerken?
Als ik u zie, zoo denk ik, dat mijn huis op een bloempot gelijkt,
Waar een prachtige roos van buitengemeene schoonheid in prijkt,
En, zoo ik de teugels van mijn verbeelding liet schieten,
Dan ware de tuinman reeds hier om u te begieten.

Men heeft de gedichten van den Schoolmeester wel eens ongerijmd of onzinnig
geheeten. Ik geloof, ten onrechte. Niet zij verdienen dien naam, maar datgene,
waarmede zij zoo vermakelijk den draak steken: onze deftige dwaasheid of dwaze
deftigheid; de zoutelooze gemeenplaatsen en de zotte redeneeringen, die wij dagelijks
te hooren geven, zonder zelve daarvan het belachelijke in te zien.
Is er bijvoorbeeld een vermakelijker parodie denkbaar van de deftigheid, waarmede
te onzent vaak de eenvoudigste, de ondeftigste zaken, behandeld worden, dan de
vergadering, die in ‘de Schipbreuk’ door de bemanning van het vergane schip op
een onbewoond eiland gehouden wordt?
Na een hevige schipbreuk is men op dat eiland aangekomen. Dadelijk
Bouwt men me de verloren zeilen een tent
En geeft een hamer aan den Kaptein, die zich benoemt tot president
En de vergadering dus aanspreekt, met een witten das, en overend:
enz.
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Is het niet, of we ons hier in Stellendijk bevinden - en (niet waar, lezer?) Stellendijk
ligt nergens en overal!
En wat zegt gij van de redeneering van den Heer Dadelpracht, in de Koffieveiling,
als hij, met eene logica, die waarlijk niet hem alleen eigen is, uit de omstandigheid,
dat hij en zijne vrouw geene kinderen hebben, afleidt, dat zijne kinderen ook zonder
oude lui zijn?
Van zijnen ‘kostelijken’ knecht getuigt deze wijsgeerige koffiemakelaar:
Zijn boodschappen doet hy doeltreffend en spoedig,
En voor de kinderen (die ik tusschen twee haakjens nog niet heb) is hy zeer goedig.

De Heer Dadelpracht is niet de eenige filosoof, dien wij bij den Schoolmeester
ontmoeten. Daar hebt gij, in de terugkomst van den Zomer, dien vader, die met zijn
kindertjes gaat wandelen en heel wat van hun ondeugendheid en dartelheid te lijden
heeft. Als een echt wijsgeer bewaart hij zijne kalmte:
Doch d'oorsprong van hun zijn blijft in zijn lot gelaten.
Zijn 't niet zijn kinderen, zijn na- of achterzaten?
Is 't niet zijn eigen bloed, dat op hun wangen bloost?
En is hun moeder niet de moeder van zijn kroost?
‘Een kinderlooze alleen heeft recht, zich soms te belgen,
Als op een wand'ling hij geplaagd wordt van zijn telgen.’

Wie onzer heeft niet weleens dergelijke redeneeringen moeten hooren?
Eene niet ongewone redeneerfout is verwarring van oorzaak en gevolg.
Daaraan maakt zich schuldig wie op de vraag:
‘Waarom is een hond
Toch zoo gezond?’ -

met iemand,
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Die er niet op gevat is,

ten antwoord geeft:
‘omdat zijn neus zoo nat is.’

Doch, leert ons de Schoolmeester,
‘iemand die logica leert,
Zegt terstond: ‘'t is juist omgekeerd.’

Wilt ge meer voorbeelden van vergrijpen tegen de redekunst?
Men leest - en ik verzeker u, dat men onderscheidingen als de volgende in vele
wetenschappelijke geschriften kan vinden - aan het slot van dat vermakelijke gedicht
‘de Visch’:
De Natuurlijke Geschiedenis
Erkent gemeenlijk twee soorten van visch,
Namelijk, degeen die opgegeten, en die nog voorhanden is.
Net als twee soorten van negers,
De heuschelijke en de schoorsteenvegers.

Daar hebt gij in den vierden brief van den Schoolmeester, die over de hitte in Maart
handelt, de verklaring:
Ik ken vinken, die hun nest reeds maken, o.a. een ouden papegaai,
En gisteren hoorde ik twee vogelstegen mekaêr zeggen: ‘ik braai’.
Doch ik moet er by voegen: het was niet in de natuur,
Dat zy dit zeiden; maar in de keuken voor 't vuur.

O die vanzelf sprekende waarheden, die banaliteiten, die men dagelijks voor goede
munt uitgeeft en aanneemt, hoe geestig heeft deze dichter er den draak meê gestoken
in zijn: Proeve van dichterlijke waarnemingen, met het motto: ‘'t Is een onwederlegbre
waarheid,’ aanhef van zoo menige geleerde verhandeling. Wie herinnert zich niet
deze strophe, waarvan de derde regel wel de aardigste is:
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Zoo schenkt men zelden worst uit kruiken,
Of witten wijn uit palingfuiken,
Of rooden uit een leêge flesch:
Zoo snuift men zelden uit zijn schoenen,
En snijdt geen messen met kapoenen,
Maar meest kapoenen met een mes.

Dergelijke waarheden - wij plegen, ik weet niet waarom, ze met koeien te vergelijken
- vindt men ook in den ‘Zesde brief van den Schoolmeester,’ die ons o.a. leert, dat
een talrijk huisgezin
Met dertien kindren, vlug en wakker,
Meer brood eet dan een zieke bakker
Of zelfs een doode bakkerin.

En wat zegt gij van de domme wijsheid, die in de volgende regels aan het woord is?
(men vindt ze in De Avondstond.)
Ook weet ik niet hoe er menschen kunnen zyn
............
... die over de staartstarren
Zoo bijster kunnen harrewarren,
Zonder dat zy schijnen te weten,
Dat het niet anders zijn dan komeeten.

Niet veel verstandiger dan onze redeneeringen zijn veelal onze wenschen. Hoe vaak
verzuimen wij daarbij rekening te houden met tijd en plaats!
Het gaat ons dan als die bedaagde juffer, wier beeld de Schoolmeester ons als ware
het een spiegel voor oogen houdt, in zijn kostelijk gedicht de Schipbreuk, en die in
het midden van den Oceaan, als de golven het schip dreigen te verslinden, een rijtuig
wil bestellen, om meê naar huis te rijden!
‘Is er,’ vraagt een ouwe juffrouw, ‘hier geen stal in de buurt?’
‘Ja wel!’ antwoordt de koksmaat: ‘maar al de rijtuigen zijn verhuurd!’
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Nu en dan treffen ons bij het lezen dezer koddige gedichten opmerkingen, die even
oorspronkelijk als juist zijn.
Aan het slot van de Kat leest men:
Iemand, die op de grammaire niet zoo byzonder gevat is,
Zal niet licht raden, dat poes de vocatief van kat is.

Is dit niet aardig opgemerkt?
En van het Speenvarken wordt gezegd, en ieder zal de juistheid er van moeten
erkennen:
Onder 't wandelen loopt hy altijd verkeerd.
En om hem vooruit te doen gaan, trekt men hem by zijn steert.

Geestig is ook de opmerking:
een haan zijn grootste pleizier,
Is nog altijd de begrafenis van een poelier

Regels als de hier aangehaalde vergeet men niet licht; en wat men van een gedicht
onthoudt, is doorgaans het onthouden waard.
Ook de vermakelijke typen en figuren, die wij in des Schoolmeesters gedichten
aantreffen, gaan ons niet spoedig uit het geheugen.
Daar hebt gij Barend de Schutter, dien wakkeren landsverdediger; Van Dadelpracht,
dien minzieken koffiemakelaar en zijne beminnelijke eega; den zeekapitein, dien
ouden stoffel, ‘die nooit een laars aantrok als hy kans had op een pantoffel’; de
zestienjarige Mina, die zoo begeerig was naar ‘een schuldloos rendez-vous’ met
onzen dichter in het koffiehuis ‘de Koe’; dien makelaar in teer, een gezet, oudachtig
heer, die zooveel grooter is dan een vloo en zooveel kleiner dan een reus; dien hond
Van Rijn, die juist verhaard heeft; dien ouden bles, die door den Minister
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van Marine voor de trekschuit wordt gekocht, enz. enz., om van de Keezen maar te
zwijgen!
Bijzonder rijk - het is reeds opgemerkt - zijn de gedichten van den Schoolmeester
aan tegenstrijdigheden. Telkens is de dichter met zich zelven in tegenspraak.
Ontegenzeggelijk maakt dit een zeer komischen indruk. De Heer Dadelpracht rijdt
's morgens gewoonlijk met de trekschuit naar zijn kantoor. Juist zal hij daarheen
gaan, als zijn knecht hem bericht, dat de trekschuit afgeschaft is:
Mijnheer! de schuit en den schipper zijn compliment:
En sints de spoorwegen is zoo iets als een trekschuit niet meer bekend;
De jager en zijn paard hebben zich gisteren verhangen,
En de schipper staat snoek te visschen, die hij wel nooit zal vangen.

De Heer Dadelpracht zal nu gaan rijden, en beveelt zijn knecht den koetsier te
waarschuwen:
‘Terstond, mijnheer,’ antwoordt de knecht, en laat er onmiddellijk op volgen:
En hier is een brief voor mijnheer, van Naarden,
Waar de telegrafische postkoerier van Amsterdam
Juist op 't moment in de afgeschafte trekschuit meê kwam.

Andere voorbeelden zijn hier gemakkelijk bij te voegen. Men denke aan dien
Stuurman, die op zee gewonnen en geboren is, ‘waar reeds zijn grootvader in een
veldtocht een houten been had verloren’ (de Schipbreuk); aan den kapitein, in het
zelfde gedicht, die, nadat men op een onbewoond eiland is aangekomen, ‘'s avonds
heel laat, als men kan opmaken uit de torenklok, die kwart over elven ‘slaat’, terstond
een liefhebberijknecht stuurt ‘aan den
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Magistraat,’ ‘met zijn complimenten, namelijk om assistentie en raad.’
Deze laat hem echter per omgaande weten,
Dat het hier een uitgestorven eiland is, zonder een enkel ingezeten,
En dat, aangezien er geen contribuablen meer bestaan,
De magistratuur, mitsgaders de kommiesen, maar naar huis is gegaan.

Men denke - ja, waaraan denke men niet; de gedichten van Gerrit Van de Linde
wemelen zoodanig van tegenstrijdigheden, dat ik te veel van 's lezers geduld zoude
vergen, als ik ze alle ging aanwijzen.
Liever wil ik nog bij eene andere eigenaardigheid, waarop Van Lennep reeds
gewezen heeft, stilstaan. Deze bestaat daarin, dat dikwerf aan een woord eene
beteekenis gehecht wordt, die het, ja naar den vorm misschien zoude kunnen hebben,
maar die het inderdaad geenszins heeft, en dat dit woord dan soms voorzien wordt
van een epitheton, dat alleen bij die averechtsche beteekenis past. De uitwerking is
vaak allerkoddigst.
Alweer een paar voorbeelden:
Ieder weet dat een stomme-knecht geen knecht, meer een stuk huisraad is. Toch
heet het in den proloog van de koffij-veiling:
Terwijl de hoofdrol, op algemeen verzoek,
Vervuld zal worden door een stomme-knecht in een zomerbroek.

Zoo ook zal niemand een runderhaas als een soort van haas, als een lid van Cuwaerts
geslachte, beschouwen, en er de vlugheid van dien langoor aan toekennen.
Niettemin wordt ons in de inleiding van de Natuurlijke Historie voor de jeugd
gewezen op het belang van de vraag:
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Waarom een haas, die in 't duin loopt, het land heeft aan een jager,
En een runderhaas daar-en-tegen, of een gebraden speenvarken, aan een slager;

en klaagt de Schoolmeester in zijn vijfde brief:
De haas, de vlugge runderhaas,
Zegt: ‘deze krankte is my de baas.’

Een koevoet heeft met den voet van een koe niet anders gemeen dan den vorm. Onze
dichter echter, een voorbeeld willende geven van het nut, dat men van de pooten
eener koe trekt, doet de vraag:
Hoe zou men 't b.v. op 't schip zonder een koevoet stellen?

Soms ook brengt de Schoolmeester in eene bekende uitdrukking eene kleine
verandering, waardoor zij de ongerijmdheid zelve wordt.
‘Zoo gezond als een visch’, is een gewone spreekwijze; men bezigde haar reeds,
in de middeneeuwen; doch aan zoutevisch werd die gelukkige eigenschap tot dusverre
niet toegekend - dan door onzen dichter, die den hond Van Rijn de woorden in den
mond legt:
Ik ben zoo gezond als een zoute visch en verre van ziek;
Alleen gevoel ik my wat lusteloos en cyniek.

Nu, wat het laatste betreft, als er iemand cyniek mag zijn, dan zeker wel een hond!
Van het zelfde slag als de gezonde zoutevisch is de geanglizeerde ossestaart,
waarvan een der Opschriften op uithangborden gewag maakt. Mag ik hier ook nog
wijzen (want al behooren deze dwaasheden niet alle tot de zelfde kategorie, zij zijn
toch uitingen van het zelfde speelsche vernuft) op de geestige ajuinen (ajuin=ui), die
wij in de Morgenstond ontmoeten, op het horlogie van bordpapier,
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dat niet langer loopen wil in de Olifant, op den stomgeboren stadsomroeper met een
zeere keel, van wiens stem in Altijd in contramine sprake is, en eindelijk op het
acoustic hospitaal voor dove kolen, volgens den vierden brief van den Schoolmeester
door een philanthroop in Limburgs hoofdstad gesticht?
Bewonderenswaard is des Schoolmeesters kennis van volksuitdrukkingen en
spreekwijzen. Zijne gedichten wemelen daarvan. Vaak worden zij echter met opzet
op een zoo averechtsche wijze te pas gebracht, dat een zeer komische uitwerking
verkregen wordt.
In de Olifant heet het:
Als gy dus by geluk, eens onder zijne VOETEN mocht belanden,
Zeg dan maar ‘menheer, mijn leven is in uwe HANDEN.’

In den Tweede brief van Mina:
Mijn neus, o Karel, que j'adoor,
Leent aan geen ruikers 't oor.

Minder geestig is de Schoolmeester m.i. daar, waar hij opzettelijk juist het tegendeel
zegt van hetgeen hij bedoelt:
En gy, Homeer: Juweel der dichtende Hellenen,
Die met uw' Orpheus-lier zelfs harten maakt tot steenen.
(Proeve van dichterlijke vlucht.)

Slechts schijnbaar doet hij het zelfde ook in de Koffieveiling, waar hij den koetsier
tegen den Heer Dadelpracht laat zeggen:
En zoo zeg ik, by voorbeeld, tot uw paarden, ik meen met mijn toomen: rechts of links af:
En zy doen terstond het tegenovergestelde van 't geen ik niet hebben wil, en dat op een draf.
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Ten leste wil ik er nog op wijzen, dat de komische kracht van des Schoolmeesters
gedichten nog verhoogd wordt door den vorm. De meeste zijn geschreven in
zoogenaamde knittelverzen, die wel het metrum missen, maar waaraan - Van Lennep
wijst er met nadruk op - toch geenszins een behoorlijk rhytmus ontbreekt. Op deze
gedichten doelt onze dichter, als hij in de inleiding zijner Natuurlijke historie voor
de jeugd zegt:
Ontbreekt voorts aan dezen of genen regel somwijlen een voet,
Anderen hebben er zooveel te meer; dat 's door elkanderen goed.

In al zijne verzen geeft Van de Linde blijk, niet alleen van tintelenden geest, maar
ook van ongemeene taalkennis en groot meesterschap over den vorm. - Wie deze
eigenschappen niet bezit, poge niet hem na te volgen, wat toch altoos vermetel is.
Met het rijm weet onze dichter soms aardig te goochelen. Zie hier een paar staaltjes:
In de Schipbreuk heet het:
- De storm, moet je weten, begint doorgaans met eene stilte,
En ik had in mijn jeugd een kleinzoon, die in April te
Buiksloot moest wezen.

In Sic Transit:
Maar 'k laat aan ander het commando, net als Nappie in Egypte,
Terwijl hij zelf naar huis voer en in een notedop van een schip te
Toulon arriveerde.

Soms worden we vermaakt met kluchtige enjambementen als:
Zoo'n zwierigen zwaai,
Dat elk een zei: ‘o Najade! o Syreen!’

in de Boterham en de goudzoeker, of:
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Mijn maag, thands in een strik verward,
Die al de slimmigheid der artsenykunst en aptekers tart,
Is krank...

in den Vijfde brief van den Schoolmeester.
Misschien zal de lezer na dit alles vragen:
Heeft deze dichter dan nooit ernstige of verheven gedachten gehad?
Zeker, enkele kleine gedichtjes bewijzen het. Mag ik er tot slot van mijn opstel
een van aanhalen? 't Is een kort versje, van slechts vier regels, maar het treft ons door
gevoelvollen ernst:

Het dak.
Het nestjen schuilt op 't dak
En 't wiegjen schuilt er onder;
En beiden, door Gods oog bewaakt,
Is dit geen liefdrijk wonder!
C. BAKE.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

39

Het Vertelsel van de Koningsdochter en den Schoenmaker.
Er was eens een koning en die had eene heel schoone dochter; hare weerga liep onder
de zonne niet. En vader zag haar nog zooveel te liever, omdat ze zijn eenig kind was.
En, och arme! op zekeren nacht werd zij door roovers weggevoerd en niemand wist
waar naar toe. Vader kon noch eten noch drinken van verdriet. Hij deed geheel het
land afloopen en overal rondzoeken, maar nievers was het meisje te vinden. Dan liet
hij in alle steden uittrompetten, dat degene, die zijne dochter zou weerbrengen, hare
hand zou krijgen en de helft van zijn rijk. Jan, een arme schoenmaker, die van duivel
noch hel verveerd was, hoorde dat zeggen. En omdat hij thuis toch zonder werk zat,
besloot hij naar de koningsdochter op zoek te gaan. Als hij vertrok, kreeg hij van
moeder twee halve franks en een koppel boterhammen; dat was geheel zijn rijkdom
en daarmee ging Jan op reis. Onderwege kwam hem een stokoud vrouwken tegen,
en ze vroeg hem eene aalmoes.
‘Zie,’ zei de jongen, en hij gaf haar 'nen boterham met 'nen halven frank, ‘dat is
de helft van al 't geen ik heb.’

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

40
‘Omdat gij zoo braaf en zoo goedhertig zijt,’ zei 't meken, ‘wil ik u ook iets geven;
bewaar dat, en als gij ooit van uw leven in gevaar zijt, peins op mij, en ik zal u helpen.’
En meteen gaf zij hem een doosje met eene kleine medalje in.
De schoenmaker hing het aan zijnen hals, en zette zijne reis voort. Ten langen
leste kwam hij in 'nen grooten, donkeren bosch, en als hij daar een eindje in gegaan
had, sprongen er onverwachts drie baanstroopers naar hem, met bloote sabels in de
hand.
‘Uw geld of uw leven,’ riepen ze. Maar Jan, die onder geene kloek gebroeid was,
zei stoutweg: ‘Wel sakkerloot, ik stond hier zelf op loer om iets te betrappen, want
ik doe dien stiel ook. En de eene kraai pikt toch de andere geen oog uit.’
‘Zoudt gij durven stelen?’ vroegen de roovers.
‘Stelen?’ zei Jan; ‘wel, ik heb mijn leven lang anders niets gedaan.’
‘En branden? En moorden?’
‘Vast en zeker. 't Is mijne broodwinning, en 't is zelfs om die reden, dat ik uit mijn
land gejaagd ben.’
Daarop werd Jan, 'nen grooten end(1) verder, in den rooverskuil geleid, en op éen,
twee, drie stond de kapitein van de bende vóor hem. Deze ondervroeg hem nu ook,
en was over Jan zijne onversaagdheid ten uiterste kontent. ‘Gij zult ons te pas komen,’
zei de kapitein, ‘maar eer gij bij ons voor goed aangenomen wordt, moet ge klaar
bewijzen, dat gij van geen klein gerucht verveerd en zijt.’

(1) End of eind wordt door het volk mannelijk en einde, onzijdig gemaakt. Ook elders nog hebben
wij, om dezelfde reden, het geslacht veranderd.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

41
Acht dagen vervolgens moest Jan alle nachten met de bende uitgaan. En elken keer
toonde hij zich den slimste van heel den troep. En waar het op moorden en branden
aankwam, ging hij zoo wreed te werk, dat hij spoedig als een model van baanstrooper
aanzien wierd.
‘Jan, ik ben kontent van u,’ zei de kapitein korts nadien; ‘ge zijt een felle kadee
en op u mogen wij rekenen. Ewel, luister. Sedert eenigen tijd zit de politie achter
onze hielen en daarom hebben wij 'nen kloeken kerel van doen, om den kuil te
bewaken. Wilt gij, van morgen af, dien last op u nemen?’
‘Zeker, zeker,’ zei Jan, want dat was percies in zijne kaart gespeeld.
‘Let dan wel op,’ zei de kapitein, ‘dat gij hier noch hond noch beest laat aanraken,
en geenen speldekop zelfs laat weghalen; anders zijt gij een vogel voor de kat.’
‘Zij gerust,’ zei Jan, ‘ik en heb geenen schrik, en wie hier durft komen, zal zijn'
meester vinden.’ En om te toonen, dat het serieus gemeend was, begon hij zijnen
sabel te wetten.
De kapitein wandelde toen met hem al de kamers af, uitgenomen éene. ‘Dáar
verbied ik u in te gaan,’ zegde hij, ‘want er zit een afgrijselijk monster in, en 't zou
u “krot en mot” opeten. Maar zie, door deze opening zult gij dagelijks eene korst
brood en eene schotel water steken. Onthoud mijne woorden, anders zal 't uw leven
kosten.’ Dan ging de kapitein zich aan 't hoofd van zijne bende zetten, en ze trokken
voor drie dagen uit. Ge kunt denken, hoe nieuwsgierig Jan was, om die geheime
kamer en dat monster te zien. ‘God weet of er de koningsdochter niet
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in zit,’ peinsde hij, en 't was zoo inderdaad. De kapitein had malgré met het meisje
willen trouwen; maar zij had hem van de hand gewezen, en daarom was ze nu in 'nen
donkeren kelder gestopt.
Hoe groot zijne goesting was of niet, de eerste dagen durfde Jan toch in den kelder
niet gaan, uit vrees dat de kapitein hem nog niet ten volle vertrouwde, en dat hij vóor
den gestelden dag zou weerkeeren. En waarlijk, het viel zoo uit: des anderdaags
kwam de hoofdman onverwachts in den kuil. Maar als hij nu alles in de beste orde
vond, was hij gerust, en twee vaderonzen nadien vertrok hij opnieuw. Den volgenden
dag zou geheel de bende weer thuis komen, zoodat de jongen nog niets durfde
beginnen. Den vierden dag moest nu heel de troep wederom uit, en dezen keer was
't voor negen dagen. ‘Nu ga ik de kans wagen,’ peinsde Jan. En ze waren geen twee
uren weg, of hij ging in den verboden kelder, en vond er een schoon meisje, met eene
keten vastgebonden. Hij legde haar de reden van zijne komst uit, maakte haar los en
droeg haar boven. Dáar viel ze bijkans kwalijk van flauwte. Maar, met een beetje
voedsel en wijn in te nemen, verkloekte zij merkelijk en was seffens in staat, om met
haren verlosser op de vlucht te gaan.
Als zij eenigen tijd in den bosch rondgedoold hadden, hoorden zij lawijt en geroep,
en dat naderde altoos meer en meer. ‘Zij achtervolgen ons,’ zei Jan; ‘kom, we zullen
ons onder dat kleine houtgewas wegsteken.’ Zoo gezeid, zoo gedaan. En terwijl ze
daar tusschen de struiken en de bladeren zaten, stormden de roovers voorbij. ‘We
zullen ze wel inhalen,’ riepen zij, en ze zwaaiden hunne bloote sabels, en vloekten
en tierden gelijk razende duivels.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

43
Als zij uit het gezicht waren, kwamen de vluchtelingen uit hunnen schuilhoek
gekropen, en vervorderden haastig hunnen weg. Op den duur geraakten zij uit den
bosch, en stonden toen onverwachts vóor eene groote zee. Ongelukkiglijk konden
ze maar drie dagen later met een schip naar hun land trekken; dusvolgens waren ze
gedwongen voor dien tijd eene kamer te huren. Van die gelegenheid wou Jan gebruik
maken, om de koningsdochter een geschenk te geven. Met het geld, dat hij uit den
dievenkuil meegebracht had, kocht hij zijn gerief en maakte een paar wonderschoone
pantoffels En als hij die aan de prinses gaf, stak zij hem 'nen gouden ring aan zijnen
vinger en zei: ‘Jan, 't geen gij voor mij doet, zal ik nooit of nooit vergeten.’ En Jan,
die een goed zanger was, leerde haar dan een rooversliedje zingen, waarin van
moorden en branden en van eene koningsdochter gesproken wierd. En zoo vlogen
de drie dagen rap voorbij.
Intusschen lag het schip gereed en Jan ging er met de prinses op. Maar de kapitein
van 't schip was een aartsdeugniet, moet ge weten. Van de eerste dagen had hij de
twee vreemdelingen al afgeluisterd en geraakte daardoor aan de weet, wie ze waren
en wat voor eene belooning de koning toegezeid had aan dengene, die zijne dochter
zou weerbrengen.
Op zekeren keer, dat de jongen en het meisje boven op het schip om en weer
wandelden, riep de kapitein: ‘Ziet eens, wat een groote visch!’ En gelijk ze zich
bukten om in 't water te kijken, kreeg Jan zoo'n geweldigen stamp, dat hij voorover
de zee in tuimelde. In 't vallen sloeg hij zijne armen open en pakte in 't wilde rond,
en hij had juist eene van de prinses hare pantoffels vast. Daarmee was hij den dieperik
in.
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Maar niettegenstaande het groot gevaar, wist Jan toch wat hij deed en hij peinsde op
het oude vrouwken, dat hem het doosken met de medalje gegeven had. En op
denzelfden pink stond ze vóor hem en zei: ‘Zet u op het schoentje en ge zult eer in
de prinses haar land zijn dan de kapitein.’ - Jan volgde dien raad en zie! hij reed of
liever, hij vloog door het water, gelijk de vogel door de lucht. En op éen, twee, drie,
was hij aan land. Dan zette hij zijne reis voort, maar kon nievers werk vinden. Zoo
geraakte hij op den duur in de stad, waar de prinses heur vader zijn hof had, en daar
verhuurde hij zich in een winkeltje, bij eenen schoenlapper.
Maar wij hebben den kapitein van 't schip vergeten. Die schelm deed het meisje
zweren met hem te trouwen, en aan heur' vader te zeggen, dat hij haar verlosser was:
anders was zij haar leven kwijt.
Eindelijk kwam het schip in de haven toe, niet verre van de stad, waar de koning
woonde. Rap ging de mare door 't land, dat de koningsdochter door 'nen zeekapitein
miraculeus verlost was, en weergekeerd was naar huis. En nu werd er overal feest
gevierd. De kapitein werd tot in de wolken verheven en door den koning en zijn hof
met kruisen en vanen ingehaald. Ook sprak iedereen van zijn aanstaande huwelijk
met de prinses. Maar, iets dat wonder was, naarmate de trouwdag naderde, werd de
bruid altijd bleeker en magerder. Van 's morgens tot 's avonds deed ze niets anders
dan zuchten, en aan niemand wou zij de oorzaak van haar verdriet zeggen. De dokter,
voor kwade gevolgen bevreesd, deed haar dagelijks uit wandelen rijden.
Op 'nen zekeren keer reed ze, droef en dubbend, door de stad. En op eens deed ze
de peerden stilstaan, en ze luisterde
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met hare ooren wijd open, want, vlak vóor haar, in een schoenmakerswinkelken,
hoorde zij een gezang, dat haar in 't geheel niet vreemd voorkwam: stem en liedje
herkende zij even goed. Nu twijfelde de prinses niet meer of Jan de schoenmaker
was nog in leven. Ze was er ‘nijg’ van aangedaan en reed naar huis. En ze zei tegen
heur' vader, dat ze niet trouwen zou, vooraleer zij de weerga kreeg van haar schoon
pantoffeltje. Dan liet de koning overal uittrompetten, dat degene, die hem het verloren
schoentje of een namaaksel daarvan kon bezorgen, rijkelijk zou beloond worden.
‘Nu zal mijn verlosser zich wel kenbaar maken,’ peinsde het meisje, en 't viel
inderdaad zoo uit. Immers, het duurde niet lang, of dat nieuws kwam aan Jan zijne
ooren. ‘Op min dan éen uur tijds kan ik zoo eene pantoffel aaneenflikken,’ zegde hij
tegen zijn' meester.
‘Is dat wel zeker?’ vroeg deze.
‘Zoo zeker als twee en twee vier is,’ zei Jan.
‘Dan loop ik seffens naar 't koningshof,’ zei de baas, ‘en ik zal zeggen, dat de
schoen binnen twee uren zal gereed zijn.’ En hij weg, met het vast gedacht, dat er
voor hem wel wat zou afbrokkelen. - Dat was me goed. Maar als de baas weerkwam,
vond hij den jongen met andere dingen bezig Hij vermaande hem om zonder uitstel
aan de pantoffel te beginnen, maar het hielp niet. ‘Er is geene haast bij,’ zei de gast.
En of zijn meester schoon sprak of zich boos maakte, Jan zei altoos: ‘ik heb tijd
genoeg.’ Op den duur, als er maar tien, twaalf minuten meer over waren, haalde hij
de pantoffel ‘voor de pinne,’ poetste ze wat op en gaf ze aan zijn' meester. Deze liep
er seffens mee naar 't hof. De koningsdochter herkende ‘vliegens’ het schoentje, en
vroeg aan den man, wie het
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gemaakt had? - ‘Mijn knecht,’ zegde hij. - ‘Verzoek hem, in mijnen naam,
onmiddellijk naar 't paleis te willen komen,’ zei de prinses op vriendelijken toon.
De schoenmaker kwam dat goede nieuws aan zijnen gast overzeggen, maar Jan
wou niet gaan. Als de prinses dat hoorde, sprong zij in de koets en reed met eenige
heeren en dames naar het schoenmakershuisje. Ge kunt denken, hoe aardig de
menschen opkeken, als de koningsdochter voór dat winkelken afstapte en daar
binnenging. Hare blijdschap, bij 't weerzien van haren verlosser, is met geene penne
te beschrijven. Nu liet de jongen zich toch meevoeren naar het koningshof, en op
eene amerij waren ze ginder. En het meisje vertelde alles aan heur' vader.
Toen gebood de koning eene zeer groote tafel op te rechten, en de zeekapitein en
de schoenmaker moesten er ook komen. Al de genoodigden wenschten den kapitein
geluk over zijne onversaagdheid en over zijn huwelijk met de prinses. Als iedereen
nu aan tafel zat, verzocht de koning aan den kapitein om te vertellen, hoe hij de
prinses uit de handen van de roovers verlost had. En de schobbejak begon, heel fier,
en met veel omslag, uiteen te zetten, hoe de zaak gegaan was. Al die dingen had hij
op het schip afgeluisterd, gelijk ge weet.
De koning meende den valschaard seffens leugenachtig te maken, maar hij hield
zich tegen en liet hem uitklappen. Dan vroeg hij aan Jan, of hem binst zijn leven
nooit iets bijzonders voorgevallen was? Daarop vertelde de jongen geheel zijne
historie, hoe hij de prinses verlost had en met haar te scheep gegaan was; hoe de
kapitein hem had willen verdrinken, om zich zelven voor haren verlosser te kunnen
uitgeven; hoe wonder hij uit het water geraakt
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was, en hoe hij, op den duur, zijn land en de prinses weergevonden had.
Ge kunt denken, hoe verbaasd iedereen den kapitein bekeek.
Deze was als van de hand Gods geslagen, maar liet het zoo min mogelijk blijken.
‘Die kerel is een zot of een bedrieger,’ riep hij. Daarop trok Jan den gouden ring van
zijnen vinger en toonde hem aan den koning. ‘Dat is de ring, dien ik mijne dochter
op den dag van hare eerste communie gegeven heb,’ zei de koning; ‘ik herken hem
op 't eerste zicht aan de wapens, die er op afgebeeld staan.’ Nu kon hij zich niet meer
inhouden en vroeg op strengen toon, aan den schoenmaker: ‘Welke straf wilt gij voor
dien moordenaar en bedrieger? De wreedste dood is nog te zacht voor hem.’
‘Ik heb hem het leven niet gegeven,’ zei Jan, ‘en wil het hem niet ontnemen; maar
ik wensch dat hij te water en te brood in 'nen kelder gesmeten worde en lijde, wat
de prinses geleden heeft.’ En die wensch werd seffens uitgevoerd. Nog denzelfden
dag trouwde de schoenmaker met de koningsdochter en ze waren de gelukkigste
menschen van de wereld. En zijn ze niet dood, zoo leven ze nog.
(Denderleeuw en Denderwindeke.)
DENDERLEEUW.
A. DE COCK.
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Dichters en Philistijnen.
BOUTADE IN VIER GEHARNASTE RONDEELKENS.

Aan V.G. te A***.

I.
Niet voor gelubden zing ik, maar voor mannen!
'k Hou niet van lippen die nooit lippen kusten.
Breng mij bij frissche vrouwen, volle kannen,
en 'k zal u volgen naar de verste kusten.
De kweez'laars, die met stroomen tranen bluschten
't helflakk'rend vuur der jeugd, - zij zijn gebannen!
Niet voor gelubden zing ik, maar voor mannen!
'k Hou niet van lippen, die nooit lippen kusten.
IK roeme luid het heil der aerdsche lusten:
mij 't geurig wild in rijk besausde pannen,
mij dans en spel, die 't moede brein ontspannen,
mij 't zoete liefje, om in haar' arm te rusten...
- Niet voor gelubden zing ik, maar voor mannen!
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II.
Och, laat ze ramm'len met hunn' zak vol schijven,
och, laat ze spotten, die den Mammon eeren!
‘Poëten.... Vadzig volkje.... Kale kleêren...
Azuur bekijken en papier beschrijven....’
Leêg is ons beurs! Dat 's waar. - Leêg kan ze blijven...
Maar des te voller is ons hert, mijnheeren:
Och! Laat ze ramm'len met hunn' zak vol schijven,
och! laat ze spotten, die den Mammon eeren!
Wij koopen noch verkoopen, - zelfs geen.... wijven!
Wij doen gelijk de vogels: kwinkeleeren!
En 't wonderst is: ons ijdel phantazeeren,
als gij en al uw goud verrot, - zal blijven!... Och! Laat ze ramm'len met hunn' zak vol schijven!

III.
Hunne ooren zijn zoo lang als hunne voeten,
hunn' hersenpan is hol, hun hert van steen!
Men leest de domheid op hunn' domme snoeten,
maar sport, turf, modes kennen ze als geen een!
Leidt hen door al de pracht van 't Eden heen,
zij weten noch van blazen noch van toeten. Hunne ooren zijn zoo lang als hunne voeten,
hunn' hersenpan is hol, hun hert van steen.
Spreekt hun van kunst! - ‘Zeg, geeft dat int'rest? neen?’
- Van Vaderland! - ‘Bestaat dat nog?’ - Van 't wroeten
des armen volks! - ‘Zeg 't aan mijn' grooten teen!’ Zij - hand'len in effekten en.... bankroeten!
- Hunne ooren zijn zoo lang als hunne voeten!
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IV.
Wij, laatste koningen bij Gods genade,
wij zijn poëten! - 't Hoofd omhoog geheven!
De kroon op 't hoofd, in purperen gewade,
den mond vol lied'ren trekken wij door 't leven.
In 't boek der Eeuwen, op den reinsten blade,
in 't puurste goud wordt onze naam geschreven
- Wij, laatste koningen bij Gods genade,
wij zijn poëten! - 't Hoofd omhoog geheven!
Uit zomerdraden wondermaarkens weven,
met louter lied'ren, als Sheherazade,
de menschheid wekken, troosten vroeg en spade vraag ons niets meer! Dat is ons heele streven,
wij, laatste koningen, bij Gods genade!
POL DE MONT.

October 1889.
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Rassenkampen.
De streng wetenschappelijke geest, die sedert eene eeuw eenen zoo reusachtigen
invloed op de algemeene ontwikkeling van het menschelijke weten en denken
uitoefent, heeft misschien nergens meer moeite gehad, om de plaats te veroveren,
die hem rechtmatig toekomt, dan op het gebied der geschiedenis. De geheimste
natuurkrachten worden tot in hare minste openbaringen op de nauwkeurigste wijze
onderzocht; met scalpel, vergrootglas en weegschaal gewapend, legt de wetenschap
het hoe en het waarom van de minste bijzonderheid in den bouw der wezens bloot;
wonderbare planten- en dierenwerelden worden opgedolven uit de verborgene
aardlagen, waar zij sedert onafzienbare tijdruimten rustten, en de schrandere blik des
geleerden weet er het verhaal der gedurige vervormingen in te ontcijferen, die de
eenvoudigste organismen der oorwereld tot de volmaaktheid van de huidige vorsten
der schepping brachten. De geschiedenis alleen bleef een aantal beoefenaars tellen,
die zich niet bekreunden om de talrijke feiten, om hen heen door anthropologen en
taalgeleerden aan het licht gebracht. Talrijk bleven zij, die in de geschiedenis der
volkeren enkel eene opvolging van troonsbe-
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klimmingen, veldslagen, oproeren en rampen zagen, en die zich bij het gemakkelijke
stelsel bepaalden, den loop der gebeurtenissen door de grillen van een blind noodlot,
of door de alles leidende hand eener hoogere macht te verklaren.
***

De geschiedenis der beschaving in 't algemeen en degene der godsdienstige meeningen
in 't bijzonder, wordt slechts sedert betrekkelijk korten tijd met wetenschappelijken
ernst beoefend. Ja, men verwaarloosde zelfs den faktor, die, zooals een Fransche
geschiedschrijver zegt, de gewichtigste is van alle, omdat hij de samenvatting is van
alle: het ras - dat is te zeggen, het geheel der kenmerken, welke een volk van al de
andere onderscheiden(1).
En toch, hoe zou het mogelijk zijn, de geschiedenis van een gewest te begrijpen,
de gebeurtenissen met eenige juistheid te beoordeelen, indien men geene acht geeft
op het eigen karakter der volkeren, die eene rol spelen op het tooneel, dat ons
bezighoudt? Wanneer men het leven van eenen persoon verhaalt, tracht men de
hoofdtrekken van zijn karakter in elke bijzonderheid weder te vinden, en wanneer
het de geschiedenis van eenen Staat geldt, schijnt men niet eens te bemerken, dat
twee of meer gansch van elkander verschillende volkeren binnen zijne grenzen leven.
Hoe grondig wordt aldus de reusachtige rassenkamp tusschen Czechen en Duitschers
in de 15de eeuw vervalscht, wanneer men in den strijd tusschen Hussieten en
katholieken enkel godsdienstige en staatkundige twisten ziet! En hoe wil men
begrijpen, waarom de Anglikaansche

(1) G. Lebon: Influence de la race dans l'histoire (Revue scientifique du 28 avril 1888).
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Kerk in Wallis zooveel tegenkanting ontmoet, wanneer men niet eens het zelfstandige
bestaan van het Welsche volk in aanmerking neemt?
Immers, volkeren zoowel als personen hebben hunne zelfstandigheid, hunne
persoonlijkheid, hun eigen leven. Rassen zijn individuën.
Om zulks tastbaar te maken, is het niet noodig min of meer gegronde gissingen
omtrent de vorming van eigendommelijke volkskarakters te maken, of de geschiedenis
der vervlogen eeuwen te doorbladeren. Immers, het bestaan zelf van die karakters is
eene daadzaak, die niemand kan betwijfelen. Wanneer men, b.v., van eenen
Engelschman spreekt, dan rijst ons onmiddellijk een beeld vóor den geest, waarvan
de bijzonderheden gansch anders zijn dan degene, welke wij aan eenen Spanjaard,
aan eenen Rus, aan eenen Chinees toeschrijven. Hoe groot het verschil tusschen de
afzonderlijke personen van een zelfde volk moge wezen, toch is het onloochenbaar,
dat er een zeker aantal kenmerken zijn, welke men bij verreweg de meeste in min of
meer hoogen graad aantreft, en die hun ras van alle andere onderscheiden.
Die persoonlijkheid der volkeren moge het ingewikkeld uitwerksel van een even
ingewikkeld geheel van oorzaken zijn: om het even! Zij bestaat, en dient niet over
het hoofd te worden gezien. Want het karakter des volks vindt men niet alleen terug
in de bijzondere eigenschappen van de overgroote meerderheid zijner individuën,
het drukt onmiskenbaar zijnen stempel op zeden en gebruiken, op bestuurvorm en
Staatsinrichtingen, en vooral op de trouwe uiting van alle geestesleven, van alle
denken en voelen des volks, op de letterkunde.
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Die kenmerkende eigenschappen brengt elk mensch bij zijne geboorte als een erfdeel
van het voorgeslacht mede. Even als eene diersoort zekere eigenschappen verliest
en andere aanwerft, wanneer zij gedurende een aantal geslachten in een nieuw midden
leeft - men vergelijke slechts de verschillende paardenrassen met elkander - zoo ook
geeft de geheimzinnige wet der overerving aan het huidige geslacht van een ras een
karakter, tot wiens vorming eene onafzienbare rij van eeuwen hebben bijgedragen,
en dat, met misschien nog scherper afgeteekende trekken, aan het nageslacht zal
worden overgemaakt.
Is het dan te verwonderen, dat een volk of een stand, die zich over zijn eigen wezen
schaamt, zoo onvermijdelijk den zedelijken en verstandelijken ondergang te gemoet
gaat? De vroegste geschiedschrijvers toonen ons, welk breed onderscheid er reeds
in de grijze oudheid tusschen Galliërs en Germanen bestond. Eene oppervlakkige
vergelijking van hunne schetsen met het huidige volkskarakter van Franschen en
Nederlanders of Duitschers is voldoende, om de overtuiging te verkrijgen, dat beide
rassen elkander geen haarbreed zijn genaderd. De opvolgende eeuwen hebben
toestanden en omstandigheden diep gewijzigd, zij hebben zelfs de Galliërs eene
vreemde taal opgedrongen, maar de overerving werd niet onderbroken: de
eigendommelijkheid van elk volk is gebleven, wat ze was. Wij, Nederlanders, dragen
gansch het verleden van onzen stam in de geheimste schuilhoeken van ons organismus,
wij zijn geschapen, om deel te maken van ons volk, om als Nederlanders te denken
en te voelen. En zoo wij met ons Nederlandsch wezen Franschen willen zijn, dan
zijn wij als het kroost van den trouwen wachter der kudde, dat
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men op het spoor van het wild zou jagen, als de vochtlievende wilg, dien men van
den boord der beek naar de dorre hoogvlakte zou verplaatsen.
Dan, zegt niet reeds de eenvoudige volksmond, dat ‘elk vogeltje zingt zooals het
gebekt is,’ drijft de fabulist niet den spot met den ezel, die den schoothond wil naäpen,
en verklaart niet de dichter,
‘....... dat in eigen lande
Geen zaad dan eigen zaad tot vrucht gedijt’?

In de vrije natuur verkrijgen en behouden de wezens hunne plaats onder de zon alleen
door eenen rusteloozen strijd met alles, wat hen omgeeft. De plant, die geene kracht
genoeg bezit, om zich door het dichte loover der rondom haar heen staande gewassen
eenen weg tot het vrije licht te banen, wordt verstikt en kwijnt weg. Het dier, dat de
noodige sluwheid of kracht niet heeft, om zich meester te maken van zijne prooi of
te ontsnappen aan zijne vijanden, verdwijnt en ruimt de plaats voor meer begaafde.
Ons eigen leven is een ononderbroken struggle for life, en wij ook zien rondom ons
de zwakkeren vallen in den rusteloozen kamp van elk tegen allen en alles.
Zóo is het met plant en dier en mensch, zóo is het met plantensoorten en
dierengeslachten, zóo moet het onvermijdelijk ook zijn met de menschenrassen. Het
zij dan, dat het een volk te eng wordt op zijnen bodem, dat de voortbrengselen van
zijn gebied het niet langer voeden, het gelde het verkrijgen of het afwenden eener
stoffelijke of zedelijke meerderheid - overal, zooverre de blik op het veld der
geschiedenis reikt, zien wij de rassen in botsing met elkander.
De rassenkampen, welke aldus onvermijdelijk schijnen,

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

56
en inderdaad zou oud zijn als de rassen zelven, kunnen verschillende gedaanten
aannemen. En in de eerste plaats dient opgemerkt te worden dat de volkeren zoowel
onder opzicht van karakter en wilskracht, als onder dat van verstandelijke
ontwikkeling tot in het oneindige van elkander verschillen. Tusschen den
ontwikkelden Europeaan en den bekrompen inboorling van Nieuw-Holland is er
ruimte genoeg voor eene lange reeks rassen, elk min begaafd dan de vorige en meer
dan de volgende schakels der ketting.
Welke ook de reden zij, die de rassen in botsing doet komen, men kan over 't
algemeen twee hoofdgevallen onderscheiden: ofwel een der twee staat merkelijk
lager dan het andere, ofwel beide kampenden zijn naar zedelijke en verstandelijke
ontwikkeling ongeveer elkanders gelijken.
Het eerste geval doet zich hedendaags nog op een aantal punten van den aardbol
voor.
Overal, waar de Europeaan in Amerika, Afrika en Oceanië voet aan wal zette,
heeft hij met de inboorlingen den strijd moeten opnemen. En men merke op, dat het
hier niet enkel eenen strijd met pijl en vuurwapen geldt. Indien de Indiaan in
Noord-Amerika ten laatste geheel zal verdwijnen voor den immer verder rukkenden
indringeling, dan is zulks in de eerste plaats hieraan toe te schrijven, dat de blanke
maatschappij stelselmatig en zeker zich van al de hulpbronnen der natuur meester
maakt, zoodat de Roodhuid, welke enkel van jacht leeft, en de ellende in de vrije
wildernis boven welstand op den engen koornakker verkiest, hoe langer hoe meer
in 't nauw geraakt, en zijn ras bij gebrek aan hulpmiddelen ziet wegkwijnen.
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Daarom schijnt de ondergang van een gansch ondergeschikt ras dan ook
onvermijdelijk, zoodra het met de Europeesche beschaving in aanraking komt. De
inboorlingen van Australië zijn nog slechts eenige duizenden, en sedert 1876 is het
oorspronkelijke ras van het uitgestrekte Van Diemens-land verdwenen. En niet alleen
voor de Europeanen is zulks het geval. Het Chineesche ras heeft de min ontwikkelde
inboorlingen van Indo-China in de ontoegankelijkste bergstreken gedreven, en op
de westkust van Afrika wijkt de vadsige Guineër immer verder voor het werkzamer
en verstandiger ras der Mandingen, dat van de Nigerboorden af zich immer verder
uitbreidt, en wellicht al spoedig het aloude kustenvolk geheel zal hebben verdrongen.
Dat alles moge droevig zijn te bestatigen. Om den vooruitgang der menschheid is
het echter best, dat aan die vreeselijke wet, welke de zwakken ten ondergang doemt,
gehoorzaamd worde. Want de ondervinding leert, hoe ellendig het voortbrengsel der
vermenging van twee zulke rassen is. De Amerikaansche metiezen schijnen geenen
enkelen edelen trek, noch van hunne Spaansche noch van hunne Indiaansche
voorouders te hebben overgeërfd. Zij vormen een karakterloos volk, zonder wilskracht
en zonder toekomst, dat gansch onbekwaam schijnt, ooit in de rij der hooger
omtwikkelde natiën te treden.
Tusschen ongelijke rassen is de vermenging doodelijk voor beide. Hebben de
Aryaansche veroveraars van Indië en de Semitische Ninivieten dat begrepen, toen
zij de veroverde volksstammen uit hunne rangen weerden door een streng
kastenstelsel, dat op de Assyrische beelden de twee volkstypen zóo diep van elkander
verschillend laat,
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en aan de Gangesboorden nog heden de ellendige parias in volkomen afzondering
doet voortleven?
Gansch anders is het gesteld met de kampen tusschen rassen, die ongeveer op
dezelfde hoogte der volkenladder staan. Hier schijnt werkelijke vermenging van twee
volkeren geen ondergeschikt ras, maar een gansch nieuw volk voort te brengen. Wij
spreken natuurlijk niet van het geval, dat eene handvol krijgszuchtige overwinnaars
zich te midden van een talrijk volk komen vestigen. Even als er geen spoor meer
overblijft van de talrijke Vlaamsche volksplantingen, die zich van het begin der IXde
eeuw af (Nieuw-Corbie, 823) over Noord-Duitschland verspreidden, zoo losten zich
de Frankische overweldigers ook alras in de Gallische bevolking op, die
onvergelijkelijk talrijker was dan de Germaansche stam. Wanneer echter bij de
versmelting de verhoudingen zóo zijn, dat geen der bestanddeelen zijn eigen karakter
aan de andere opdringt, dan ontstaat eene gansch nieuwe, zelfstandige natie, even
verschillend van de oorspronkelijke, als het brons van het koper, het tin en het zink.
Uit Kelten, Germanen en Fransch-Normandiërs ontstaan, vormt het Engelsche volk
eenen gansch nieuwen type in de opvolging der volkeren.
Edoch, de botsingen tusschen volkeren hebben niet altijd eene wezenlijke
vermenging der bestanddeelen tot gevolg. Zonder dat elk der kampers zijne eigene
persoonlijkheid verliest, kan in duizend vormen strijd geleverd worden. Men werpe
slechts eenen blik op de kaart: overal zien wij zwakkere stammen, die zich met min
of meer wilskracht aan de zedelijke of stoffelijke overmacht van sterkere trachten te
onttrekken, en de geschiedenis leert hun, dat zij in dien strijd tot het einde moeten
volharden, willen zij
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aan eenen anders zekeren ondergang ontsnappen. Vermengingen van volkeren, zooals
b.v. in Noord-Afrika, Arabieren, Berberen en Negers, schijnen zelfs zonder schokken
en op vreedzame wijze te geschieden. Doch ware rassenkampen zien wij daarentegen
in Ierland, in Wallis, in België, in Polen, in Hongarië, in Bohemen, in Tyrol, in de
Balkan-gewesten.
In al die landen ontmoeten wij volkeren, nu eens minderheid, dan eens meerderheid,
die zich tegen den verbasterenden invloed van andere verweren. Eene vreemde taal
en vreemd geestesleven heeft men aan Vlamingen, Polen, Welschen, Kroaten,
Czechen, Slovenen, enz. trachten op te dringen. En alles scheen inderdaad mede te
werken, om aan de doodende verbastering de zege te verzekeren. Nu eens verweert
zich een mindere stam tegen de geweldige aantrekkingskracht van een groot
kultuurvolk, als de Franschen, de Engelschen, de Duitschers; dan weer ligt een volk
machteloos of verdeeld onder den voet van een meerder, als in Russisch Polen en
Hongarië.
In de diepe lagen van het volk ligt echter eene weerstandskracht, zoo taai, dat zij
zelfs na eeuwenlange onderdrukking niets van hare frischheid blijkt te hebben
verloren. Op het oogenblik, dat in Vlaanderen onze taal en onze landaard reddeloos
verloren schenen, is de Vlaamsche beweging ontstaan, die den kamp met het vreemde
element moedig en beraden heeft opgenomen, en met goed geluk voortzet. Een
dergelijk verschijnsel nemen wij in Bohemen, in Wallis, in Slovenië, in Finland waar.
De taal van den vreemde, zijne zeden, zijne denkwijze dringen niet door tot de lagere
standen des volks en tot de bewoners van het platteland. Daar blijven de kiemen van
eigen grootheid
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liggen, en vroeg of laat komen omstandigheden, die hun toelaten zich te ontwikkelen
en rijke vruchten te dragen.
Anders is het echter gesteld met de zoogezegde leidende standen, vooral in de
steden. Wij, Vlamingen, hoeven slechts eenen blik om ons heen te werpen, en na te
gaan, in welke kringen de verfransching is doorgedrongen, om tevens een denkbeeld
te hebben van de verspreiding van het Duitsch bij de Slavische stammen van
Oostenrijk, het Magyaarsch bij Rumenen en Slovakken, het Engelsch in Wallis, het
Zweedsch in Finland.
De oorzaken van die gemakkelijke verbastering der hoogere klassen zijn
hoofdzakelijk van tweeërlei aard.
In sommige gevallen is het de werkelijke meerderheid van het vreemde volk op
het gebied der geestesontwikkeling of der godsdienstige begrippen, waaraan het
zijnen overweldigenden invloed te danken heeft. Zoo waren de Duitschers in de
Slavische en Magyaarsche Donaugewesten de dragers der westersche beschaving,
en in ruime mate ook des kristendoms. En indien zij later ook tot staatkundige
meerderheid geraakten, dan is zulks eerder als een gevolg van dat zedelijk overwicht,
dan als een nieuwe faktor in de geschiedenis hunner thans zoo erg gehavende
hegemonie te beschouwen.
In andere gevallen is het overwicht van een stam alleen het gevolg eener stoffelijke
verovering. Zulks is het geval in Polen en in de Balkan-gewesten. De ondervinding
van alle tijden en van alle streken leert echter, dat de nationaliteit van een volk veel
grooter gevaar loopt, wanneer het te kampen heeft tegen eenen machtigen zedelijken
invloed, dan wanner het onder den zool van eenen ruwen veroveraar ligt. De
verovering van Griekenland door Rome
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heeft de Hellenen niet verroomscht - integendeel. Zij waren het, die hunnen
godsdienst, hunne denkbeelden en in zekere kringen ook hunne taal door de Romeinen
deden aannemen. Nergens heeft het drukkende juk der Osmanli het eigen leven der
Europeesche volkstammen kunnen doen verdwijnen, terwijl in Azië en in Afrika de
Islam, en met hem ook de Arabische Koran-spraak en het Arabische geestesleven,
den grootsten voortgang maakte, nadat de wereldlijke macht der Khalifs gebroken
was.
In elk geval is de verbastering der hoogere standen eene onmeetbare ramp voor
het volk, waartoe zij behooren. Immers, zoodra het meest ontwikkelde deel der natie
eene vreemde spraak en vreemde leef- en denkwijze aanneemt, gaat alle aanraking
met de groote massa van het volk verloren. Zij, die hunne broeders zouden moeten
vóorlichten en geleiden in de baan des vooruitgangs, worden vreemdelingen door
de taal, en leeren weldra met verachting op hunne broeders nederzien. En het volk,
van zijne beste krachten beroofd, van alle hooger kultuurleven uitgesloten en aan
zich zelf overlaten, zinkt in eenen alleszins beklagenswaardigen toestand neer.
Wat de verbasterde standen betreft, zij kunnen zeker eenige rijkbegaafde zonen
voortbrengen, die eene eervolle plaats nevens de besten van het nagevolgde volk
innemen, doch zij zullen altijd maar zeldzame uitzonderingen wezen. De groote hoop
vormt eenen halfslachtigen, karakterloozen stand, die zijn eigen aangeërfd volkswezen
niet wil begrijpen noch tot volkomenheid brengen, en onbekwaam is, dieper in den
geest van den vreemde te dringen; - als eene plant, die de natuur gedurende
jaarduizenden voor eenen bepaalden grond boetseerde, en die plotselings in een
gansch
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verschillend klimaat en geheel andere omstandigheden verplaatst wordt.
Een laatste vorm van rassenkamp is degene, welke het gevolg is van onnatuurlijke
maatschappelijke toestanden.
Het gebeurt, dat de tegenweer aan een bedreigd volk moeielijk gemaakt wordt,
door stoffelijke voordeelen, welke het vijandige ras ten gevolge van overwinning of
anderszins geniet. Door de verovering van Ierland, b.v. kwam de grondeigendom
grootendeels in de handen van de Engelsche landlords, en daardoor werd het Iersche
volk onredbaar in eenen staat van ondergeschiktheid nedergedrukt. Zoo heeft ook
de Rutheensche boer in Oost-Galicië gewoonlijk eenen landheer van Poolschen adel,
en in Bohemen kwam het ‘grootgrondbezit’ ten tijde der katholieke tegenhervorming
grootendeels in Duitsche handen Edoch, hoe volledig in dergelijke gevallen de
onderwerping van het volk ook weze, toch blijkt het uit de geschiedenis der
rassenkampen, dat de onderworpenen elkander vroeg of laat de hand tot krachtdadigen
tegenstand reiken. Onnoodig van Ierland te spreken: iedereen kent de spanning, welke
er tusschen de massa van het volk en de landlords heerscht. De Ruthenen, welke in
Hongarië veld verliezen, winnen er in Galicië, waar zij van vijandige Poolsche
eigenaars afhangen, en gelukten er bij de laatste kiezing nog in, hunne partij in den
Landdag met verscheidene afgevaardigden te versterken In Bohemen hebben de
grondeigenaars opgehouden de Duitschers te ondersteunen, en hunne
Bewarend-Oostenrijksche houding heeft de massa der kiezers onlangs onder het
vaandel der Jong-Czechen gedreven. Het schijnt geen twijfel te lijden: of de
aristrocatie zal den algemeenen stroom der openbare denkwijze volgen, of zij
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zal hare bevoorrechte stelling in de botsing zien verdwijnen. De tijden zijn voorbij,
dat een handvol bevoorrechten den aandrang van gansch een volk konden
tegenhouden.
Van al die vormen, welke de strijd tusschen volkeren kan aannemen, is het de
taalverbastering der leidende standen, welke onze aandacht het meest verdient te
vestigen; omdat daar het kwaad ligt, dat wij, Vlamingen, te bekampen hebben. De
opvolgende regeeringen sedert het Burgondische huis, de nabijheid van een machtig
kultuurvolk, de tegenwerking van na 1830 hebben in Vlaamsch-België de Fransche
taal en het Fransche geestesleven in de hoogere standen doen doordringen. Die
toestand is onnatuurlijk. Al was het Vlaamsch volk het ondergeschikte ras, waarvan
sommige onzinnigen gesproken hebben, al werkte alles samen om ons, als de vroegere
Galliërs in Frankrijk en de Keltische Ieren, zelfs onze taal te doen verliezen, - dan
nog zouden wij met het nageaapte volk geen geheel kunnen vormen, dan nog zou
.... la profonde voix qui monte des tombeaux,(1)

het reuzengewicht van lange eeuwen overerving ons beletten met anderen samen te
smelten. Doch die omstandigheden bestaan niet. De vreemde taal moge de bovenste
lagen doordringen, de groote massa blijft onberoerd. En daarom is het ons allen een
heilige plicht persoonlijk deel te nemen aan den kamp, dien ons volk heeft opgenomen,
om het kwaad te weren. De afzondering, waarin het verlichtste deel des volks leeft,
moet ophouden. De taalgrieven, welke onze taal beletten in het volle bezit harer
rechten te treden, moeten hersteld worden. De onnatuur-

(1) Lesueur.
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lijke toestand, die ons belemmert op de baan naar volmaking en ontwikkeling, heeft
reeds al te lang geduurd.
Dat wij die rechtherstelling vroeg of laat zullen verkrijgen, kan niemand erstig
meer betwijfelen.
Doch dat de Vlaming niet vergete, dat in den algemeenen levensstrijd der wezens
de kamp niet mag ophouden, wanneer een uitzonderlijke hinderpaal uit den weg is
geruimd. Om werkelijk eene eereplaats te kunnen bekleeden tusschen de meest
ontwikkelde natiën, is het in de eerste plaats noodzakelijk, dat wij ons dier eer waardig
maken. Op geen gebied der hoogere menschelijke bedrijvigheid mogen wij minderen
zijn. Zonder in het minst onze zelfstandigheid op te offeren, moeten wij in alles op
de algemeene hoogte der beschaving blijven. Hunne machtige bevolking zal aan
Frankrijk, Duitschland, Engeland toelaten een grooter getal uitstekende geesten voort
te brengen, en vermenigvuldigt hunne kansen, reuzen te zien oprijzen op het gebied
van wetenschap en kunst. Doch de algemeene doorsnede mag niet lager zijn aan de
Scheldeboorden dan aan Seine, Theems en Spree. En dát is het werk van gansch het
volk, dat is te zeggen, van ieder in het bijzonder. Gelijken leven ongedeerd nevens
elkander, zwakkeren worden onmeedoogend versmacht: dat is de onverbiddelijke
wet van het Struggle for life. En de geschiedenis leert ten overvloede, dat onze geringe
getalsterkte ons niet verhinderen zal, dien kamp zegevierend vol te houden, indien
wij maar met onverzettelijke krachtdadigheid weten vast te houden aan eigen taal
en eigen wezen, - indien wij maar altijd en in alles Vlaamsch weten te zijn.
AUG. DE VREUGHT.
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Een woord over critiek, aanmoediging, enz(1).
Er zijn van die zaken in de wereld, die reeds zoo dikwijls gezegd en herhaald werden,
dat men ze van lieverlede met de benaming ‘oud nieuws’ bestempelde, doch die juist,
én om hunne belangrijkheid, én om de onverschilligheid waarmede zij doorgaans
onthaald worden, niet genoeg kunnen herhaald worden.
Dat zei ik ook, toen mijn vriend Em. de Bom zoo goed was mij eenige brokken
mede te deelen uit zijn opstel over: ‘De Vlaamsche pers en de critiek’, - opstel dat
hij in de Antwerpsche afdeeling van het Taalverbond voorlas en daarna als feuilleton
in het Gentsche Volksbelang liet opnemen(2).
Ik hoop, in het belang onzer letterkunde, dat de gewetensvolle studie van mijnen
vriend de vruchten zal inoogsten waarop de schrijver rekenen mocht en, hoogst
waarschijnlijk, gerekend heeft; want 't werd waarlijk tijd dat men ook eens sprak
over onze pers in zake van literarische aanmoediging, dat men ook eens wees op de
echt

(1) Losse bewerking van het onderwerp dat ik op de laatste algemeene vergadering van het
Taalverbond, te Antwerpen, voornemens was te behandelen.
(2) 15 Juni 1889, nr 24.
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stiefmoederlijke wijze - de uitdrukking is ook oud maar niettemin juist - waarop er
de critiek sinds jaren en jaren behandeld wordt.
Onze critici van naam wenden zich gewoonlijk tot tijdschriften voor de opname
hunner beoordeelingen, en zoo blijven merkwaardige gewrochten vaak aan het volk
onbekend. In de drukpers zijn het bijna uitsluitend de jongeren, die zich met het
bespreken van onze schrijvers zouden willen belasten; doch daar zijn zij juist niet
altoos welkom: - hunne zienswijze wijkt soms te veel af bij die van den ouden slenter,
en daarbij, - horresco referens! - er mochten letterkundigen zijn, welke bij die critiek
den neus optrekken, wat de uitgevers veelal aanspoort zich voorzichtigheidshalve
(?) van dat ‘bagage compromettant’ te ontlasten.
O, dat is meer dan waarschijnlijk.
Als een jong en onbekend schrijver, een schrijver die nog niet zijn ‘naam’ heeft
verworven en diensvolgens ook nog niet tot de onfeilbaren behoort, zich verstouten
durft, eens even, - o, heel schuchter - den neus in het hoog verheven (!) heiligdom
der critiek binnen te duwen, dan halen velen medelijdend - vaak ook wel minachtend
- de schouders op, morrend:
- ‘Wat wil dat heerschap van ons?’
Dat zijn van die menschen, die niet dulden dat men zich anders dan met uitbundigen
lof over hunne werken uitlate, die niet lijden kunnen dat men eens de vrijheid neme,
- la liberté grande - heel behoedzaam het tipje van hun godenmantel aan te raken en
op te lichten om te zien wat daaronder steekt, en u onmiddellijk beleefd toesnauwen:
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- ‘Laat af, oningewijde! On ne touche pas à la reine!’
Sommigen doet zoo'n manier van handelen schokschouderen. Mij ook.
Er is, destijds, in het Taalverbond, gesproken over het uitgeven van een tijdschrift
uitsluitend gewijd aan critiek. 't Is ook naar aanleiding daarvan dat ik deze regelen
op 't papier breng. Het spreekt natuurlijk van zelf dat ik hier niet optreed als een
hervormer der critiek en met de bedoeling den critici de les voor te lezen. Verre van
mij die gedachte. Maar ik meen de gelegenheid te baat te mogen nemen om nog eens
te zeggen wat ik, als jongere, over de critiek denk, wat vele jongeren met mij denken
en ook wel eens zeggen.
Alle beoordeeling van een letterkundig- of kunstgewrocht verdient niet den naam
van critiek. Soms bepaalt zich de schrijver enkel bij eene breedvoerige uiteenzetting
van het werk en bij het aanstippen van het schoone dat hij er meent in aan te treffen
Dat is eigenlijk wat men noemen mag de letterkundige kroniek. Voor de drukpers,
en voor vele gewrochten, is dit misschien wel de gepaste vorm, die veel kan bijdragen
tot de aanmoediging in de letterkunde.
Tusschen de kroniek en de critiek is het verschil hemelsbreed.
De critiek moet grondig, ernstig en oprecht zijn. De beoordeelaar mag niet uit het
oog verliezen wie het werk schiep en hoe hij het afwerkte. Want voor de jongeren
vooral hoeft de criticus dikwijls een leidsman te zijn, een voorzichtige, wijze
raadgever, - de gewetensvolle onderzoeker die nauwkeurig rekening houdt van de
begaafdheid en het vermogen des voortbrengers, evenals van het beoogde doel en
de manier van bewerking. Hij moet streng
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zijn, doch hij mag nooit uit het oog verliezen dat onvoorwaardelijk afbreken niet
altijd van pas komt.
Al te dikwerf wordt een werk totaal en stelselmatig afgebroken, omdat de schrijver
deze of gene staatspartij is aangekleefd, omdat hij tot de eene of de andere ‘school’
behoort.
Is dat ernstig?
Zoo las ik dezer dagen in Le Bien Public, van Gent, eene tamelijk uitgebreide
studie (?) over Jef Lambeaux' carton uit de laatste driejaarlijksche tentoonstelling
van Gent. De schrijver van het opstel weet zijne verontwaardiging nauwelijks te
bedwingen omdat men der regeering het inzicht toekent de geniale schepping in
marmer te doen beitelen om ze dan te Brussel ergens te doen oprichten.
Wil men nu den anoniemen schrijver gelooven - de redactie sloot zich overigens
ook bij zijne meening aan - dan beteekent het gewrocht niets, niets, absoluut niets!
Ik weet wel dat het blad in kwestie, in de kunstwereld(1), al niet hooger aangeteekend
staat dan de Godsdienstige week van Vlaenderen; maar toch is het feit niet van
beteekenis ontbloot en juist wel om de voorname plaats door het blad in onze clericale
fransche pers bekleed.
Niet dat ik daaruit afleiden wil dat een gewrocht niet mag veroordeeld worden!
O, neen! Er zijn er die moeten aan de kaak gesteld worden, onbarmhartig, in al hunne
afschuwelijke naaktheid, zooals de heer Max Rooses destijds in de Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle deed voor De Schaarslijper van dr R. Snieders. Voor zulke
werken is het toegelaten, neen, is het een aan alle wel-

(1) Ik maak uitzondering voor de muziekkroniek, nochtans.
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denkende lieden opgelegde plicht de striemende zweep te gebruiken. Maar ook bij
soortgelijke gewrochten (ik bedoel thans De Schaarslijper niet) mag de innerlijke
waarde niet uit het oog worden verloren: het werk kan schitterend zijn als vorm, als
kunstwerk.
In alle gewrochten, tot welke richting zij mochten behooren, dient alles in
aanmerking te worden genomen: de vorm, de opvatting, de bewerking, de ziel van
het gewrocht zelve.
En dat gebeurt niet altoos.
Nog eens, dat men daaruit niet afleide dat ik de critiek regelen wil voorschrijven,
waarbuiten zij zich niet bewegen mag. De critiek kan niet te veel vrijheid genieten;
doch juist daarom ook mag zij nooit ophouden ernstig en oprecht te zijn. Ik beschuldig
hier niemand; ik stel enkel feiten vast, die zich reeds voorgedaan hebben, die zich
nog voordoen, en die daarom juist niet zullen ophouden te bestaan, meen ik.
Vele jongeren, en wellicht wel alle jongeren - om hier enkel over hen te spreken
- hebben behoefte aan gezonde, kloeke critiek. Zoo zullen we niet, zooals 't nu wel
eens 't geval is, jongeren, na een zwak en onbeduidend optreden, door de pers al te
welwillend onthaald of al te kwistig bewierookt, meer en meer onbeduidende en
zoutelooze gewrochten zien voortbrengen en de wereld in zenden En juist hier wordt
de zending der critiek hoogst gewichtig, hoogst kiesch. Van de manier, waarop zij
zich van hare plichten kwijt, hangt meestal veel af. Veelbelovenden, al te zeer geraakt
door eene afbrekende of te veel minachtende critiek, voelen zich ontmoedigd en
hangen zuchtend de lier aan de wilgen; anderen blijven er koud bij, juist omdat zij
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hun te veel ‘ex cathedrâ’, te veel aan onverschilligheid grenzend voorkomt. En zoo
verwaarloozen zij ook de goede wenken die zoo'n critiek soms mocht bevatten, zoo
blijven zij vaak een' verkeerden weg volgen, - iets waarvan hunne middelmatige of
onverdienstelijke voortbrengselen het duidelijkste bewijs leveren.
In sommige gewrochten voelt men als het kloppen van een hart dat jaagt van
geestdrift. Al ware zoo'n werk verre van een meesterstuk te zijn, toch zou men die
geestdrift moeten toejuichen, aanvuren, omdat de geestdrift alleen reeds eene groote,
beslissende schrede is tot de overwinning. In onze dagen van ziekelijkheid en vaak
ingebeeld pessimisme, is de geestdrift eene niet te versmaden gave. Had onze
letterkunde maar iets dat bij aanmoediging mag of kan vergeleken worden, van
hoeveel gloed bij onze schrijvers zouden we niet kunnen getuigen! Maar nu die
aanmoediging nul, totaal nul is, moeten wij ons vergenoegen met het weinige dat
wij bezitten en moeten wij, vooral, zorg dragen het niet te verliezen.
Hoevelen onzer schrijvers zijn er niet die zich enkel aan de werktafel kunnen
zetten, na zich eenen ganschen dag, in de eene of de andere school, de longen uit de
borst geschreeuwd te hebben, of na uren en uren in een bureel opgesloten te zijn
geweest, waar dikwijls een adem van verstomping zweeft?
En hoevelen onder hen zijn er niet die min of meer door hunne.... prozaïsche
besturen gedwarsboomd worden in hun pogen en streven? Ik hoor tegen het woord
protest aanteekenen. Ook goed. Maar als het woord, dat juist nog al ruw klinkt, hier
van onpas schijnt, dan zal men toch niet loochenen, hoop ik, dat daar soms eene
onverschillig-
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heid bestaat, welke men als een ijzigen noordenwind in den rug voelt blazen, eene
onverschilligheid die weinig goeds zegt en boven dewelke wel eens openlijke
tegenwerking is te verkiezen.
- Oh! c'est un poète! zeggen sommige dier heeren, wat voor hen beteekent: 't Is
een gek, - en zij halen de schouders op.
Ofwel:
- C'est un littérateur.... flamand! wat hen in hunne reeds onwrikbare meening sterkt
dat gij een sukkelaar of een muiter zijt, - iets dat alweer een beleefd rug-toekeeren
voor gevolg heeft.
Ja, heeren, dat is ook critiek. En al wie zich in zoo'n geval bevindt of bevond, weet
best hoe die critiek smaakt.
Och, wij allen, wij droomen wel eens van het schoone, van het grootsche onzer
zending. De letterkunde, evenals de beoefening van alle kunsten, geeft vaak zonnige
stonden. Maar droomen duren niet eeuwig, en als men nu eens die stijve, afbrekende
‘academische’ recenséncies der critici, en dan weer eens die arrogante.. bestuurlijke
critiek (verschooning voor de uitdrukking) onder den neus krijgt, dan denkt men wel
eens aan de aanmoediging (!?) en aan het leven, - dan droomt men nog eens.... alles
behalve rozige droomen.
Laat ons dus onze beste krachten inspannen opdat onze critiek critiek weze in de
breedste opvatting van het woord. Dan zullen wij toch iets hebben!
De waarheid in alles en voor allen! - Waarom zouden wij het werk van onzen
vriend bewierooken als wij weten dat het niet deugt? Het ware hem voorzeker eenen
slechten dienst bewijzen en hem honig aan den baard
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smeeren, iets dat, - terloops gezegd - uiterst leelijk is. Laat ons dus geen onderscheid
maken tusschen vriend of vijand en steeds het hart op de tong, of beter, in de pen
hebben.
Is de critiek, - de ware, zuivere, openhartige critiek, in een woord, de critiek zooals
zij zijn moet, invloedrijk op kunsten en letteren, invloedrijk op de geestesontwikkeling
en den smaak der massa? Het ware gek er een oogenblik aan te twijfelen.
De goede critiek, dat is het model voor den kunstenaar, 't zij hij toovert met de
pen, met het penseel, met den beitel, met het snarentuig. Aan goede critiek zal hij
den vorm lenigheid en zwier leeren bijzetten, zal hij de denkbeelden, die hem in het
brein gisten en woelen, leeren rangschikken, zal hij zijne schuimende fantasie tot
slaaf van zijnen wil leeren maken, - en dan zal hij scheppen, dan zullen vorm en
gedachte één zijn!
Bezitten wij nu eenigszins de literarische critiek, toch hebben wij weinig of niets
betrekkelijk de kunstcritiek. Bevoegde kunstcritici loopen er wel is waar niet dik;
doch waarom beproeven diegene onzer kunstenaars, die ook vloeiend de taal schrijven,
hunne krachten niet eens op dat veld? Die grond ligt braak; er zijn daar kostbare
vruchten te winnen, - schitterende lauweren te plukken.
Want niets is den letterkundige of den kunstenaar heilzamer dan de algemeene
critiek, - de encyclopedische critiek, indien ik me zoo mag uitdrukken. Wat voedsel
voor den geest! Wat prikkeling voor de fantasie! Wat stof voor de schepping!
En juist om die redenen behoort het wellicht tot den plicht van het Taalverbond,
tot het stichten van een tijd-
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schrift voor critiek over te gaan. Men zou kunnen beginnen met iets in den aard van
Volkskunde, voorloopig gevoegd bij een onzer tijdschriften - het Nederlandsch
Museum, b.v. De eerste jaargang zou denkelijk de volmaaktheid niet medebrengen;
doch de jaren en de onderlinge medewerking van Noord en Zuid zouden zulks
langzamerhand kunnen.
Ik beweer ook niet dat een soortgelijk tijdschrift, - voor het oogenblik althans het reddend manna voor onze letteren wezen zou; doch schaden zou het voorzeker
nog minder.
Niet alleen onze schrijvers en kunstenaars zouden daarin besproken worden; wij
zouden ook krachtige, aangrijpende studiën moeten hebben over vreemde meesters,
door onze meesters, opdat het opkomende geslacht zich aan die voorbeelden en die
meesterstukken verzade en zoo zijnen dorst naar uitgebreidere kennis lessche. Eene
ware kunstenaarsziel zal bij zulke studiën niet hare eigenaardigheid verliezen, zooals
sommigen het vreezen mochten; zij zal integendeel steeds meer en meer behoefte
voelen naar persoonlijkheid.
Ook alle vormen der kunst moeten er gewetensvol in besproken en uiteengezet
worden, en vooral de nieuwere. Want men mag niet vergeten dat deze de toekomst
onzer kunst uitmaken en dat de verscheidenheid van den vorm den rijkdom der kunst
daarstelt.
Ik besluit dus met den wensch dat het Taalverbond de zaak ernstig onderzoeke en
oordeele of het niet geraadzaam ware aan den wensch, op de algemeene vergadering
van Gent, in 1888, uitgedrukt, gevolg te geven.
GUSTAAF D'HONDT.
St-Denijs-Westrem, 1889.
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Geschiedenis en Legende.
I.
Toen Vasco de Gama den weg naar Indië ontdekt en aldus zijnen landgenooten
nieuwe bronnen van handelsverkeer geopend had, hielden deze dien weg zorgvuldig
geheim. En ten einde de zeevaarders anderer natiën af te schrikken, doorvlochten zij
op het voorbeeld der Arabieren hunne reisverhalen met allerlei bijzonderheden,
waarin waarheid en verdichting op eene grillige wijze vermengd waren.
Eerst - zegden ze - moest men, langs kusten, door duivelen (Negers) bewoond en
onder de brandende luchtstreek aan die breedte eigen, den Evenaar passeeren. Had
een schip die verzengende hitte doorstaan, wel in staat pek en teer te smelten, de
naden tusschen 't uitgedroogde hout te verwijden en zoo het vaartuig te doen zinken,
dan was nog slechts een deel der gevaren voorbij. Verder voortzeilende kwam men
aan den Magneetberg(1), eene rots midden in de zee, welker ijselijke aantrekkingskracht
zelfs ervaren stuurlieden, slechts door het grootste beleid konden ont-

(1) Men vergelijke met het reisverhaal van den derden kalender in de Duizend en eene Nacht.
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komen. Wee den ongelukkigen, die door nevelen misleid, of door windstilte
machteloos, den schrikkelijken berg eerst gewaar werden, als aan geen uitwijken
meer te denken viel! Plots zagen zij al het staal en ijzer in hun schip op den berg
toevliegen en vonden met hun ontredderd vaartuig eenen ellendigen dood in de
golven.
Hoe zooveel hinderpalen te boven komen? De Portugeezen wachtten zich wel hier
op te antwoorden. Slechts gaven zij te verstaan, dat hunne scheepsbouwmeesters,
maar ook die alléén, middelen kenden, om deze gevaren met vrucht te trotseeren.
De weg naar Indië - men weet 't - leidde toen voorbij Afrika's Zuidpunt, eerst door
een verschrikt zeevaarder, ‘Stormkaap’ gedoopt. Wel was die naam gepast! Daar
toch, zoo luidde 't bij de Portugeezen, troonde de reus Adamostor, de aartsvijand der
Westerlingen, dien Helmers beschrijft als
...... de nevelvorst, die reeds sinds Gama's dagen,
Elk scheepling van den Taag met sidd'ring heeft geslagen!
Vlak voor der stormen kaap steekt hij bij 't woest geluid
Der baren 't vreeslijk hoofd door rif en branding uit.
Hij rijst verschriklijk op en schijnt een rotsgevaarte,
Dat met orkanen spot, gesteund door eigen zwaarte....

Zijne adems waren hevige stormwinden, waarmede hij de schepen terugblies naar 't
Noorden, om ze te beletten de Indische zee te bereiken. Dagen, ja weken kon 't duren,
vóór men behendig laveerende, of gunstiger wind afwachtende, in de veilige Tabelbaai
het anker mocht werpen. Maar ook velen, wier schip te pletter stiet tegen de rotsen,
zagen nooit hun vaderland weder!
Was nu eindelijk voor eenig vaartuig de Stormkaap
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metterdaad eene Kaap van Goede Hoop geworden, dan was nog alle leed niet geleden.
Huisde niet in den Indischen Oceaan de vreeselijke zeeslang? Op de platen, aan
reisbeschrijvingen van dien tijd toegevoegd, ziet men, hoe dit ondier onder de arme
schepelingen woedde. Elk derde man moest aan het monster geofferd, wilde men
door zeeën vol klippen en koraalriffen het wonderland Indië bereiken En, dat zulks
nog maar alleen mogelijk was aan zonen der Moederkerk, stipt hare voorschriften
volgende en dus onder bijzondere bescherming der Heilige Maagd van goeden
bijstand, met hulp en tusschenkomst hunner schutsheiligen, ziedaar eene laatste
voorwaarde meer bepaaldelijk tegen de kettersche Hollanders gericht en waarop de
Portugeezen grooten nadruk legden.
Doch, wat baatten al die praatjes en verzinsels tegen den onderzoekenden geest
en de volharding dierzelfde Hollanders? Cornelis Houtman, een Amsterdamsch
koopman, was door over en weer vragen tot het inzicht gekomen, dat hij den weg
naar Indië zou kunnen vinden. En welhaast stevende hij, de kiel door Gama's wed
gedreven, naar Bantams reê. De weg naar Indië, wel lang en moeielijk, maar veel
minder gevaarlijk dan men had durven hopen, lag nu voor zijne landgenooten open.
Honderden hunner volgden Houtman's voorbeeld. Uit Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn,
Medemblik, Rotterdam en Delft vertrokken telkens andere bodems. Ze voerden de
kostbare Indische voortbrengselen naar het Moederland en de nakomelingen der
Watergeuzen legden in 't verre Oosten de grondslagen van een machtig rijk.
Toch, al hadden de Portugeezen overdreven, de reis was moeielijk. Gevaarlijk
vooral was en is nog het omzeilen
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der Kaap. Soms mochten hier moed noch wilskracht baten; slechts beleid en
bezadigheid konden slagen, als tegenwind 't omzeilen vertraagde. Wee hun, die dat
vergaten! Daarvan spreekt de volgende legende, opgeteekend naar 't mondeling
verhaal van eenen Hollandschen Jan Maat.

II.
De vliegende Hollander.
Een schip, met wakker volk aan boord, was van Hoorn uitgezeild, naar de Molukken.
De reis ging voorspoedig. Reeds was men de Azoren voorbij en zelfs Kaap Verd
was lang uit het gezicht. Ook Evenaar en Zuider keerkring had men gepasseerd,
zonder al te zeer van de hitte te lijden. Van den Magneetberg was men niets gewaar
geworden en de meeste Jan Maats zegden, dat ook de andere gevaren wel verzinsels
zouden zijn. In dien geest sprak ook de schipper, een stoere zeerob, moedig tot
vermetelheid, koppig en doorzettend van aard als een echte West-Fries. Hij lachte
om de verhalen des ouden stuurmans en zijn laatste woord was altijd: ‘Martens, ge
praat als een laffe landrot! Waar anderen door konden, moeten wij 't ook!’
Zoo stevende men weer dagen achtereen Zuidwaarts. Reeds meende de bemanning,
overmoedig geworden door de voorspoedige reis, dat alle gevaar voorbij was. Hoe
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vaak spraken ze over hunne bestemming. Eerst, bij de Kaap gekomen, zou men daar
eenige dagen vertoeven, om versch water in te nemen. En dan verder Oostwaars! Ze
zouden er welhaast komen, in het land van specerijen en kostbare houtsoorten, van
paarlen en diamanten, in dat Indië, den meesten hunner nog onbekend, maar over
welks schatten en weelderigen plantengroei sommige ouderen zoo menige kabel
hadden gesponnen(1).
Maar juist die ouderen deelden niet meer in de algemeene opgetogenheid. Angstig
blikten ze bijwijlen naar het uitspansel, al scheen niets dien angst te wettigen.
Fonkelde niet hier 't heerlijk Zuiderkruis, daar de schitterende Orion, ginds zoo menig
ander prachtig sterrebeeld? En als de schipper hunne blikken verraste, haalde hij
minachtend de schouders op, of mompelde met saamgeknepen lippen: ‘Wij zullen
zien!’
Toch, langzamerhand was de hemel verduisterd. De wind was gedraaid. Nu blies
't van oogenblik tot oogenblik heviger uit 't Zuidoosten. Dat was de gevreesde
tegenwind! De stuurman ried den schipper aan zeil te minderen, wijl aan ingaan
tegen den storm niet te denken was. Maar deze wilde daar niet van hooren. We moeten
vooruit! was zijn antwoord. En den roeper voor den mond plaatsende, riep hij: ‘Zeilen
bij!’ 't Bevel werd uitgevoerd, maar kostte aan twee der oudste matrozen het leven.
Een windvlaag rukte hen in zee. Ze redden was onmogelijk.
De lucht was nu zwart als inkt en de regen overgoot het scheepsdek, als waren de
sluizen des hemels geopend. Daar scheurde een rukwind, nog heviger dan de vorige,
de

(1) Matrozenuitdrukking voor ‘vertelsels doen.’
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zeilen aan flarden! Op dat gezicht verloor de schipper geheel zijne bedaardheid:
‘Smijt rollen zeildoek in zee!’ beval hij en den roeper naar 't zwerk gericht, snauwde
hij tegen den wind: ‘Wilt ge lappen, neem deze en laat de andere met rust!’
‘Om Godswil, schipper!’ smeekte de stuurman, ‘laat af. Ik ken dit water; 't schip
zal te gronde gaan!’ - ‘Zwijg, lafaard!’ - raasde de andere - ‘zoo ge bang zijt, ga dan
elders. Ik zal zelf sturen!’ En den ouden man 't roer ontwringende, stiet hij hem in
zee. ‘Ja,’ - voegde hij er bij, terwijl bliksemflitsen 't zwerk doorkliefden en torenhooge
zeeën elk oogenblik dreigden 't vaartuig te verzwelgen: - ‘wij willen vooruit, niet
waar jongens?’ Een drievoudig: Hoezee voor den schipper! was 't antwoord der
vermetelen.
Thans had de orkaan zijn toppunt bereikt. Heviger dan ooit woedden de elementen.
Reeds was een der masten verbrijzeld. Maar met ijzeren vuist omklemde de schipper
de roerpen en trachtte bij 't opflikkeren der bliksems 't ontredderd schip te sturen.
Daar kraakte ook de fokkemast. Te gelijkertijd hoorde men de branding daveren.
Dat was de Kaap en 't gevaar te stranden was nabij. Richt een noodmast op! riep de
schipper. - Schipper, 't is onmogelijk! antwoordden de matrozen, nu zelf verschrikt:
- ‘Hel en duivel!’ brulde de woestaard, ‘ge weigert te gehoorzamen, ha, den eerste,
die nog spreekt sla ik de hersens in! Ja’ - huilde hij - ‘niets zal mij tegenhouden! Ik
zal er door, ik moet er door en al zou God zelf.....’
't Woord bestierf hem op de lippen. Wel had hij nog den roeper voor den mond,
maar geen geluid kwam er uit! Doodsstilte had eensklaps 't woeden der elementen
ver-
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vangen. Ontsteld zagen de matrozen elkander aan. Plots een schok! Had 't schip op
eene klip gestooten? Voorzeker, 't water drong in 't scheepsruim. Daar daalde de
driemaster, als door bovenmenschelijke kracht ondergedompeld, tot op den bodem
der zee. Eén oogenblik en hij kwam weer boven. Maar welke verandering! Zwart
was nu 't schip van den top der masten tot de kiel: zijn bemanning bleek als dooden.
Toch leven ze nog en werktuigelijk trachten ze hun werk voort te zetten.
Maar wat doodangst doet hun op eens de haren te berge rijzen? Van waar die
wanhoop in hunne blikken? Eene vreeselijke stem, rolt over de wateren: Vermeetlen,
roept ze, nooit bereikt ge uw doel. Eeuwig zult gij hier ronddwalen. De Kaap omzeilt
gij nimmer!
Die ijselijke voorspelling is in vervulling gegaan. Hoe snel 't ook zeile, nooit is 't
zwarte schip voorbij de kaap gekomen. Bij storm en noodweer, in duisteren nacht,
of in den vroegen morgen ziet men soms in de verte een schip, dat met ontredderd
tuigaadje tegen den wind in vaart. Dat is de vliegende Hollander! fluisteren de
matrozen elkander sidderend toe.
Geen hunner of hij kent de geschiedenis van 't gevloekte schip.
Wat is zijner bemanning, voor- of tegenwind? Wat baat hun de uiterste
krachtsinspanning? Ze kunnen niet aankomen. Elke morgen vindt hen op dezelfde
plaats, elken dag doorloopen zij denzelfden afstand. Steeds weer bij, nooit om de
kaap.
Op 't schip zelf is niets veranderd. Nog is de bemanning gekleed als vóor honderden
jaren. Nog staat de schipper
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daar met den roeper in de hand, doch niemand kan zijne bevelen verstaan. Want op
't schimmenschip heerscht eeuwig zwijgen. Maar sterker dan menschelijke taal 't zou
kunnen uitdrukken, is de wanhoop op 't gelaat der arme gevloekten, die met van
water druipende kleederen en doodmoe van uitputting, altijd vruchteloos nieuwe
zeilen hijschen, voor die welke de orkaan aan flarden scheurt.
Maar is een ander vaartuig in 't zicht, hoe angstig werken dan de armen, sedert
zoolang zonder tijding van vrouw en kind: ze vragen met smeekende gebaren dat
men een boot uitzette, om hunne brieven naar 't vaderland mee te nemen. Doch te
vergeefs zou men trachten aan hun verzoek te voldoen. Die brieven zijn gericht aan
personen, wier namen zelfs sedert lang vergeten zijn. Maar nooit nog bracht een
zeeman ze in 't vaderland. Dat kan niet! Weet gij waarom? Op die vraag zal elke
zeerob huiverend antwoorden:
Die den vliegende Hollander ziet, moet sterven! En zoo komt 't, dat nog niemand
heeft kunnen navertellen, dat hij het gevloekte schip van nabij zag. Maar wie zal 't
wagen zijn bestaan te ontkennen? Hebben niet honderden het heel in de verte, tegen
storm en orkaan in zien zeilen?
En zoo leeft de legende voort. Dan, niet altijd luidt zij eveneens.
*

**

Volgens velen bleef den armen schepelingen ééne kans op rust. Kan de schipper op
zijne omzwervingen aan vreemde kusten, eene maagd vinden, die uit oprechte liefde
er in toestemt zijn lot en zijn vloek te deelen, dan zal om harentwil die vloek
opgeheven worden. Dan zullen schip en bemanning rust vinden. In dien zin heeft
Wagner, de
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ontknooping zijner opera: Der fliegende Holländer aangebracht. De levensmoede
zwerver vindt eindelijk aan de Noorweegsche kust Senta, de schuldelooze bruid.
Door en met haar verklaard, ziet hij zijn lijden eindigen.
Minder roerend is de ontknooping in Marryat's Phantom Ship. Hier is 't een
jongman, een afstammeling des schippers, die er door zijn voorbeeldigen levenswandel
in mag slagen, na tal van avonturen het spokenschip te ontmoeten en los te koopen.
Ook Amerikaansche schrijvers behandelden deze stof. Onder de pen van Edgar
Poe ontwikkelde zij zich tot eenen hoogst belangrijken roman, Gordon Pym,
fantastisch als alle scheppingen van dit eigenaardig vernuft.

III.
Staan we nu even stil bij den oorsprong dezer legende, waarin het bijgeloof eene
minder groote rol speelt dan men oppervlakkig zou denken. Den oorsprong eener
legende nagaan! Vermetel pogen zeker, waar 't een dier verhalen geldt, onder
verschillende vormen 't gemeen eigendom van Boudha's volgelingen en van Odins
vereerders, ja over heel den aardbol bekend. Immers, met zulk een verhaal hebben
wij hier te doen: eene vervorming naar tijd en plaats van de oudste sagen.
Het is de uiting van eenen algemeen menschelijken trek: de zucht naar rust van
de stormen en moeielijkheden des levens. Zoo gewaagde reeds Homerus van de
jarenlange zwerftochten zijns helds. Deze mocht eindelijk rust vinden in zijne
geboorteplaats en dáar, in 't wederzien eener trouwe gade en omringd van de zijnen,
al 't geluk smaken, dat de Helleen zich op aarde kon denken.
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Sindbads avonturen en andere Arabische verhalen waren slechts wijzigingen van dat
oude reisverhaal: de Odyssee. Als deze hebben zij voor ontknooping de welverdiende
rust des reizigers na het weerzien der zijnen.
De Christelijke maatschappij kleedde deze zwerftochten in een ander gewaad. Zoo
ontstond de sage van den wandelenden Jood. Eenerzijds was deze zwerver de
verpersoonlijking van zijn volk, dat gesmaad en aan allerlei vervolging bloot gesteld,
zelfs zijne rijkdommen moest verbergen. Daarop wijst, onder anderen, de beurs
waarin steeds vijf penningen, nimmer meer.
Geheel in overeenstemming met den geest des tijds had 't nieuwe verhaal iets
afgetrokkens, iets mystisch, den kerkelijken legenden eigen. Voor de vrouw, door
de kerkvaders vaak met wantrouwen en minachting behandeld, soms zelfs tot een
wezen van lageren rang verklaard, was in deze legende geene plaats. Voor Odysseus
streven naar huis, stelde zij verlangen naar een hemelsch te huis, naar den dood. De
wandelende Jood zou op aarde geene rust vinden. Maar kon 't aardsch geluk nog wel
begeerlijk zijn in eene eeuw, waarin de menschheid veel meer dan nu geneigd was
tot de meening, als ware de volheid der tijden aanstaande!
***
Op 't einde der middeleeuwen, toen een nieuwe aandrang de volken op 't werkelijk
leven wees, kreeg de legende van den eeuwigen Jood eenen vorm, in overeenstemming
met den geest des tijds. De eeuw der ontdekkingsreizen was aangebroken. De zee,
niet meer de kleine binnenzee der Hellenen, maar de aardomgordende Oceaan was
voortaan het te ontginnen veld. Gelijk Columbus later van eene nog
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ongeziene wereld droomde, zoo streefde heel de menschheid naar breeder
gezichtskring. De sage van den vliegenden Hollander is als 't epos, dat die gedachte
verpersoonlijkt. Tevens wees ook zij, even als hooger genoemde legenden - hoeveel
andere nog - op de gevaren, welke allen wachten, die vermetel, mischien te vermetel,
denken, spreken, handelen.
Tot straf voor zoodanigen waan is de Hollandsche zeevaarder gedoemd eeuwig
op zee rond te zwalken. En gelijk Ahasveros wenscht hij den dood. Die ontknooping,
den eeuwigen Jood ontzegd, kan de Hollander winnen door de toewijding eener
vrouw. Want de reeds ontluikende Westersche beschaving begint te erkennen, in
welke deugden de zwakke vrouw den daadkrachtigen man overtreft. En de
volkslegende gewaagt er van. Hooger rol dan in de Odyssee is hier voor de vrouw
weggelegd. Slechts trouw werd van Penelope gevraagd, van deze toewijding,
zelfopoffering!
***
Waarom is de held dezer legende nu juist een Hollander? Zulks schijnt ons zeer
natuurlijk. Moesten niet Portugeezen en Spanjaarden, toen nog de voornaamste
zeevaarders, op 't punt zich door de gehate Geuzen den staf der zeeën te zien
ontwringen, bij voorkeur gewagen van het lot, dat hunnen mededingers, de kettersche,
ja volgens hen godloochenende Hollanders trof! En ook de Engelschen, wier handel
en scheepvaart toen ver bij die der Republiek achter stond, verhaalden gaarne wat
straf, wegens te groote voortvarendheid, den Dutchman had getroffen.
De zeelieden der overige Westersche natiën kondenniet ernstig met hooger
genoemde mededingen.
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De Hollanders zelf lieten zich 't verhaal gaarne aanleunen. Tuigde 't niet van hunnen
moed en ondernemingsgeest van die onversaagde vastberadenheid
door geen ijsgebergt gedwongen,
door geen weelde in slaap gezongen(*)

waarmede ze Hollands kleuren heinde en ver naar Oost en West droegen?
Zoo was en is dan het verhaal van den vliegenden Hollander eene bij uitstek
nationale legende: de weerklank van een grootsch verleden.
Amsterdam, Sept. '89.
JOH. KESLER.

(*) H. de Veer.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

86

[Gedichten]
I.
De Koe en het Mes.
‘Ziehier den schelm, die me eens het hart doorboren zal!’
Zoo sprak een koebeest, dat een mes vond in den stal.
‘Waarom verdenkt ge mij?’ zei 't mes; ‘ik heb tot heden
Gelijk een vriend het brood voor uwe soep gesneden:
Doch, mocht het eenmaal zijn, dat ik u 't harte snijd,
Dan is het door den baas; ik snijd zoo hij mij leidt.’
Naardat de meester wenkt is ons de knecht genegen,
Of...... tegen!

II.
De Koe en het Kalf.
Als ik een jongre zie, die oud'ren vóór wil gaan,
Dan hef ik telkenmaal Esopus' fabel aan.
Een kalf vol vindingsgeest wist, bij veel nieuwe dingen,
Door een gebroken plank ook in den stal te dringen.
‘Zie!’ riep het tot de koe: ‘alweer een' nieuwen vond!’
‘Ik deed dit’, sprak het beest, ‘lang voor dat gij bestondt!’
LEO LEEFSON.
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Londen - De Monsterstad.
Van Oost naar West meet de reuzenstad zes en dertig kilometers: vier en twintig van
Noord naar Zuid. Aan de samentreffende hoeken van vier provinciën gelegen, heeft
zij de uitgestrektheid eener gansche landstreek. In bevolking staat ze bijna gelijk met
België, terwijl ze op dit gebied menigen Europeeschen staat overtreft, en wel:
Rumenië, Beiëren, Zweden, Noorwegen, Portugaal, Nederland. Ze is bijna even
volkrijk als Zwitserland, Griekenland en Denemarken te zamen. Ze groeit nog steeds
op verbazende wijze, zoodanig zelfs, dat hare zes miljoen inwoners er tegen het einde
onzer eeuw wel acht tot negen miljoen zullen geworden zijn.
Haar groei is gedeeltelijk eene opslurping, eene inpalming van kleinere
rondomliggende plaatsen, die 't eene jaar hunne onafhankelijkheid nog bezitten, doch
zich in 't volgende door de pulpenarmen van den steden- en dorpenverslinder
omwenteld voelen, en hun eigen bloed en leven in 't zijne voelen overgaan. Want op
éen jaar tijd loopt de immer groeiende menschenzwerm heele roeden ver het land
in, en vermetselt er ieder plekje groen tot grauwe steenhoopen, of legt er eindelooze
straten over.
De vreemdeling zoekt te vergeefs zich naar Oost of West te richten in dien
schrikwekkenden doolhof van twintig duizend straten. - Vóor hij nog goed is
aangekomen,
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gevoelt hij zich verbluft door iets dat hem als bij de keel grijpt en hem angstig te
moede maakt: dit iets is 't verbijsterend hooge getal van al wat hem omringt. - Thans
voor de eerste maal maakt hij zich een gedacht van hooge getallen. - Hij telt!... Neen,
hij telt niet met eenheden of tienheden!... Ook niet met honderden! Zijn geest schat,
doch zonder getallen. - Reeds meer dan een half uur lang rijdt hij tusschen
schoorsteenen! Straten en huizen vlogen, en vliegen nog immer hem voorbij. - In
eenige groote spoorhallen heeft hij gedacht te moeten afstappen. Maar de trein ging
telkens weer aan 't rollen. Toch is hij reeds lang in de stad. Schoorsteenen, scharen
van schoorsteenen schuiven voorbij! Ontelbaar!
Als hij eindelijk de fijnbevloerde straten der verbazende stad betreedt, of zich door
een der duizenden rijtuigen naar 't gasthof laat voeren, waar hij zijnen intrek zal
nemen, wordt hij bijna bijster door 't altijd voor hem opdagende getal. Rijtuigen van
allen aard, maar vooral de zwaar met menschen beladen, bontgeschilderde
omnibussen, die in de city (d.i. de stad zelve) de tramwagens vervangen, wemelen
voor zijn oog. De meeste huurrijtuigen hebben slechts twee wielen, terwijl de koetsier
achterop zit, boven het koetsdak uitsteekt, en over dit dak heen zijne paarden voert.
Bijna onhoorbaar rollen die dingen hem voorbij. Nooit zag hij ergens zooveel
menschen op straat als hier rijtuigen in volle vaart voortschieten.
Op de voetpaden spoedt zich eene immer gejaagde menigte: duizenden in iedere
straat, met versnelden tred en koortsachtige haast.
Overvloed van aankondigingen in vergulde en gekleurde letters op huizen en
muren en rijtuigen, tot hoog in de
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lucht aan onzichtbare draden. Overal aankondigingen van dit of van dat: 't zij van
zeep of van schouwburgen, - van mostaard of vuurwerk!
De huizen dragen nummer 500 tot 600; - Op de huurrijtuigen leest hij nummer
22,000. - Als hij naar St-James-straat vraagt, heet het bij den koetsier dat hij het
kwartier der stad moet opgeven, want er staan acht en twintig straten van dien naam
op 't laatste plan der metropolis.
Hij zou graag naar 't een of ander tooneelspel gaan zien. De hofmeester in 't hotel
zegt, dat hij best naar ‘Dorothy’ zal gaan. Dan heeft hij kans eene goede plaats te
vinden, want ze spelen dat stuk voor de duizend vijf en twintigste maal.
Grooter Londen heeft honderd schouwburgen, een twaalftal onmetelijke
koncertzalen en vier honderd Music-Halls in den aard onzer Scala- en Eden-Theaters.
Valt een tooneel- of zangspel in den smaak van 't gemeen, dan wordt het minstens
vijf honderd maal zonder afbreken doorgespeeld. - 't Gebeurt wel eens dat een der
spelers door al dat spelen gek wordt, zijne rol ernstig opneemt en ze langs de straat
loopt spelen!
De schouwburgen zijn de pracht en het genot van Londen. De plaatsen duur bij
uitnemendheid. In de twintig of vijf en twintig groote tooneelzalen kosten de
orkestzetels twaalf tot vijftien frank, en sommige loges gaan tot honderd vijf en
twintig. Het uilen kot kost er een schelling. - Wat men daar te zien krijgt is, 't spreekt
van zelf, waar naar den prijs.
Shakespeare komt er voor 't voetlicht met eene figuratie van vijf tot zes honderd
personen. - De kleedij overtreft al wat men zich hier op 't vasteland, ook te Parijs,
kan
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inbeelden, - en wat de versiering of 't landschap van 't tooneel zelf betreft, dit is
eenvoudig wonderbaar! De grootste kunstenaars werken als decoratieschilders aan
schermen en doeken. Bijna onuitvoerbare middelen worden uitgedacht om de
begoocheling bij het publiek te vermeerderen. Een echte tuin met echte boomen, een
echt plein waarop zes straten uitloopen, eene brug met echt vlietend water er onder
en booten of gondels er op, zijn geene zeldzaamheden.
Een of twee der groote schouwburgen zetten zomer en winter een ballet op touw
dat gansch Londen doet loopen. Zulk ballet telt tusschen de twee en drie honderd
danseressen. Overigens, de Londenaars loopen gedurig naar hunne honderden tooneelof koncertzalen.
In Londen is 't altijd tentoonsteling van 't een of van 't ander. Van Uitvindingen, of
van Barnkracht, of van Visscherij, of van Gezondheid, of van Grieksche en Roomsche
en andere oudheden. - Zulke tentoonstelling trekt van vijf tot tien miljoen bezoekers
op eene maand of zes.
Ten zuiden van Londen, op drie uren afstand van 't middenpunt der city, ligt
Sydenham, eene buitenvoorstad. Daar staat het wereldbefaamde Crystal Palace, een
waar paleis van ijzer en glas opgetrokken, met eenen uitgestrekten tuin ervoor en elf
duizend fonteinen. Des zomers wordt alle Donderdagen een monstervuurwerk in
dien tuin afgestoken waarbij ons laatste vuurwerk op de Schelde niet halen kan! Alle
Zaterdagen worden de tuinen tooverachtig verlicht. Binnen in het paleis vindt men
een tooneel als
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onze Scala, een Amphitheater met zoowat vijf duizend zitplaatsen, eene tooneelzaal
waar Shakespeare en Sheridan in eere worden gehouden, een aquarium, eene
zwemdok, een Skating-Rink, eene rij opgevulde dieren, eene galerij tamelijk goede
schilderijen, eene verzameling borstbeelden van groote mannen, en eene gewone
tentoonstelling van de drommel weet wat. - Daarbij natuurlijk ook een twaalftal heel
dure restauraties.
's Donderdags stormen de dienstmeiden, die, zooals hier ten onzent de schooljeugd,
den namiddag vrij hebben, in gansche zwermen naar 't Kristallen Paleis, om er zich
op echt prettige wijze te vermaken. Nauw zien die deernen niet, en al gedragen zij
zich 's Donderdags niet juist op zoo uitgelaten wijze als dit gebeurt op tweeden
Paaschdag, Bank-holiday, toch zou men ze hier te Antwerpen ‘niet van de poes’
noemen.
Viermaal 's jaars is 't in Londen Bank-holiday. Telkens op eenen Maandag.
Paaschmaandag stelt de reeks in. De banken en bureelen zijn gesloten, en de winkels,
die open houden, zijn slechts de zulke waar eten, drinken of tabak te krijgen is.
De Bank-holidays vervangen terzelfdertijd onzen Vastenavond en onze Kermissen.
Het lagere, dit is, het grootere gedeelte der bevolking, houdt kermis door eene
verschrikkelijke hoeveelheid bier en sterke dranken in te zwelgen.
In 't Kristallen Paleis vindt men den Bank-holiday in vollen gang van 's middags
tot 's middernachts.
Op 22 April ll. werden 78,500 personen door de treinen aan het paleis afgezet op
tijd van vijf of zes uren.
Daar binnen ging alles tamelijk deftig toe. Doch in den tuin was 't er 's namiddags
geheel anders gesteld. Op ver-
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scheidene plaatsen zijn groepjes aan 't dansen op 't muziek van een paar accordeons
of ‘concertinas’, zooals ze dat ginder heeten. - De deftige lui, die men ontmoet, zijn
uitsluitelijk vreemdelingen van 't vasteland, of van alle hoeken van Engeland
toegestroomd. Toboggans en switchbacks maken gulden zaken. De eetzalen met
hunne schandelijk hooge prijzen worden haast leeggeplunderd. - Op 't gras, op de
banken, in de boschjes, ziet men paren én paren, in alle mogelijke houdingen, die
elkander op eigenaardige, doch weinig stichtende wijze omstrengeld houden! Wie
op eenen zomernacht bij ons te Antwerpen door het park durft gaan, ziet wellicht
iets dat er in 't klein op gelijkt. Doch men vergete niet dat zulks te Londen in vollen
dag gebeurt!
's Avonds echter draait de klucht naar het drama over. Om half negen is 't vuurwerk
afgeloopen, en 't volk begint naar beneden te stroomen de spoorweghal in. Twintig
duizend personen dringen door of naar ééne smalle deur om naar Londen te komen.
Voorbij de deur is eene tamelijk ruime zaal, die vijfhonderd personen kan houden.
Naast de zaal een bar-room, door een glazen schutsel eraf gescheiden. Daar nog
naast, twee kleine wachtzaaltjes. Vlak voor, drie groote open deuren, een breede trap,
en daar beneden het spoor en de treinen.
Tusschen de zeventig en de tachtig duizend personen op zes uren tijds van Londen
aanbrengen is tamelijk hard werk voor ééne spoorwegmaatschappij. Maar ditzelfde
getal personen tusschen negen uren en middernacht terug naar Londen voeren, ziedaar
een vraagstuk wat anders moeilijk om oplossen.
Buiten, vóór de smalle deur, is de drukking vervaerlijk,
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en ze groeit immer. - De volkmassa wiegt en deint als eene zee. Nooit zagen wij zulk
schouwspel! De Babelsche verwarring tijdens de Breidelfeesten te Brugge was een
kinderspel hierbij vergeleken!
Wie het aanschouwen mocht gevoelde schrik en medelijden. - Hij, die in de woeling
zich gegrepen vond, smaakte den angst van den doodstrijd! Want, horribile, die
massa was dronken!
Daar schuiven de drie deuren, die de groote wachtzaal van het spoor scheiden,
schielijk naar beneden, als de schuiven in eene rattenval, op gevaar van neuzen af te
snijden en voeten te pletteren. Wee dengenen, die voor de schuifdeuren bleven!
Langzaam, maar gestadig, vult de stroom van buiten de zaal, die proppensvol
raakt, tot de vrouwen het benauwd krijgen, en verscheidene harer het bewustzijn
verliezen. 't Is er om te stikken!.... Er zijn kinderen onder: zuigelingen aan de borst!....
De schuifdeuren blijven dicht....
Beneden langs het spoor staan ettelijke duizenden te wachten.
De spoorwegmaatschappij verkiest dat er eenige zullen gepletterd worden boven
het gevaar van eenige honderden onder de wielen van den stoomsleeper te zien rollen.
De drang van buiten wordt onweerstaanbaar. Reeds zestig duizend menschen
verdringen zich in ééne smalle straat voor eene enkele smalle deur!
Kom, wenden wij het hoofd af!...
Om het kwaart uur gaan de schuifdeuren op, en laten eenige duizenden den trap
af en de treinen op. En dat men niet veronderstelle dat de maatschappij aan eenige
vertra-
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ging schuld had. - Op drie uren tijd werden uit Crystal-Palace statie acht-en-vijftig
treinen verzonden!
Er liggen nog ettelijke andere plaatsen van denzelfden aard in en rond Londen, doch
alle zijn van minder belang. In het verre East-End bezit het volk zelfs een People 's
Palace (Volkspaleis), waar het kosteloos alle soorten van heilzame spelen en
uitspanningen voor geest en lichaam kan genieten. Dit laatste werd door eenige
liefdadige personen, en wel voornamelijk door een der meest gelezen Engelsche
romanschrijvers, den volksvriend Walter Besant, tot stand gebracht.
Arm East-End!....
Dáar wonen bijna een miljoen sukkels, die met meer dan menschelijke inspanning,
door dag en nacht te zwoegen, aan een stuk brood komen. Dáar is het sweating-system
(of zweet-stelsel) in vollen bloei. Dáar snijdt en plakt eene gansch huisgezin een gros
(d.i. 144) stekskensdoosjes voor twee penningen en half! Dáar moet eene naaister
een hemd, een kleermaker eene broek, een schoenmaker een paar schoeisels kant en
klaar maken voor eenige penningen.
Dáar ook huist de havelooze horde, die een paar jaren geleden, twee, drie uren ver
de stad doortrok, naar het rijke West-End, in drommen van tien duizend, om er de
prachtige winkels en aristokratische clubs der wulpsche West-Enders te plunderen.
Dàar is 't, dat zich honderd duizend boeven van de ergste soort schuil houden, die
aan het zeventien duizend man sterke leger der Londensche politiemacht de handen
vol geven. In menige straat van het huiveringwekkende
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East-End is de bezoeker minder veilig dan in het gevaarlijkste woud Afrika's, onder
wilden en verscheurende dieren.
De krielende bevolking, die men er aantreft, is dan ook bijna uitsluitelijk
samengesteld uit bewoners van dit kwartier. Hoevelen zijn er niet onder dezen, die
hun gedeelte van de stad nooit verlaten, en nooit het Westen van Londen gezien
hebben.
Evenzeer is het East-End den West-Enders en bewoners der City zoo vreemd als
eene ver afgelegen streek, en een werk dat over de bewoners van het gevreesde
volkskwartier komt te verschijnen, wordt met gretigheid gekocht en gelezen. - Die
daadzaak alleen zou voldoende zijn om een gedacht te geven van de overgroote
uitgestrektheid der wereldstad.
Wij zouden voorzeker den kring dezer beknopte schets te buiten gaan, moesten wij
ons bezig houden met het beschrijven der ellendige volkswijken waar de akelige
Jack the Ripper (Jan de Rijter) verleden jaar zooveel slachtoffers gemaakt heeft.
Als een staaltje kunnen wij nogtans wel aanhalen, dat eenige jaren geleden nog
straten werden gevonden met eene keten afgespannen, aan welker hoek een
gerechtsdienaar de wacht hield, om de deftige lui aan te raden er zich niet in te wagen.
De ketens hebben wij niet meer gekend, doch eens viel het ons voor, door eene
der smalle stegen te wandelen, die in den slechtsten reuk staan. Niemand was er, die
ons lastig viel. Doch daar bemerkten wij op eens, op het eerste verdiep van een
bouwvallig, morsig huis, eene jonge vrouw,
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die in een open venster, zoo moedernaakt als Eva zelve, uit een kort stompje pijp
stond te rooken. - Stom van verbazing, doch schijnbaar ongeroerd, wandelden wij
langzaam terug de steeg uit tot bij den police-man aan den hoek. ‘Ginder, zegden
wij hem, staat een bloot wijf in 't open raam te rooken, wat moet dat......’
‘Die heeft heur hemd uitgewasschen,’ wedervoer de Bobby, met eenen
onnavolgbaren zelfbewusten zwaai van zijne zware hand - een teeken alleen den
Londenschen police-man eigen; - ‘ze is het nu aan 't droogen,’ vervolgde hij, zonder
een ziertje van zijn decorum te verliezen. ‘Straks moet het droog zijn; tegen den
avond gaat ze met dat zelfde hemd op zaken uit!’ En vast verwonderd over zijne
verregaande gespraakzaamheid, sloeg hij met een ander gebaar - onmogelijk om
nabootsen - zijne dikke zeemen handschoenen, die hij in zijne rechter hand hield,
met eene doffe klets in zijne linker palm, en keerde ons zijnen rug toe.
Ten uiterste voldaan over de stichtende inlichting, gingen wij zoo meteen een tram
opzoeken, die ons terug naar de City zou voeren.
De City is het eigenlijke Londen. 's Nachts slapen er geene zestig duizend
menschen. Voor ieder reusachtig bank- of bureelgebouw blijven er hoogstens drie,
vier inwoners, zegge de poortiers. Des daags stijgt de bevolking tot bijna twee miljoen.
Hier is de kant der haastige, immer voortspoedende handelslui.
Is het u nog niet in 't oog gevallen dat de hooge zijden hoed hier bijna uitsluitelijk
als hoofddeksel dient?
Nog nooit zagen we zooveel ‘buizen.’ Wat eene
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beschieting, kwam het hier eens Vastenavond te worden!
't Is al ‘buis’ wat men te zien krijgt. Heele straten zijn er mee opgepropt. Immers,
alwie in den handel is, zou zich als niet gekleed beschouwen, moest hij zijnen hoed
missen..... Ze dragen hem dan ook allen: kooplie en kantoor- en winkelbedienden,
en ze zouden zich evenmin zonder ‘stove-pipe’ als in hunne hemdsmouwen ergens
in een bureel of op de beurs durven vertoonen.
Overigens, in geene stad ter wereld gaat de mannelijke bevolking zoo deftig gekleed
als te Londen. 't Gaat er zoover, dat onder de kleine winkelbedienden en klerkjes
eene klasse ontstaan is in den aard der vroegere Fransche petits-maîtres, en die men
daar ginder ‘mashers’ d.i. ‘verpletteraars’ noemt. Hunne verdiensten verschillen
tusschen duizend en vijftienhonderd frank 's jaars, waarvan het grootste gedeelte
wordt uitgegeven aan het huren van mooie kleederen. - Eten doen die schepsels
weinig, en het geloof heerscht, dat zij uitsluitelijk op brood en kaas bestaan.
Ze zijn van alle feesten, - voor zooveel hunne magere beurs het toelaat; - ze werpen
verguizende blikken op den armen sukkel, die zich door hun geschitter laat verblinden;
- met smachtend oog belegeren zij het hart der halfnaakte schoonen, die het dans- of
toonfeest bijwonen. - In hunnen zijden hoed zou men zich best spiegelen kunnen; hun kleed is naar de laatste snede; - 't ondervest bedekt het sneeuwwitte hemd geenen
halven duim hooger dan den navel; - de punten hunner verlakte schoenen reiken
onmetelijk ver, en in het sneeuwvlak hunner onbevlekte hemdsborst glinstert veelal,
met duizend fonkelglansen, een geslepen stuk strass, dat zijne prachtvonken
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ontleent aan eene kleine elektrische batterij, in een zakje van hun slaaplijf geborgen.
Schitteren, ziedaar hun gedurig verlangen! - Overal en altijd vindt men ze, om
alles op hunnen weg - altijd figuurlijk - te verguizen en te verpletteren!
De mashers zijn de pest der hoofdstad.
Honger is hunne eeuwige kwelling.
Eens zagen wij er eenen uit een eethuis komen, waar hij kaas en brood had gegeten
en thee of cacao gedronken. Terwijl hij vluchtige blikken in 't ronde wierp, schoof
hij langzaam, met wijde schreden, den straatweg over, en bleef met zijne beenen
wijd open, voor de deur van eene der beste restauraties van Londen staan, haalde
eenen tandenkeuter te voorschijn, en begon met vele gelaatsverwringingen naar een
ingebeeld stukje vleesch te peuteren, dat men moest veronderstellen tusschen twee
zijner hagelwitte, valsche tanden gekropen te zijn!
Wij meenen ons daareven aan eene onnauwkeurigheid te hebben schuldig gemaakt.
De ‘mashers’, zegden wij, ‘zijn de pest van Londen.’ Nu, ééne pest dan. - De pest is
eene benaming, die in vollen eigendom toekomt aan een ander gedeelte der
Londensche bevolking.
Nog vóór de avond goed gevallen is, krielt het in de schoonste straten van het
West-End, vooral op het brandpunt der beweging aan dien kant, van straatjuffers. Hun gesnap en gesnater doet u gelooven dat ge Londen en Engeland verlaten hebt.
Doch ge weet niet of ge u in Frankrijk of in Duitschland bevindt. - Luister dan: - 't
Is duister geworden.... Daar krijgt gij een lazzo in
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't Italjaansch naar uw hoofd. - Pas toch op! Ge hebt er eene bijna omver geloopen.
Hoor, wat zegt ze daar? Podverd!.... in zuiver, ronkend Antwerpsch!
Hoeveel zouden er van die soort wel rondloopen tusschen zes uren 's avonds en
middernacht? Wie zal ze tellen?... - Honderd duizend?.... Meent ge in de gansche
stad?.... Dan blijven we wellicht heel ver beneden de waarheid. In het Oost-Einde,
waar de openrijter verleden jaar op de vangst ging, loopen ze even dik als hier in 't
Westen. In de parken worden goedkoope zaken geklonken, met duizenden. ‘Sur le
bi, sur le bout, sur le bi du bout du banc!’
Er zijn natuurlijk verschillige prijzen in 't artikel. Dat wisselt zoo af tusschen een
penning of drie en een pond Engelsch.
De politie bemoeit zich zeer weinig met dat zootje, behalve om er nu en dan eene
in den bak te stoppen, als ze bedronken is en den voorbijgangers last aandoet. Ze
zijn daar anders zoo vrij als de eerste de beste, en kunnen ongehinderd aan hun brood
komen. Maar wee het Adamskind, dat zich in hunne netten laat vangen! Diens
gezondheid en levenslust zijn voor lang naar de maan, en zijn geldbeugel zal, door
de veelvuldige bezoeken bij Aeskulaap en bij den pillendraaiër, welhaast zoo plat
geslonken zijn als het keurslijf eener veertigjarige Engelsche juffer, op reis naar de
besneeuwde Alpen en de verwoeste steden van Italië.
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We hebben daar immers van parken gesproken. 't Is aan de parken te danken, die
men wel eens de longen van Londen noemt, - te zamen met het uitmuntende
rioolstelsel, dat alle vuile drekstoffen naar de Teems en de zee voert, - dat de
gezondheidstoestand hier minder te wenschen laat dan in de gezondste steden van
den aardbol.
Van die parken, of die longen dan, zijn er zoowat een groot dozijn, waaronder een
vijftal de afmetingen van een echt bosch hebben.
Is er op alle mogelijke wijzen voor de gezondheid gezorgd, ook het gemak der
burgers is bijzonder in 't oog gehouden. Het voetpad der kleine zoowel als groote
straten, - de rijweg, beide liggen zoo effen als een plankenvloer. Geen oorverdoovend
geraas van zware, rinkelende, ratelende wagens en karren pijnigt uwe zenuwen. - Al
wat op wielen rolt, rust ook op stalen veren, en de met hout of kiezelpik bevloerde
straten maken het onnoodig stroo voor de deur te spreiden, als ge een zieke in huis
hebt.
's Morgens echter, is 't er erg vuil op straat. Modder drijft als pap in de goten. Aan
paardendrek is geen gebrek. Gij staat verwonderd over al dat nat, daar het toch niet
geregend heeft. - Neen, de straten zijn eenvoudig besproeid geworden, en besproeien
is daar hetzelfde als overstroomen. Eene kraan wordt opengedraaid, of eene waterkar
rijdt door de straat: daar plassen en plonsen paarden en karren, en de modder kletst
in stralen tegen uwe broekpijpen. - 't Is erg, maar 't kan niet anders, want een beetje
nat helpt niet. 't Droogt zoo snel in die duizelingwekkende beweging van honderd
duizend wielen en
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tweemaal zooveel paardenhoeven, die door elkander wemelen!
Door het gestadige wrijven is de straatweg altijd aan met eene dikke laag slijk
bedekt. Slechts wanneer het hevig geregend heeft, ziet men straatvegers met
guttapercha zwabbers het vuil in de goten stuwen en de straat zoo zuiver maken als
een gedwijlde vloer. Voor weinige uren echter.
Ziet ge daar dien kleinen slordigen waaghals in zijne hemdsmouwen onder de pooten
doorschieten van een paard in vollen draf? - Hij schuift op handen en voeten, met
een blik in zijne eene, en een stuk borstel in zijne andere hand. De sukkelaar verdient
eenige penningen daags met het opscheppen van paardendrek, die anders in te groote
hoeveelheid zou blijven liggen.
Groot is 't getal der armzalige stumperts, die op zulke of gelijke wijzen aan eene
korst brood komen. Schoenblinkers aan iederen straathoek; - ‘Sandwich-men’ die
de plakkaarten der schouwburgen ronddragen; - straatvegers voor eigen rekening,
die den overgang van het eene tot het andere voetpad zuiver houden, en gedurig de
hand reiken naar eenen penning, die niet al te dikwijls gegeven wordt.
Niet minder groot is het getal dergenen, die noch arbeid noch brood, noch
onderkomen hebben. 's Nachts vindt men ze onder de bruggen, op de pleinen, en
vooral bij honderden in de parken liggen.
Ze hebben geen ander kussen dan de harde stoep, en
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soms gelukkiglijk 't malsche gras der zoden. Als eenig deksel hebben zij den
gestarnden hemel, en dikwerf de stinkende mistlucht, waaronder Londen al te vaak
bedolven ligt.
Zullen we nog verder uitweiden? Zullen we nog iets zeggen over de Londensche
koetsiers, die goochelaars met toom en wiel?
Is het noodig in deze korte schets te gewagen van de verbazende havenbeweging,
van de scharen zeeschepen, die alle dagen de Teems op en af varen? Laat ons enkel
zeggen dat Londen de meest bezochte haven der wereld heeft, dat de scheepvaart op
de Teems bijna het dubbel bedraagt van die op onze Schelde, doch dat, wat het gemak
en de pracht der havenwerken zelven aanbelangt, Antwerpen oneindig ver boven
Londen staat.
't Is zeker aan niemand onbekend dat de verblindende woeling in de straten niet
de gansche beweging der monsterstad vertoont, doch dat duizenden en duizenden
personen zich van het eene kwartier naar het andere begeven langs de onderaardsche
spoorwegen, die in eenen dubbelen kring onder den doolhof der bestrating liggen.
Langs honderden statiën kan men alle vier minuten den trein nemen in plaats van
een rijtuig of de omnibus.
Op de Teems varen de trambooten onophoudelijk op en af, onder de twintig bruggen
door, die de twee gedeelten der stad aan elkander verbinden, en op sommige welker
de beweging aan het fabelachtige grenst.
Wij gelooven thans deze schets niet verder te mogen rekken, uit vrees van
langdradig en smakeloos te worden;
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- wij maken er bijgevolg een eind aan, zonder eenigszins te willen beweren, meer
dan een zeer flauw tafereeltje te hebben opgehangen van het hedendaagsche Babylon!
ANTOON MOORTGAT.

Bijvoegsel.
a. De rijkdom van Londen is fabelachtig. Miljonair wordt slechts degene geheeten,
die een miljoen ponden sterling bezit.
b. Een ongelooflijk getal ‘cocoa’-huizen dingen met de duizenden public-houses
om de gunst van 't publiek, en 't is voorwaar niet in 't nadeel der eerste.
c. Is Londen eene schoone stad? Voorzeker. Niet op 't eerste gezicht echter. De
schoone kant is echt koninklijk en het West-End moet voor Parijs niet omstaan. ‘Eén
hoek van Regent-street’, placht Marryat te zeggen, ‘is genoeg om de gansche Rue
de Rivoli te Parijs te koopen’. Trafalgar square is een prachtig plein, en de gebouwen
van 't Parlement staan, volgens onze meening, in schoonheid op denzelfden rang als
de Antwerpsche toren, dit pronkjuweel van Europa. Kerken zijn er in menigte. Die
van Westminster is eene der schoonste die wij kennen, en St-Paul's is de grootste
der waereld na die van Rome. Ons huidig doel was echter niet, over zuivere kunst
te spreken; wij achten het dus ongepast hier verder over dit onderwerp uit te weiden.
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Jan Yoens.
Drama in vier bedrijven.
Voorspel.
Personen:

JAN YOENS.
WILLEM YOENS, zijn broeder.
ARNOLD MAHIEU,
GILBRECHT MAHIEU, } neven van
Arnold.
GEERAARD MAHIEU, } neven Van
Arnold.
WALTER MAHIEU, zoon van Gilbrecht.
BLOEDVERWANTEN VAN DE MAHIEU'S.
KNECHT VAN ARNOLD.
PASTOR VAN St-NIKLAAS KERK.
HILDA.

Te Gent, in 1379.
Het tooneel verbeeldt eene prachtige zaal, veertiende eeuw. Achtergrond, drie groote
vensterramen van geschilderd glas. Nabij den achtergrond, deur links en deur rechts. In het
midden eene tafel, waarbij rechts een leunstoel en links twee zetels. Op korten afstand van
den leunstoel, een koorlessenaar, waarop een oud boek ligt. Vooraan tegen den wand eene
bidbank.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

105

Eerste tooneel.
ARNOLD, GILBRECHT, GEERAARD, WALTER, hunne bloedverwanten, een oogenblik op het einde,
KNECHT.

Bij het opgaan der gordijn, zit Arnold in den leunstoel. Gilbrecht staat nevens hem met de
hand op de kap van dien stoel. Aan den anderen kant der tafel zitten Geeraard en Walter, en
achter de tafel staan eenige bloedverwanten.

GILBRECHT.

Binnen eenige maanden zal het eene eeuw zijn, dat de afstammelingen van heer Jan
Baats en die van heer Jan Piet elkander een onverzoenelijken haat toedragen. Telkens
als onze bloedverwant, die in zijn leven de uitvoering van het testament van wraak
beheerd heeft, zijn einde voelt naderen, moet hij lezing geven van de geschiedenis
van onzen wrok. Daar oom Arnold reeds te zeer door zwakheid is uitgeput, heeft hij
mij verzocht hem te vervangen.
GEERAARD.

Waartoe noodig? Wij kennen die geschiedenis van buiten.
GILBRECHT.

De uiterste wil van onzen stamvader, heer Jan Baats, moet stipt worden uitgevoerd.
ARNOLD.

Zoo zij het, Gilbrecht. Geef lezing van de bloedige bladzijde onzer familiekronijken,
geschreven door heer Jan Baats zelven.
GILBRECHT
plaatst zich voor den lessenaar en leest.

Toen men schreef in den jare onzes Heeren Jesu-Christi, twaalf honderd zes en
zeventig, was ik een welstellend koopman te Damme; doch rampen en tegenslagen
brachten
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mij weldra op den boord der oneer. Ik bezat niets meer en was tweeduizend pond
schuldig aan den heer Jan Piet. Deze beminde mijne dochter Veerle. Hij beloofde
mijne eer te redden, indien ik hem mijn kind gaf. Na eenen dag overwegens willigde
zij de vraag in. Zij deed het uit liefde voor haren vader, want ik wist toen nog niet,
dat zij eenen jongeling beminde, die te Venetië den koophandel aanleerde. Het
huwelijk werd gevierd en eene maand daarna keerde de beminde uit Italië. Hij werd
van alles onderricht en wilde terug naar Venetië. Hij vroeg en bekwam van mijne
dochter eene samenkomst, om elkaar troost in te spreken. Doch op het oogenblik,
dat zij van elkander afscheid namen, sprong Jan Piet toe en stak zijnen dolk in het
hart des geliefden.
EENIGE BLOEDVERWANTEN.

IJselijk!
ARNOLD.

Dat is nog het minste. Luistert.
GILBRECHT
lezende.

Jan Piet sloot mijne Veerle gedurende drie jaren in een sombere kamer, zonder dat
zij ooit haren vader, haren broeder of hare zuster mocht zien.
EENIGE BLOEDVERWANTEN.

De wreedaard!
GILBRECHT
lezende.

Na dien tijd gelukte het mij, haar te verlossen en ik nam haar in mijn huis terug. Eene
onverbiddelijke ziekte sleepte haar ten grave. Toen haar laatste uur was geslagen,
sprak zij tot haren broeder, hare zuster en andere bloedverwanten de volgende
woorden, die haar testament zijn.
ARNOLD.

Ieder ontdekke zich het hoofd.
(Allen nemen hun hoofddeksel af.)
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GILBRECHT
lezende.

Mijn echtgenoot is jong en zal wellicht een tweede huwelijk aangaan, dat hem
kinderen zal geven. Voor het kwaad, dat hij mij heeft gedaan, is een slachtoffer niet
voldoende. Ik wensch hem gedurende eene eeuw afstammelingen, die allen aan de
beurt komen met het teeken der straf op het voorhoofd. Ge moet elkander verstaan,
opdat uw slag vreeselijker zij, de wonde dieper en de marteling min herstelbaar.
Weest onverbiddelijk als rechters, ongevoelig als werktuigen en hardvochtig als
beulen. Hoe zwaar uwe hand moge wegen op ieder geslacht, toch zult gij gedurende
eene eeuw het leven der afstammelingen eerbiedigen; gij zult het zelfs bewaken als
een heiligen schat, eenen schat van haat, waaruit gij aanhoudend zult putten zonder
hem ooit te ledigen. Het is niet genoeg, dat ge mededoogen hebt met mij en mijn
lijden; uwe kinderen moeten van u erven, wat ik u als mijn uitersten wil nalaat. Na
eene eeuw zijt ge vrij. Ge kunt dan vergiffenis schenken of uwe wraak naar
goeddunken voortzetten. Zweert gij allen, die bij mijn sterfbed tegenwoordig zijt,
die taak uit te voeren en ze aan uwe zonen over te geven? Al onze bloedverwanten
zwoeren plechtig den verlangden eed. Weinig oogenblikken later, stierf mijne geliefde
Veerle. Dat geschiedde op Sint-Michielsdag van den jare Onzes Heeren Jesu-Christi
twaalfhonderd negen en zeventig.
ARNOLD.

Gilbrecht, leg nu het boek zorgvuldig op de bidbank.
(Tot de anderen, nadat Gilbrecht het gedaan heeft.)

Ik zal weldra de wereld verlaten. Zweert gij allen, dat ge na mijnen dood dat testament
van wraak tot het einde zult helpen uitvoeren.
ALLEN.

Wij zweren het!
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ARNOLD.

Voor mijnen opvolger in het beheer van onzen haat, heb ik neef Gilbrecht gekozen.
Gij zult hem gehoorzamen, zooals ge naar mij hebt geluisterd.
GEERAARD.

Gilbrecht?
ARNOLD.

Is hij die eer onwaardig?
GEERAARD.

Men heeft mij verzekerd, dat hij vriendschap heeft aangeknoopt met de Yoensen,
die voorwaar van de afstammelingen van heer Jan Piet, onze geduchtste vijanden
zijn.
GILBRECHT
naast Arnold.

De eeuw, bepaald voor onze wraak, zal spoedig vervallen. Wat hebben wij bekomen?
Te Damme, even als hier te Gent, waar wij ze gevolgd zijn, hebben de Yoensen de
gunst des volks verworven. De hooge openbare bedieningen zijn voor hen; wij moeten
altoos de mildheid van den graaf afsmeeken en ons met eene afgebedelde brok
bevredigen. Onze haat scheen onmachtig; waren wij soms de beulen der
afstammelingen van Jan Piet, toch waren wij meestal hunne slachtoffers.
ARNOLD.

Gilbrecht heeft gelijk. Wij bemerkten niet eens, dat het mes, waarmede wij wilden
wonden, in onze hand versleet en vol schaarden kwam.
GILBRECHT.

Ik heb een treffender slag uitgedacht. Van Willem Yoens spreek ik niet: hij is
onschadelijk. Ik heb mij aan zijnen broeder Jan gehecht, die vroeg of laat ons allen
zal overschaduwen. Ja, ik heb met hem den wijn der verzoening gedronken; ik heb
langzamerhand zijn ongeluk willen bereiden. Ik heb zijn hart doorgrond, om in al
zijne deugden en gebreken tegen hem een wapen te vinden; ik heb hem al wat het
leven doet liefhebben, hoop, vriend-
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schap, liefde voorgesteld, en uit die bestanddeelen van het geluk, zal ik voor hem
eene ijselijke ramp samenstellen.
GEERAARD.

Zult ge slagen?
GILBRECHT.

Nu ken ik hem beter dan hij zichzelven. Hij heeft een echt ridderlijk karakter. Voor
hem, kan geen grooter ongeluk bestaan, dan door de vriendschap of de liefde verraden
te worden, vooral als dat verraad hem arm en belachelijk moet maken. Binnen min
dan een jaar zal Jan Yoens arm en belachelijk zijn.
GEERAARD.

Ge maakt ons waarlijk nieuwsgierig.
GILBRECHT.

Ik plaats naast hem eene dier vrouwen, die schoon zijn als engelen en boosaardig als
duivelen; die met een lonk of een lach van de mannen verkrijgen, wat dezen aan
hunne echtgenooten of zusters weigeren; die morgen koopen wat onze vrouwen na
zes maanden harde spaarzaamheid niet bekomen; in een woord, eene dier vrouwen,
die van het beste huisgezin eene hel maken, van een verstandig hoofd eenen domkop
en van een rijkaard eenen schooier.
GEERAARD.

Zult gij dat doel opvolgen?
GILBRECHT.

Dat zweer ik bij God? De vrouw, die ik heb verkoren, heeft reeds andere mannen
van fortuin ten ondere gebracht; andere mannen van beteekenis belachelijk gemaakt.
ARNOLD.
Biedt Gilbrecht de hand.

Dank, beste neef; ge maakt mij gelukkig.
(Trekt hem tot zich en kust hem.)

Ik heb mij in mijne keus niet bedrogen.
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DE KNECHT
aan de deur links.

De jonkers Yoens!
(Allen behalve Arnold recht.)

GILBRECHT.

Leid hen binnen.
(Knecht af.)

GEERAARD.

Wie heeft hen op dit oogenblik hier doen komen?
GILBRECHT.

Ik. De verzoening moet algemeen zijn.
GEERAARD.

Ik begrijp: alle achterdocht moet weggeruimd worden.

Tweede tooneel.
De vorigen, JAN, WILLEM, links op.

GILBRECHT. Hen te gemoet snellende en hun de hand biedende.

Goede vrienden, mijn oom is gelukkig, u hier te zien.
(Leidt ze bij Arnold.)

Nu betreur ik, dat zijne krachten dagelijks afnemen; hij hadde nog heilvolle
oogenblikken kunnen beleven. Hij ziet thans, hoe jammerlijk de haat is, die zoolang
tusschen onze familiën heeft gewoed.
ARNOLD.

Ja, ik was gelukkig, toen ik vernam, dat mijn geliefde neef Gilbrecht met u bevriend
is geworden. Ik heb terstond verlangd, dat de verzoening onder al de leden onzer
familiën tot stand kwame.
JAN.

Ik heb weleens over dien wederkeerigen haat hooren spreken; doch, rechtzinnig
opgebiecht, ik heb er mij weinig over bekreund. Mijn broeder is beter bekend dan
ik met de geschiedenis onzer voorouders.
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Sedert lang is in mijne oogen die treurige opvolging, die wreede nalatenschap eene
ijselijke misdaad. Mag zij ons nog langer ketenen na zooveel tranen en droefheid?
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EENIGE BLOEDVERWANTEN.

Dat mag niet.
WILLEM.

Jaren en geslachten zijn over het feit verdwenen. Indien er misdaad is, is zij dan nog
niet genoeg geboet?
EENIGE BLOEDVERWANTEN.

Goed gesproken!
WILLEM.

Moeten wij eindelijk niet in de vergetelheid en in de vergiffenis de namen onzer
voorvaderen laten rusten?
ARNOLD.
Willem's handen vattende.

Dat woord doet mij goed, jonker Willem. Dank, dank! Ge maakt mij het sterven
lichter.
GILBRECHT.

Wij zouden gelukkig zijn, indien wij de verzoening door dankbaarheid mochten
versterken.
WILLEM.

Wat bedoelt ge?
GILBRECHT.

Vóor ettelijke dagen hebt ge mij gezegd, dat uwe huishoudster oud wordt, en dat gij
in uw huis eene beschaafde vrouw verlangt, op wie ge kunt berusten.
WILLEM.

Inderdaad.
GILBRECHT.

Wij hebben eene zeer verwijderde bloedverwante, wier ouders onlangs in benarde
omstandigheden zijn gestorven. Het blijft altoos onze plicht voor haar te zorgen. Zij
verlangt eene betrekking, waar zij met welwillendheid wierde behandeld, en dat zou
in uw huis plaats vinden.
JAN.

Wat mijn broeder doet, is goed gedaan.
WILLEM.

In plaats van ons eenen dienst te vragen, doet gij ons veel genoegen. Wij zijn u
erkentenis verschuldigd.
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Ze kan komen als ze wil; ze zal bij ons zijn als eene zuster.
ARNOLD.

Ik dank u.
GILBRECHT.

Nu moet de beker onze algemeene verzoening bezegelen. Walter, leid de heeren in
de eetzaal. Ik ben terstond bij u.
WALTER.

Gelievet mij te volgen.
(Allen af, deur rechts, behalve Gilbrecht en Arnold.)

Derde tooneel.
GILBRECHT, ARNOLD, een oogenblik KNECHT.

ARNOLD.

De strik is goed gespannen; ze zijn er reeds half in.
KNECHT.
Aan de deur links.

Heer Gilbrecht, iemand verlangt u te spreken.
GILBRECHT.

Wie?
KNECHT.

Eene schoone jonge vrouw in een prachtig gewaad.
GILBRECHT.

Leid haar binnen.
(Knecht af.)

Oom, dat is de vrouw, die ik verwacht. Te Rijsel verscheen zij, tijdens de jaarmarkt,
op een feest in eene kleedij van uitdagende en kwetsende pracht. Ik was daar
tegenwoordig. Men joeg haar uit de zaal. De vrouwen, onverbiddelijk als altoos,
vervolgden haar met spotlach, en de mannen, omdat hunne echtgenooten of verloofden
daar waren, jouwden haar uit. Toen nam ik haar onder mijne bescherming en ik hoop,
dat die dienst zal verkrijgen, wat ik begeer. Daarenboven moet de haat, dien zulke
vrouw voedt, omdat de samenleving haar alle achting weigert, mij krachtdadig helpen.
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Vierde tooneel.
ARNOLD, GILBRECHT, HILDA, links op.

HILDA.

O nu weet ik, wie mij geschreven heeft; ik kon het niet raden. Ik ben gelukkig u
nogmaals mijne erkentenis te kunnen uitdrukken voor uwe welwillendheid jegens
mij te Rijsel.
GILBRECHT.

Wanneer eene vrouw lijdt, moet men haar bespotting en jokkernij sparen. De
beleediging, die u te Rijsel werd aangedaan, moet u pijnlijk hebben gesmart en
bloedig gekwetst.
HILDA
toornig.

Ja, bloedig! Telkens als ik er aan denk, bruischt mij het hart op.... Wat heb ik reeds
menigmaal verlangd mij te wreken. Kon ik mijne woede op eenen man uitwerken!
GILBRECHT.

Gij zoudt....?
HILDA.

De wreedste marteling hem aangedaan, zou mij nog te zacht schijnen.
GILBRECHT.

Indien ik u eenen man leverde, die een overgroot fortuin bezit en eene schitterende
toekomst te gemoet ziet....?
HILDA.

Dan zou ik u dubbel dankbaar zijn.
GILBRECHT.

Zoudt gij het gewoon worden in de stille huishouding van twee jonggezellen?
HILDA.

Ja.
GILBRECHT.

Kunt gij u daar als eene eerbare vrouw gedragen?
HILDA.

Ja.
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GILBRECHT.

Gij moet den jongeren broeder, door uwe schoonheid betooveren en door uwe liefde
boeien.
HILDA.

Daartoe zal ik alle middelen doen gelden.
GILBRECHT.

Uwe prachtige kleederen moet gij afleggen; spijt u dat niet?
HILDA.

Ik zal een ander genoegen smaken, het genoegen van den haat.
GILBRECHT.

Ge moet u rouwkleederen bezorgen, want ge zult doorgaan voor eene onzer
bloedverwanten, wier ouders onlangs zijn gestorven.
HILDA.

Wie is de man, dien ge mij levert?
GILBRECHT.

Wellicht kent ge zijnen naam niet.
HILDA.

Waarschijnlijk wel, als hij een man van aanzien en fortuin is.
GILBRECHT.

Zijn naam is Jan Yoens.
HILDA
hevig schrikkende.

Jan Yoens!
GILBRECHT.

Ontroert u die naam?
HILDA
bij zich.

Jan Yoens!
GILBRECHT.

Mag ik de reden uwer ontroering weten?
HILDA.

Het was op een schitterend feest van den edelen handboog te Brussel. Al de mannen
waren gelukkig mij een woordje te kunnen toefluisteren. Jan Yoens was daar. Hij
alleen bleef onverschillig voor mijne schoonheid; hem alleen konden mijne gaven
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trekken; hij zag het en gewaardigde zich niet, hem op te rapen.
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GILBRECHT.

En van dat oogenblik hebt gij haat tegen hem opgevat. Dat begrijp ik. Zijt gij bevreesd
bij eenen man als Jan Yoens niet te slagen?
HILDA.

Waarom meent gij dat?
GILBRECHT.

Omdat zijn naam u ontroerde?
HILDA.

Hij schijnt mij een man vol wilskracht, maar
(met een lachje)

de overwinning zal meer waarde hebben. Heer Mahieu, ik neem uw voorstel aan; ik
zal mijne rol in vollen ernst vervullen. Laat mij den dag weten, dat ik moet gereed
zijn.
(Wil af.)

ARNOLD.

En welke belooning eischt gij?
GILBRECHT.

Ik vergat u dat te vragen.
HILDA
met een lachje.

Zou ik mij als eene eerbare vrouw gedragen, indien ik een loon aannam? Tot later.
GILBRECHT
loopt naar de deur links en stoot ze open.

Tot later.
(Hilda af. Terug bij Arnold.)

Oom, wij hebben waarlijk geluk.
ARNOLD.

Beste neef, nu raad ik hoe zeker uwe wraak is....... Dat is... heden.... de gelukkigste...
dag mijns levens....
GILBRECHT
angstig.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

Wat geschiedt u?
ARNOLD.

De overmaat..., van geluk.... God! God!
(Laat het hoofd achterover vallen.

GILBRECHT.

Oom lief! ge verschrikt mij!
ARNOLD.

Ik gevoel.... dat ik sterf....
GILBRECHT.

Een overval!
(Snelt naar de deur rechts.)

Hulp! hulp!
(Komt terug bij Arnold, wiens hoofd hij ondersteunt).
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Vijfde tooneel.
ARNOLD, GILBRECHT, WALTER, JAN, WILLEM, BLOEDVERWANTEN, later PASTOR.

WILLEM,
de eerste opkomende, snelt naar Arnold.

Hij sterft...... Een priester!..... Ik snel om een priester.
(Af deur links).

JAN
bij Arnold.

Geef hem lucht.
(Trekt zijne kleederen aan den hals los).

GILBRECHT.

Wat is hij bleek!
JAN.

Stil!... stil! hij schijnt te bekomen.
GILBRECHT.

Wat ramp en op zulken dag!
JAN.

Ja, het leven keert terug.
WILLEM
links opkomende met den pastor.

Gelukkiglijk ontmoette ik den pastor voor het huis.
PASTOR
vat de hand van Arnold.

Arnold Mahieu, kent ge mij nog?
(Arnold heft het hoofd langzaam op, beziet den pastor en knikt).

Herkent gij in mij den pastor van Sint-Niklaas kerk?
(Hetzelfde spel.)
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Vergeeft gij uwen schuldenaren, gelijk gij verlangt, dat God u al uwe zonden vergeve?
ARNOLD
reutelende.

Ach!....
(Rekt zich krampachtig uit en sterft).

PASTOR.

Dood!... Heer, wees hem barmhartig!
(Knielende.)

Knielt en laat ons voor den afgestorvene bidden.
(Allen knielen).

HENDRIK PEETERS.
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Uit het Boek der Spreekwoorden en Volksgezegden(1).
Nood breekt wet.
Dit spreekwoord wordt door sommige lieden verkeerd begrepen, omdat zij het woord
nood ook bezigen wanneer het gebrek lijden geldt. Er bestaat echter een groot
onderscheid tusschen: in nood verkeeren en gebrek lijden. Het eerste beteekent eene
omstandigheid waarin het leven bedreigd wordt, het tweede een toestand veroorzaakt
door gebrek aan 't geen men behoeft. Nood ontslaat den mensch de wet te ontzien,
gebrek lijden geeft geen recht de wet te overtreden. Bijvoorbeeld, wie honger lijdt
en het noodige brood steelt, of wie eens andermans geld ontvreemdt omdat hij
behoefte aan geld heeft, wordt strafbaar voor de wet; doch iets anders is het, wanneer
wij in levensgevaar verkeeren ten gevolge van eenen aanslag op ons gepleegd en
wij, door ons te verdedigen, eenen moord begaan: dan zijn wij voor deze daad niet
verantwoordelijk. Alleen in dergelijke gevallen breekt nood wet.

Wie over den kop kan, moet ook over den staart.
Koopt gij voor uw genoegen een paard, zie dan niet op de haver welke het beest
behoeft; noodigt gij vrienden aan

(1) Nog onuitgegeven.
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uwe tafel, meet dan den wijn niet dien zij drinken. Wie zich wil laten dienen, moet
zijne bedienden geen honger laten lijden. Waar overvloed bestaat, moet wel niet
verkwist, maar ook niet nauw gezien worden! De mevrouw, die een satijnen kleed
draagt, moet met geen gelapte schoenen loopen. Te recht zou het laakbaar wezen,
dat hij, die zich elken dag aan een uitgelezen maal kan te goed doen, op zijn geld
zag om een hongerlijder brood te laten koopen.
Oh! er zijn in de wereld zooveel lieden, die gemakkelijk over den kop kunnen,
maar de grootste bezwaren weten in te brengen, wanneer zij ook over den staart
moeten. Zij getuigen van kleingeestigheid, zelfzucht en gebrek aan hart.

Te vroeg of te laat is niet gebaat.
De landbouwer, die reeds zaait vóór dat de lente in aantocht is, loopt groot gevaar
dat zijn zaad niet ontkiemt of althans een mageren oogst oplevert, en hij die te laat
aan 't maaien gaat, brengt van de tienmaal, negenmaal een bedorven oogst in de
schuur. Alles bij den akkerman moet op tijd gedaan worden, niet te vroeg, niet te
laat, wil hij door eigen schuld niet ten onder gaan.
Wat met den boer het geval is, is het ook met eenieder die, in welk vak of beroep
ook, met vrucht wil arbeiden. Te vroeg is doorgaans niets gevorderd. Te laat vischt
altijd achter het net, alleen op tijd doet voordeel.

Schijn bedriegt.
Wie niet verder ziet dan zijn neus lang is, laat zich immer door den schijn misleiden
en betaalt niet zelden het
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gelag zijner kortzichtigheid. Er zijn lieden die de kunst van geslepenheid zoo
meesterlijk verstaan, dat de fijnste menschenkenners er door beet genomen worden.
Over het algemeen is ieder mensch van nature min of meer een tooneelspeler in de
wereld. Niemand, die zich zelven kent en oprecht is, kan met overtuiging zeggen dat
zijn inwendige mensch het altijd eens is met het vertoon van zijn uitwendigen mensch.
Nooit, echter, trachten wij ons slechter voor te doen dan wij zijn, maar wel beter, ja
veel beter. Uit den goeden indruk, welken wij bij onze medemenschen verwekken,
is doorgaans eenig voordeel te trekken, terwijl wij integendeel groot gevaar loopen
schade te lijden door afkeer in te boezemen.
De braafsten zelfs trachten zich nog altijd braver voor te doen dan zij zijn. Het is
onbetwistbaar: de schijn speelt een groote rol in het leven, hij bedriegt en maakt
menig slachtoffer, maar toch heeft hij ook zijne goede zijde. Hoe deerlijk zou het er
in onze samenleving uitzien, bestond de schijn niet en toonden de menschen zich
eens zooals zij werkelijk zijn, met al hunne kwalen en gebreken, met al hunne woeste
hartstochten en dierlijke neigingen, met hunne verkeerde begrippen en hunne nooit
bevredigde ikzucht?
Het leven zou een straf, de wereld eene hel zijn.

Stank voor dank.
Eene uitdrukking, welke niet zelden vernomen wordt. Maar ook de wereld is vol
ondankbaren. Moest het tegenovergestelde waar wezen, zeker zou er onder de
menschen meer bereidwilligheid bestaan om elkaar te helpen of dienst te bewijzen.
Stank voor dank is doorgaans het loon van
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hen die goedhartig zijn en weldoen. Wil men echter aan geene teleurstelling blootstaan
bij het weldoen of verplichten van hen, die in hulpbehoevenden toestand verkeeren,
men bewijze niemand eenigen dienst om er eer of dank van te halen, men doe het
goede alleen uit plichtgevoel en late zich door het vooruitzicht van ondank niet
weerhouden.

Onbedacht getrouwd, spoedig berouwd.
Trouwen is een levenszaak. Het is 't vlechten van eenen rozenband of eene
doornenkroon, het openen eener bron van zielsgenot of van hartewee door en voor
hen, die zich in het huwelijksbootje wagen en bij onverbreekbaren eed elkaar beloven
samen te varen tot magere Piet zijn ontvleeschde hand opsteekt om 't bootje in zijne
vaart te stuiten, en zijn beenen mond opent om ‘halt’ te roepen. Het huwelijk is geen
katje om zonder handschoenen aan te vatten. Er dient vooraf veel en lang op
nagedacht, berekend en overlegd, wil men door dat katje niet gekrabd of geschonden
worden. Aanvankelijk is trouwen gewoonlijk o! zoo plezierig, maar wanneer de
wittebroodsdagen eens achter den rug zijn, dan begint het katje soms op de koord te
dansen, en maakt het niet zelden zulke leelijke sprongen, dat men er naar van wordt.
Tien zinnen tot vijf te versmelten is eene heele kunst, en om al den last te dragen,
welken het huwelijk aanbrengt, zijn niet alle schouders sterk en struisch genoeg. Van
daar dan ook dat er op de huwelijkszee zoo ontelbaar veel bootjes aangetroffen
worden, waarin de varenden zich zeeziek gevoelen en het zich berouwen niet beter
uit de oogen gezien te
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hebben vóór dat zij in 't bootje stapten, doch te laat beklaagd herstelt geen dwaasheid.

Al te goed is 's buurmans gek.
Goedheid is een lieflijke eigenschap bij den mensch, zij maakt beminnelijk en verwerft
zich altijd en overal vrienden. Goedheid en gedienstigheid zijn een en onscheidbaar:
waar de eene woont, verblijft de andere. Elkaar altijd steunende, kweeken zij op den
weg des levens de liefste bloemen en weren menigen doorn, die daar pijnigen en
verderven zou.
Maar in de wereld worden deze twee gezellinnen niet altijd naar hunne waarde
geschat. Vertrouwend als zij zijn, worden zij nog al vaak de slachtoffers van hen die
zij helpen en weldoen. Goed zijn en gedienstig, is hoogst loffelijk, maar zij die
onvoorzichtig te werk gaan en goedheid en gedienstigheid overdrijven, mogen zich
ten minste aan ondank verwachten.

Wat zoet is niet altijd goed is.
Over het algemeen is al wat zoet is aanlokkend, niet slechts voor kinderen, maar ook
voor groote menschen, doch er bestaat een onderscheid tusschen zoet en zoet. Zoet
dat den naam draagt van suiker, stroop, honig, enz., en zoet 't welk doorgaans zeer
begeerd wordt niet ter wille van den smaak, maar ter wille van het gevoel dat het
verwekt. Laten vliegen en sommige andere insecten zich vangen door het eerste,
menig menschenkind dat aan het laatste zijn snoeplust voldoet, betaalt even als de
vliegen er het fatsoen van, en beklaagt het te laat dit zoet te hebben geproefd.
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Genoeg wil meer.
De meeste menschen zijn met het noodige niet tevreden, zij verlangen immer meer
dan zij behoeven. Iets is niet veel, is niet genoeg voor hen. Men zou zich verwonderen
met hoe weinig men kan volstaan, indien men zich bepaalde bij hetgeen men, streng
genomen, behoeft om gezond en gelukkig te zijn.
Doch eenmaal buiten de grenzen van het volstrekt noodzakelijke getreden, schept
de mensch zich met iederen dag nieuwe en meerdere behoeften en ten slotte sterft
hij onverzadigd, hoe groot zijn deel op aarde ook was.

Oude liedekens zijn de beste.
Bij het invoeren van eene nieuwigheid hoort men nog al vaak zeggen door hen, die
er niet mede gediend zijn: Oude liedekens zijn de beste. Voorzeker, onder het oude
is veel goeds, maar dat is geen reden om het nieuwe te versmaden. Het nieuwe
beproeven is altijd een bewijs dat men vooruit wil. Wie zich uit louter vooroordeel,
bij het oude bepaalt, is geen man van zijnen tijd en maakt niet zelden een bespottelijke
figuur.

De eene hand wascht de andere.
Een spreekwoord, dat van toepassing is, daar waar van den eenen kant wat al te
kwistig verteerd of besteed werd, en langs den anderen kant weer wordt ingespaard,
ook wanneer men hier weer goed maakt wat men daar kwalijk deed. Dit wasschen
van de eene hand door de andere geschiedt nu en dan onder de menschen, maar zeer
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zelden door hen die door hoogmoed verblind, meenen dat zij in hun doen en laten,
hoe verkeerd ook, het niet slecht voor hebben.
Zij, die ons spreekwoord in beoefening brengen, bewijzen hierdoor dat zij hun
kwaad of hunne onbedachtzaamheid ingezien hebben en deze zoo goed mogelijk
willen herstellen. Gebeurde dit wasschen wat meer, het goede dat in de wereld gedaan
wordt, zou niet zoo zeldzaam zijn, en het kwade niet zulke erge gevolgen hebben als
dit nu wel het geval is.

Een dronkaard heeft altijd gegronde reden
Om op zijn weg geen kroeg voorbij te treden.
Dit versje is eigenlijk geen spreekwoord, doch kan er best voor gehouden worden
ter wille der waarheid welke het bevat. Jaren geleden teekenden wij het op en brengen
het thans hier te pas. Dronkaards hebben altijd eene reden om te drinken. Zij zijn
vindingrijk genoeg om hunnen lust tot drinken onder allerlei voorwendsels te
rechtvaardigen.
Is het koud, wat kan dan beter verwarmen dan een slokje? Is het warm, dan wordt
natuurlijk de keel droog en dient zij vochtig gehouden te worden.
Zijn zij gelukkig, dan mag er wel een goede teug op gezet; zijn zij bedroefd, een
lekker glaasje geeft moed en doet het verdriet wijken. Hebben zij honger, dan is eene
voorloopige doorspoeling der maag noodig tot vergemakkelijking der spijsvertering.
Ontbreekt hun eetlust, bij ervaring weten zij, dat in zulk geval een glasje alkohol
altijd heilzaam werkt. Zijn zij ongesteld, een borrel is de beste medicijn. Deert hen
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niets, o dan is het ledigen van een beker de steun der gezondheid. Gaan zij te bed,
dan dient de slaap bevorderd door een dikkopje; ontwaken zij, wat toch is dan beter,
dan een goede slok kortnat om de keel te spoelen? Voor ieder potje vindt een
dronkaard een deksel, en er is, volgens hem geen toestand in het leven, waarin de
drank niet een heilzamen invloed uitoefent. Wijn, bier en alkohol bestaan niet voor
de ganzen, zeggen de kroegbezoekers, dat is waar, doch zij vergeten of willen het
niet weten, dat die dranken evenmin voor de menschen bestaan om ze te misbruiken.
Dit misbruik heeft altijd treurige gevolgen, maar de drinkebroers houden daar geene
rekening van; het geestrijke vocht, waarvan zij dagelijks eene volle lading innemen,
benevelt te zeer hunne oogen om de ellende te zien die hen vroeg of laat wacht, en
bedwelmt te zeer hun verstand om te begrijpen dat hun roode neus en bolle wangen
voldoende zijn om hun alle vertrouwen te ontzeggen.

Trouwen is in 't donker bouwen.
In 't donker bouwen beteekent in min figuurlijken zin: bouwen op eenen grond
waarvan de vastheid twijfelachtig is, handelen in het onzekere, het wisselvallige
beproeven, enz. Trouwen behoort tot de dingen welke op goed valle het uit gedaan
worden. Vooraf is het niet te zeggen of men wijs of dwaas handelt, de toekomst is
niet in te kijken; zij ligt in het donkere. Alleen de tijd zal openbaren wat zij ons
voorbehoudt. Trouwen is in alle geval eene ernstige zaak, welke nimmer te veel
overdacht en besproken kan worden, ofschoon men nooit zeker van zijn stuk is, dan
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wanneer de band gelegd en loskomen niet meer mogelijk is.
Zonder er voor of tegen te zijn, is trouwen zich laten inlijven bij een regiment
waar de vrouwen doorgaans de epauletten dragen en de dienst voor de mannen soms
zoo zwaar en lastig wordt, dat veel hunner wel wenschten in non activiteit gesteld
te worden vóór dat hun diensttijd uit is.

Zoo gewonnen zoo verteerd.
Waarom te sparen en te zorgen?
Geniet veeleer zooveel gij kont.
Wie weet of wij nog leven morgen?
Al wat men spaart uit eigen mond,
Is voor de kat of voor den hond!

Dit is het liedje van hen die, zooals men wel eens zegt: met de trommel verteren wat
met het fluitje gewonnen is, en geen brandkoffer behoeven om hunne schatten in
weg te leggen. Dat het dezulken niet zijn die de spaarbanken tot stand brachten,
behoeft geen betoog; maar dat zij de oorzaak zijn, dat er bureelen van liefdadigheid
in de wereld bestaan, is niet te betwisten. Zorgeloozen, die niet aan den dag van
morgen denken en meenen dat het elken ochtend manna zal regenen, zooals dit eens
het geval was met het oude volk van Israël, toen het in de Egyptische woestijnen
omzwerfde, loopen groot gevaar schuld te maken of zich ontberingen te moeten
getroosten. Armoede en ellende zijn meestal het gevolg van gebrek aan overleg en
vooruitzicht. Dachten de menschen in de goede dagen die zij beleven, aan de kwade
dagen welke komen kunnen,
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voorzeker zouden de spaarbanken wat meer en de liefdadigheidsgestichten wat minder
te doen vinden

Nood zoekt list.
Over de eerlijkheid der menschen kan het best geoordeeld worden wanneer zij in
bekrompen omstandigheden verkeeren. Het gebeurt niet dan al te dikwijls, dat lieden
die zich in geldnood bevinden, toevlucht nemen tot laakbare middelen om zich boven
water te kunnen houden, doch wie eerlijk van harte is, lijdt veel liever gebrek dan
door list en bedrog aan het noodige te geraken.
Voorzeker, het is gemakkelijk wanneer men genoeg of overvloed bezit, eerlijk te
wezen; maar eerlijk te blijven, wanneer het water aan de lippen komt en men zich
door deze of gene afwijking der eerlijkheid, zonder gevaar van gestraft te worden,
uit den nood zou kunnen redden, dat is uiterst moeilijk, daartoe behoort moed en
zelfbedwang, ja, adel van harte.
Eerlijkheid is wel een plicht voor alle menschen, doch wanneer deze plicht door
gebreklijders trouw blijft nageleefd, dan wordt zij eene deugd waarvoor men eerbiedig
den hoed moet afnemen.
EMM. ROSSEELS.
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Vrijheid.
I.
Onder d'ouden eik, wiens breedgetakte kroon
Nooit zich boog en tergend reikt tot aan de wolken.
Kruipen planten - beeld der middeleeuwsche volken Kwijnend rond, als slaven om een dwinglandstroon.
Brandend wordt de lucht en loodzwaar; ongewoon
Somber dreigt het zwerk; en uit de hemelkolken
Berst een krater los van bliksemvuur, als dolken
Neergeslingerd door het opperhoofd der goôn.
Krakend splijt een donderslag de trotsche kruin; en.......
Zonnig staat nu 't kreupelhout, dat malsch besproeid,
Warm gekust, zich jeugdig opricht, groeit en bloeit.
Eens werd zóó de dwang geveld; en op de puinen
Rees de Vrijheid; werd het schoone rijk gesticht:
Rijk van rede en waarheid, glanzend in het licht!
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II.
Er is uit 't morgenland een vorst(1) tot ons gekomen,
Als eene idool bekleed met goud en diamant;
Een sterrenbeeld, verrezen aan het oosterstrand;
Een zon, waar rond planeten dansen, als atomen!
Zijn macht is grenzeloos; geen maatstaf kan ze toomen:
Eén woord, één oogenblik, één wenkje met de hand,
En stom'lings volgen onderdaan en lijftrawant
Zijn minste gril, zijn vloek- of zegenwensch, zijn droomen.
Men zegt: hij wil zijn rijk, waar kommer heerscht en nood,
Herleven doen en schoeien op eene andre leest;
Hij zoekt het kruid, dat krachten geeft aan stof en geest.
En is het zóó, o Koning! Vorst alom vergood!
Dat dan het eerste woord van uwe wetten zij:
‘Noch beul, noch slaven meer, en al de Perzen vrij!’
JACOB STINISSEN.

(1) De Shah van Perzië.
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Victor Hugo.
Hij leerde zijn volk denken.
Den geesten schonk hij licht, den harten gloed;
Zijn leven was een rustloos, roemvol strijden
Voor rede en recht; hij trotste waan en nijd en
Verkondde stout wat waar is, schoon en goed.
Al heeft de haat - tot bij zijn overlijden Op zijne lange levensbaan gewoed,
Toch bood hij d'onderdrukten troost en moed,
En bleef zijn tale balsem voor het lijden.
Hij won geen roem bij schroot en moordend staal,
De koene held, gekroond met lauwerbladen,
De Vorst in 't vreedzaam rijk der Godentaal.
Gelijkheid, vrijheid heeft hij mild gesticht;
En eeuwig zal uit zijne grootsche daden,
Zijn forsche stem gebiên: ‘Het worde licht!’
JACOB STINISSEN.
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Van 't Vuur dat niet wordt uitgebluscht.
O rood zijn de rozen om 't zwarte kruis,
Waar het maagdeken slaapt in haar doodenkluis!
- ‘O dochter, mijn dochterken, slaapt gij wel zoet?
Zoo rood zijn die rozen als menschenbloed!’
- ‘O moeder, o wentel mijn schuld van mij af!
Eer kan ik niet slapen in mijn graf.’
- ‘En welke zonde kon zij begaan,
Die mij nooit ofte nimmer heeft leed gedaan?’
- ‘Ver weg slaapt mijn lief in zijn eenzaam graf,
Daarom sneed ik den draad van mijn leven af.
Maar wijl geen het geheim van mijn dood verstond,
Begroeven zij mij in gewijden grond.
O vergeef mij mijn zonde, dan is het mij wel,
En laat lezen geen mis in de rotskapel.
En bid niet, o moeder, uur aan uur,
Dat ik worde verlost uit het vagevuur.
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Hier heb ik gevonden mijn lieven schat,
Waarvan mij het leven gescheiden had.
En ik drijf op de vlammen, gewiegd aan zijn borst,
En hij stilt met zijn kussen mijn liefdedorst.
En eens zullen wij branden in 't hart der hel,
Omdat we elkaar minden in overspel.
Maar al zou de hemel ook opengaan,
Omdat ik den armen heb welgedaan,
Veel liever blijf ik bij mijn eenigen schat,
Die God noch gebod om genade bad.
Zoo fel brandt de hel niet als liefdepijn,
Aan zijn hart zal de hel mij een hemel zijn!’
HELENA SWARTH.
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Johannes Goedaert, een Zeeuwsch kunstenaar en insecten-liefhebber.
Eene bijdrage tot de geschiedenis der entomologie.
Men mag gerust beweren, dat de studie der insecten - nog kerfdieren en gekorven
diertjes geheeten - of echte entomologie maar van de 17e eeuw dagteekent. Wel is
waar vindt men bij eenige schrijvers uit de oudheid en de middeleeuwen(1) gewisse
opgaven, aantrekkelijke inlichtingen en bijzonderheden nopens die diertjes; doch het
weinige goede en ware, dat zij er over mededeelen, is zoo bedolven onder eenen
hoop dwalingen en vooroordeelen, dat men er, zonder eenig bezwaar, weinig of geen
waarde aan hechten mag.
De eerste werken, welke ernstig de aandacht der natuurminnaars op de kerfdieren
trokken, zijn:
1. De animalibus insectis libri VII, Bologna 1602. De

(1) Bij ARISTOTELES vindt men de eerste sporen der insectenleer beschouwd als wetenschap;
ALBERTUS MAGNUS ook spreekt er over.
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schrijver was ULYSSES ALDROVANDI (geb. 1522, gest. 1607), een Italiaan. Zijn werk
is echter maar eene goed verzorgde compilatie, en persoonlijke ondervinding of
proefnemingen van den schrijver zijn er schier niet in te vinden. Met recht schreef
BUFFON over 's mans arbeid: ‘Ces volumes immences sur l'histoire naturelle
(ALDROVANDI schreef ook over vogelen en zijne voortzetters(1) omvatt'en al de vakken
der natuurlijke geschiedenis)...., on les réduirait à la dixième partie, si l'on en ôtait
toutes les inutilités et toutes les choses étrangères à son sujet(2)’.
2. Insectorum sive minimorum animalium theatrum, Londen 1631. THOMAS
MOUFET schreef het, naar de nagelaten schriften van KONRAD GESNER; doch het
verscheen slechts na den dood (1635) van den Engelschen natuurkundige en dat door
de zorgen van THEODOOR VAN MAYERNE. Dit werk staat veel hooger dan dat van
ALDROVANDI; men ontwaart er reeds eene rangschikking in - zeker heel rudimentair,
want de schrijver neemt maar twee groepen van insecten aan: de gevleugelde en de
ongevleugelde.
3. Diversae insectorum volatilium icones ad vivum depictae, Ant., 1630 en 1646.
Deze verzameling van zeer goed gelijkende en welgelukte gravuren van kerfdieren
werd gemaakt door J. HOEFNAGEL,(3) den zoon van den miniatuurschilder JOORIS
HOEFNAGEL (of door deze zelf). Jammer dat geen uitleggende tekst de teekeningen
begeleidt.
Die drij werken mogen, in eene geschiedenis der Dier-

(1) Waaronder een Delftenaar, CORNELIUS UTERVEER.
(2) BUFFON: Histoire naturelle, 1r discours: de la manière d'étudier et de traiter l'histoire
naturelle.
(3) Ik stel me voor, in eene volgende studie, de verdiensten van HOEFNAGEL als insectenteekenaar
te doen kennen.
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kunde, niet opzij geschoven worden; doch hunne gebreken zijn talrijk en groot, vooral
die der twee eerste. Deze zijn een samenraapsel van waarheden en dwalingen, van
bestaande feiten en vooroordeelen; eene vervelende langdradigheid maakt het lezen
uiterst onaangenaam; eindelijk zij missen schier allen wetenschappelijken grond, al
wetenschappelijk onderzoek. Aan GOEDAERT komt de eer toe de entomologie aan
oplettende waarneming, aan ernstige beschouwing onderworpen te hebben. Vóor
GOEDAERT stelden al de schrijvers over natuurlijke historie er veel belang in te weten
en te herdrukken, wat anderen over de besproken zaak geschreven hadden. Zij lazen
een groot aantal werken, waarvan vele een gansch ander doel dan het hunne beoogden,
en zij namen er uit alles, wat van verre of bij met hun onderwerp in aanraking kwam.
De natuur, bij middel hunner zintuigen, raadpleegden zij niet. GOEDAERT begreep
het gebrekkelijke dier handelwijze. Daarom wilde hij enkel weergeven en beschrijven,
hetgene hij gezien en ondervonden had, en niet hetgene zijne voorgangers meenden
gezien te hebben of eenvoudig uitgedacht hadden. Met gewettigden trots schreef
hij(1):
‘Immers dat mach ick zeggen, dat ick hier van niets hebbe beschreven dat uyt
eenige andere boecken gehaelt is, of van hooren seggen, maer alleenelick het gene
ick door eyghen ervarentheydt hebbe uyt gevonden: daer de andere schrijvers maer
in het ghemeen hebben geschreven ende niet volgens eyghen ende bysondere
bevindinge.’
En, in de Dedicatie, II:
‘Te meer, also de dingen welke wij in dit boeck schrijven

(1) Aen den goedtwilligen Leser, I.
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niet en zijn van outs bekent, ofte uyt eenige andere boeken genomen en te samen
gestelt; maer nieuwe en voor desen niet bekende saeken, van mij in eighen persoon
bedagt, uytgevonden en door ervarentheydt nagespeurt. Ten anderen, wij en
beschrijven hier geen onsekere vertellingen, of twijfelachtige bedenckingen, welke
wederzijds, met schijn van reden konnen wederlegt ofte bevestigt worden; maer geen
andere saeken dan welke ontwijfelijk waer(1) zijn, en wij door eigen bevindinge, getast
en gesien hebben, gelijk wij ook noch dagelijx daer in besich zijn.’
En op blz. 66, II:
‘Mijn onder-vindinge is mijn getuyge hier van, gelijk van al, dat ick schrijve.’
Ja, hierin ligt zijn blijvende roem: GOEDAERT paste enkel de proefondervindelijke
werkwijze toe en gaf zoo een heilzaam voorbeeld, dat weldra in alle landen van
Europa gevolgd werd en de natuurwetenschap met reuzenstappen deed vooruitgaan.
*

**

JOHANNES GOEDAERT(2) zag het daglicht te Middelburg, in het jaar 1620 WINKLER(3)
noemt hem waterverf-

(1) En toch heeft de man - te goeder trouw - zich hier en daar vergist. Zie verder.
(2) Eene enkele maal vind ik GOEDAERDT (in titel van eerste deel der Nederl. uitgaaf);
gelatiniseerd heet hij GOEDARTIUS en in de Fransche vertaling noemt men hem GOEDART.
Op de titelplaat van het tweede deel teekent hij zelf JOH. GOEDAERT. DELVENNE (Biographie
du royaume des Pays-bas, ancienne et moderne, Mons, 1829) schrijft GODDART. Dat
GOEDAERT de rechte schrijfwijs is, lijdt voor mij geen twijfel.
(3) WINKLER, Wdb.
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schilder; DELA RUE(1) ‘fijnschilder van stijl’; VAN GOOL zegt van hem(2), dat hij
‘voornamelijk uitmuntte in het schilderen van allerlei vogels(3) met waterverwen,
nevens alle de onderscheide zoorten der zo genaamde gekurven diertjes.’ Volgens
DELA RUE heeft GOEDAERT ook eenige bevallige landgezichtjes met de pen
geteekend.(4)
Als schilder en teekenaar is zijn bagaadje dus niet al te zwaar en het meest der
werken over de geschiedenis der schilderkunst vindt men over hem geen woord;
ofschoon zijne kerfdieren (deze alleen kreeg ik te zien) voor het algemeen goed
geteekend, fijn gekleurd en zoo gelijkend zijn, dat men er vele bij den eersten blik
herkent. Ik geef als bewijs: taf. I. Vanessa Io L, IX Euchelia Jacobeae L, XI Pontia
brassicae L, LII Musca vomitoria L, in het eerste deel; en in het tweede deel: taf. 18
Coccinella septem-punctata L, 44 Tipula oleracea L, 46 Bombus terrestris L.
Sommige zijner afbeeldingen nochtans laten te wenschen en SWAMMERDAM(5), zijn
beroemde landgenoot, trok er in 1669 reeds de aandacht op: bijv. op de plaat I, eerste
deel, geeft GOEDAERT, aan het popje van de Pauwenoog (Vanessa Io L), een
menschenaangezicht

(1) PIETER DE LA RUE. Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zich de
schrijvers, geleerden en kunstenaars uit dien Staat geboortig, met bijgevoegd levensverhaal
der voornaamste onder dezelve. Middelburg, 1734.
(2) De nieuwe schouwburg der Nederlandsche kunstschilders en schilderessen door JOHAN VAN
GOOL.. 's Gravenhage, 1750. I, 41-42.
(3) Ten tîjde van DE LA RUE waren er nog eenige fraaie stukjes voorhanden.
(4) DE LA RUE verwijst naar den catalogus van teekeningen, nagelaten door S.V. HULS, n. 3298,
twee stukjes, verkocht: gl. 8.5.
(5) SWAMMERDAM. Historia generalis insectorum ofte algemeene Verhandeling van de
Bloedeloose Dierkens. Utrecht. 1669.
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‘nae zijne inbeeldinge’ voegt SWAMMERDAM erbij en niet naar de natuur.
Men mag zeggen, dat GOEDAERT zijn leven versleten heeft in het nauwkeurig
onderzoek der vormwisselingen der insecten. In 1667 (datum van het verschijnen
van het tweede deel der Metamorphosis naturalis had hij er meer dan dertig jaar aan
besteed. Hij zelf zegt het ons in zijne Dedicatie (II deel): ‘In welckers naeuw-keurich
ondersoeck, het mij niet verdroten heeft, een seer groot deel van mijn leven, ja nu
omtrent de dertich jaren, besich te wesen: de gemelde dieren in allerley plaetsen na
te speuren, te onderhouden, Winter ende Somer te besorgen, ende dagelijcks op alle
voor-vallende veranderinghen ende toevallen acht te nemen.’ In de Voorrede (Aen
den goedtwilligen Leser, I) beweert hij, dat hij daarmede begonnen is in 1635, dus
op den ouderdom van 15 jaar. Dit verklaart ook zijne vrouw, KLARA DE BOCK in
haren brief (III deel), die, met dit deel en aanteekeningen van DE MEY, na GOEDAERT'S
dood verscheen.
Welke was zijne werkwijs?
Men vindt die aangewezen in deel I, in zijne aanspraak tot den goedwilligen Lezer:
‘Ende om alles wel uyt te vinden ende te onthouden, so hebbe ick de rupsen,
maden, wormen ende dierghelijcke dierkens onder glasen ghestelt, met haer natuyrlick
voedsel onder-houden, ende eerse tot veranderinghe quamen na het leven
af-geteyckent. Oock heb ick pertinent aengheteyckent den tijdt ende maniere van
haere veranderinghen, ende 't gene daervan te voorschijn quam, afgheteyckent.
Ick en heb oock niet onsien 's nachts bij de kaers te gaen soecken eenighe dierkens
diemen bij den dach niet en konde

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

138
vinden. Somtijds heb ick met de spaede gaen soecken kleyne dieren die sich in de
aerde onthielden. Ende op dat alles te beter mochte vertoont werden, so sal een yeder,
daer toe begeerich zijnde niet alleen de af-beeldingen; maer oock alle de selfde door
den Autheur met haere eyghen couleuren nae het leven afgeteyckent, krijgen
konnen.’(1)
Zijne vrouw, in den reeds vermelden brief van het 3e deel, doet die manier van
werken nog uitvoeriger kennen.
GOEDAERT bereikte geenen hoogen ouderdom. Hij stierf in 1667 of 1668, zegt
DELA RUE(2); dus werd hij 47 of 48 jaar oud.
In ieder der drie uitgaven (de Nederlandsche, de Latijnsche en de Fransche) van
zijn werk vindt men zijn afbeeldsel. Het werd op plaat gebracht door R. VAN PERSYN,
naar het portret, door den Zeeuw WILLEM EVERSDYCK geschilderd.
Naar dit afbeeldsel te oordeelen, was GOEDAERT een man uit den burgerstand, stil
en welgemoed, met fijnen, verstandigen blik, gerust en goed van aard, zoodat men
van hem zeggen mag, dat hij juist zijnen echten naam droeg. Het volgende lofdicht(3),
in het begin van het 3e deel geplaatst, en door eenen zekeren J.C. GOUCHE vervaardigd,
zinspeelt er op:
‘Godt haelt de goede t'huys op sijn bestemden tijt;

(1) Uit dit schrijven zou blijken, dat er exemplaren zijn met zwarte, andere met gekleurde platen.
En inderdaad: mijn exemplaar heeft enkel de zwarte, twee uit de Bourgondische bibliotheek
van Brussel hebben de gekleurde.
(2) Geletterd Zeeland.
(3) Waar ontbreekt zulk gedicht in de werken van dien tijd? Wanneer zal er eens eene
verhandeling over die soms goede, meestal doorslechte, toch gewoonlijk eigenaardige
lofverzen verschijnen?
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Daer rusten sy van moeyt' en van de bitse Nijt.
Geluckigh die soo rust! GOEDAERT die na de aerden
Der Dierkens stadigh socht, die leeft noch op der Aerden,
Hoewel de aerd' hem deckt. God riep hem al te vroegh.
Sijn braef begonnen werck onrijpe Vrucht maer droegh,
Als hy op sijn bevel ten Hemel moest verhuysen,
Hier latende sijn Romp in d'onderaertsche Kluysen:
Dus wordt het door DE MEY in wintertijdt voltoyt.
Nu leeft hij door den druck en sterft wellicht'lijk noyt.
Was niet sijn Aerd te goed om t'eenemael te sterven?
Soo moet nu GOEDAERTS Aerdt een goeden Naem be-erven,
Die in gedachten blijft. Moest al dat Goed was weg,
Wat bleef daer op de aerd? Als t'enckel duivelsch', segh?’
*

**

GOEDAERT'S werk, dat zijn roem bevestigt, draagt voor titel: Metamorphosis naturalis,
ofte historische beschryvinghe vanden Oirspronck, aerd, eygenschappen ende vreemde
veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende
dierghelijke diertkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelyck door eyghen
ervarentheyd uytgevonden, beschreven, ende na de konst afgeteykent door JOHANNEM
GOEDAERDT(1). Tot Middelburgh, by JACQUES FIERENS, Boeck-verkooper, inde
Globe.(2)’
Het 1e deel verscheen in 1662(3). Het bevat 79 genommerde platen(4), in sommige
exemplaren, zooals reeds ge-

(1) Het 2e deel heeft GOEDAERT, zooals het zijn moet.
(2) Zonder jaartal.
(3) Volgens de schrijvers, welke over GOEDAERT spreken.
(4) Eenige nommers komen op dezelfde plaat.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

140
zegd werd, met kleuren kunstig afgezet, in andere niet. Er zijn even zooveel
‘bevindingen’ of tekstuitleggingen. Men vindt, in dit deel, eenige aanmerkingen van
JOHANNES DE MEY, alsook een bijvoegsel (met figuur) van denzelfden, ‘omhelsende
de wonderlicke Historie der Haft ende eendag levende dierkens, bij den Griecken
daerom Hemerobia ende Ephemera genaempt.’
Het 2e deel werd gedrukt in 1667(1); het bevat 51 platen met de er nevenstaande
‘ondervindingen.’ Het eindigt op een register, alphabetisch geschikt, voor de twee
deelen.
Het 3e deel werd na GOEDAERT'S dood uitgegeven in 1669 door den hooger
vermelden JOHANNES DE MEY(2), tot wiens eer dezelfde DE GOUCHE het volgende
loftuitte:
‘Wat wonder dat de Mey lust heeft om dese wercken
Te brenghen aen den dagh? is 't niet omdat wij merken
Dat ons de Mey-maendts vrucht
Gaet schak'len dees genucht?
Om dat dees Dierkens dan vaek eerst te voorschijn komen,
Op kruyden van het Velt, of cierelijcke Boomen,
In schoonen Hof geplant,
Of by de Water-kant?’(3)

(1) De titelbladzijde draagt, zoomin als die van het 1e deel, een jaartal.
(2) Een echte geleerde en zeer gematigd man in die twistzieke tijden, schrijft VAN KAMPEN
(Beknopte geschiedenis der lett. en wetensch. in de Nederl. III, 131-132). Geb. 1617, gest.
1678.
(3) Beter zingt de welbekende dichter GEERAERT BRANDT in het grafschrift:
‘Hier leyt DE MEY, de leitsman van de Vromen,
Wiens gulde tong het onbescheit kan tomen:
De leeraar, die meest op de liefde drong,
En booze haat met taai geduld bedwong.
De Nazaat moet nu naar zijn lessen horen,
Of Kerk en Staat gaan door de twist verloren.’
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In dit derde deel vindt men 23 nieuwe platen met ‘bevindingen, plus eene plaat van
FIERENS, den uitgever’ (eenen Parijschen vlinder voorstellende). Het is verrijkt met
een groot aantal aanmerkingen(1) van DE MEY, zoodat men te recht zeggen mag, dat
het grootendeels het werk van dezen laatste is.
De Metamorphosis werd omtrent 1668, zegt DELA RUE, in het Latijn vertaald,
gedeeltelijk door DE MEY, gedeeltelijk door PAULUS VEEZAERDT (of VECZAERDT),
predikant te Wolfaarsdijk. De drukker was insgelijks FIERENS. - Eene Fransche
vertaling, door eenen onbekende, verscheen in 1700 te Amsterdam bij MORTIER. Eindelijk gaf de vermaarde Engelschman, MARTINUS LISTER, GOEDAERT'S platen
uit naar eene meer natuurlijke volgorde, in een werk, dat voor titel draagt: JOANNES
GOEDARTIUS de insectis, in methodum redactus, opera MARTINI LISTERI. Londini,
1685. Hij gaf ook eene Engelsche vertaling(2).
*

**

(1) Namelijk: ‘1. Bysondere op-merkingen over alle de Bevindingen Goedaert's. 2. Vande
Wormen. 3. Amerikaansche kleene Dierkens. 4. Van het vliegen der Bloedt-loose Dierkens.
7. Vande Tarantula. 6. Vande Sprinkhanen. 7. Vande Byen. 8. Vande Scorpionen. 9. Van
het onderscheyt der Reyne ende Onreyne Dieren. 10. Vande Spinnekoppen. 11. Vande Dieren
ende Dierkens welcke in de Heylige Schriften by-gebracht worden om de Menschen te
onderwijsen ende te overtuygen.’
(2) Ziehier de volledige opgave van GOEDAERT'S werken, volgens Dr. HERMANN AUGUST
HAGEN, Bibliotheca entomologica, Leipzig, 1862.
1. Metamorphosis et Historia Naturalis Insectorum Autore Joanne Goedartio, Cum
Commentariis D. Joannis de Mey, etc. et duplici ejusdem appendice, una de
Hemerobiis, altera de natura commetarum et vanis ex iis divinationibus. Medioburgi,
apud Jacobum Fierensium. Zonder jaartal (1662 onder de dedicatie).
2. Pars II. de Inseclis auctore Joanni Goedartio, Latinitate donata, commentariis et
notis, textui insertis, illustrata et Auctario Notarum sive Appendice locupletata, de
Insectorum Origine, Utilitate et usu a Paulo Veezaerdt. Medioburgi, apud Jacobum
Fierensium. Zonder jaartal (1667).
3. Pars III et ultima, Auctore J. Goedartio aucta observationibus et appendice D.
Joannis de Mey, etc. Medioburgi, apud Jacobum Fierensium; zonder jaartal
(verscheen na Goedaert's dood).
4. De drij deelen van de Hollandsche uitgaaf, waarvan we hier boven den volledigen
titel opgeven.
5. De Engelsche vertaling: Johannes Goedartius of Insects. Done into English and
methodized, with the addition of Notes (bij Mart. Lister) with portr. by Persyn, and
14 pl. etched by Francis Place. York. White, 1682.
6. Johannes Goedartius de Insectis, in Methodum redactus; cum notularum additione,
opera M. Listeri. Item Appendicis ad Historiam Animalium Angliae, ejusdem M.
Lister altera editio, hic quoque exhibetur, etc. Londini, 1685.
7. Eene Latijnsche editie, verschenen in 1700 te Amsterdam bij GALLET. - waarvan:
8. Eene Hollandsche vertaling, verschenen bij FIERENS te Middelburg, 1700.
9. De Fransche vertaling, verschenen bij MORTIER te Amsterdam, in 1700, of bij
MOETJENS (Amst. of den Haag, zelfde jaar) of bij voornoemden GALLET.
10. Eindelijk Description de deux espèces de nids faits par des chenilles Mém. acad.
Sc. Paris, 1719. (Dwaling: deze bijdrage is van zekeren GUETTARD).
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Vele geleerden hebben over GOEDAERT hunne lovende meening uitgedrukt. De
geleerde Hoogduitsche dierkundige CARUS(1) vat den arbeid van den Zeeuw op de
volgende wijs samen(2).
‘De Hollandsche schilder JAN GOEDART bleef, met zijne afbeeldingen over de
veranderingsgeschiedenis der insecten, zoover van een alzijdig onderzoek dezer klas,
als van eene proeve tot rangschikking dezer dieren. Toch is zijn werk van geene
gansch ondergeschikte beteekenis voor den

(1) Geschichte der Zoologie, 1872.
(2) Ik vertaal.
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vooruitgang der Entomologie geweest, dewijl hij, met strenge gevolgtrekking, de
verscheidene vormen der insecten als werkelijke ontwikkelingstoestanden van éene
en dezelfde soort beschouwt. Over eene wetenschappelijke opvatting van het
insectenlichaam en -leven heeft hij niets, wat over de vormwisseling reikt, ofschoon
hij ook soms over het eene en het andere juiste bemerkingen maakt, als bijv. over
het aandeel der vleugels in het voortbrengen van het getsirp(1) der sprinkhanen en
andere.’
HOEFER bekent, dat men in GOEDAERT'S werk voor de eerste maal goede figuren
(op koperen platen) van insecten aantreft. ‘Hij had al die diertjes in hunne
vormwisselingen gevolgd, en juist hunne maskers en rupsen geteekend. Zijne
beschrijvingen begrijpen maar den uitwendigen vorm der insecten en dringen nog
niet tot den bouw en de verrichtingen der organen door.’(2)
Op eene andere plaats beweert dezelfde schrijver, dat de echte wetenschappelijke
spoorslag voor de entomologie enkel door de werken van GOEDAERT, MALPIGHI en
REDI voor het eerst gegeven werd(3).
De groote insectenkundige DE RÉAUMUR(4) zegt:
‘Goedaert est un des premiers qui ait suivi les trans-

(1) Ik meen, dat CARUS den volgenden tekst bedoelt (I. Eenige aenteekeningen, enz.): “Hier
tegen werpen sommige, dat eenige insecta groot geluydt van haer geven, gelijck de bijen,
vliegen, krekels, muggen, enz. doch dient tot antwoorde, dat sodanigen geluydt niet
veroirsaeckt en wert door de tocht van eenighen adem of longher, maer door het ghedruys
dat dese dieren maecken met het schudden van haer lichaem ende vlercken.” Ik meen nochtans
dat die aent. van DE MEY zijn.
(2) HOEFER. Histoire de la zoologie, Paris, Hachette, 1873, p. 195.
(3) Blz. 231.
(4) Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Paris, 1784, I, 11.
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formations des insectes avec une grande attention et une grande patience. Il était
peintre, il en a peint lui-même un nombre considérable sous leurs différentes formes;
il écrivoit les observations qu'ils lui offroient, mais il avoit plus le talent de peindre
que celui d'observer.’ Hij spreekt ook van de dwalingen, waarin GOEDAERT viel, en
spreekt van de gegronde verwijten van SWAMMERDAM, er nochtans onmiddelijk
bijvoegende:
‘Méprises..., qui lui étaient pardonnables dans le temps où il écrivoit, où l'on ne
commençoit encore qu'à défricher la science des insectes(1).’
In Nederlandsche werken vindt men weinig of niets over GOEDAERT. DELA RUE,
VAN GOOL en WINKLER spreken met veel lof over hem. De eerste voegt er bij, dat
onze insectenliefhebber(2) eenigszins kundig was in de Medicijnen. Zoo kende
GOEDAERT een secreet om een zeker alsemextract te maken; hij maakte het bekend
aan CORNELIS VAN DE VOORDE, arts en voorlezer der ontleedkunde te Middelburg,
en kreeg daarvoor honderd dukaten. - Ook VAN KAMPEN(3) haalt onzen schrijver aan.
SWAMMERDAM(4), GOEDAERT'S geleerde tijdgenoot, spreekt hem terecht op vele
plaatsen tegen, ofschoon hij bekent: ‘dat deze persoon (GOEDAERT) alleen, in eene
korte reeks van jaaren, meer besonderheeden vande Rupsen gesien

(1) Ook LATREILLE gewaagt, met eere, van JEAN GOëDART (Zie Dict. d'hist. nat. art.
métamorphoses).
(2) Op meer dan eene plaats glimmert die kennis GOEDAERT'S door; men leze: II, 24, I, 16, 97,
115, 102.
(3) Beknopte geschiedenis.
(4) Zie zijne reeds aangehaalde: Historia generalis insectorum; ook zijn beroemd werk: Biblia
naturae.
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ende ondervonden heeft, als de geletterde in een groot getal van eeuwen te zamen.’(1)
Zelfs de groote LINNAEUS in zijn Syst. nat.(2) verwijst heel dikwijls naar de goede
figuren van GOEDAERT en heeft - eene niet geringe eer! - eenige namen van den
Zeeuw als soortnamen aangenomen, bijv. Bombyx potatoria (de Dronkaard van
GOED.), B. antiqua (de Antijk), Noctua meticulosa (de Schrikachtige), B. lubricipeda
(de Lospoot).
*

**

Laat ons nader onderzoeken, wat er eigenlijk GOEDAERT(3) toekomt.
1. Hij is de invoerder, op het gebied der insectenleer, van de proefondervindelijke
methode. Hooger heb ik hierop reeds gewezen; ook zijne werkwijze werd uitgelegd.
2. Voor het algemeen mag men beweren, dat hij een juiste en ernstige waarnemer
was. SWAMMERDAM en ook

(1) Hist. gen. ins. I, 45.
(2) Car. Linnaeus. Systema naturae, etc.
(3) Hetgeen volgt mag niet dienen om de verdiensten van GOEDAERT te overdrijven. Men geve
hem, wat hem toekomt en dát is reeds veel. SWAMMERDAM, RÖSEL, KLEEMANN (in zijne
nota's op de Nederl. vertaling van RÖSEL'S werk), LISTER, DE RÉAUMUR en anderen toonen
dwalingen in GOEDAERT'S werk aan. Zoo kent onze schrijver de echte natuur van het popje
niet, noch die der sluipwespen en dipteren, vermits hij op meer dan eene plaats beweert, dat
dezelfde rups nu eens vlinder, dan sluipwesp of vlieg (hij zegt altijd vlieg) worden kan. Hij
gelooft aan de generatio spontanea en schrijft, dat vele kerfdieren uit verrotte stoffen
voortkomen (II, 136 en elders). Hij zegt, dat de insecten niet ademen en hij verstond dus
niet, waartoe de ‘tochtgaatjes,’ (zoo heet hij de stigmatae) dienen moeten. Hij beweert, dat
er muggen uit den dauw komen, dat de bladluizen ‘Mierenkinderen zijn, geteelt uit zeker
zaed ende vochtigheid, die de Mieren op die tipjes (van den Vlierboom) zetten, en door de
warmte der zonne uit-gebroed.’ II, 247), enz.
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RÖSEL(1) doen wel eenige dwalingen kennen en andere zouden nog kunnen opgegeven
worden; doch deze vallen in die groep van onjuistheden, welke de Franschman
‘erreurs d'observation’ heet. Nevens die dwalingen vindt men zooveel waarheden,
dat men hem, indien men rechtveerdig zijn wil, den titel van nauwkeurigen waarnemer
niet ontnemen mag.
3. Al de figuren, welke in zijn werk voorkomen, zijn, op weinige uitzonderingen
na, goed gemaakt en gelijkend. HÖFER zegt, dat het de eerste goede figuren zijn,
welke men te zien krijgt, ofschoon hij vergeet dat HOEFNAGEL er uitmuntende
geleverd heeft. Uit dit oogpunt blijkt LINNAEUS, die zoo menigmaal naar GOEDAERT
verwijst, een goede rechter te zijn.
4. Hij beschouwt de verschillende vormen der kerfdieren (ei, worm of made of
rups, popje, volmaakt insect) als ontwikkelingstoestanden van hetzelfde dier. Vele
dier vormen doet hij voor de eerste maal kennen. Ik geef hier de lijst der dieren,
waarvan Goedaert spreekt, die hij afbeeldt, of wier vormveranderingen hij doet
kennen. Die insecten, welke ik niet heb kunnen bepalen (omdat de figuur niet klaar
genoeg of de beschrijving niet volledig was), heb ik ter zijde gelaten.

A. Insecten of kerfdieren.
I. Hymenopteren (Vliesvleugeligen):
Phyllophaga (Bladwespen):
1. Nematus salicis L. (?) Volgens LINN. Syst. nat. ed. 13, is het:
Tenthredo capraea. 1e deel, tab. 19.

(1) AUGUST JOHAN RÖSEL. De natuurlijke Historie der Insecten, 1765, bl. 334, 355, IVe deel.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

147
2.
3.

Athalia rosae L. 2e deel, tab. 3.
Tenthredo pavida L. Syst. nat. 13 ed. 2e deel, tab. 17.

Entomophaga (Sluipwespen):
4. Tenthredo luteus L. Syst. nat. 13 ed. 2e deel, tab. 37.
5. Microgaster glomeratus L. 1e deel, fig. 11.
6. Pteromalus puparum L. 1e deel, 77.
Rapientia (Roofwespen):
7. Priocnemis fuscus L. 1e deel, tab. 58.
Anthophila (Bloemenwespen):
8. Bombus terrestris L. de gewone hommel, 2e deel, tab. 46.

II. Coleopteren (Schildvleugeligen):
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Een kever van de afdeeling der Carabida, 2e deel, tab. 19.
Melolontha vulgaris L. de meikever, 1e deel, tab. 78.
Dermestes lardarius L. de spekkever, 2e deel, tab. 41.
Meloë proscarabaeus L. de meiworm, 2e deel, tab. 42.
Saperda carcharias L. (?) 2e deel, 51.
Cassida viridis L. 1e deel, tab. 43.
Cassida nebulosa L. 1e deel, tab. 44.
Chrysomela betulae L. 1e deel, tab. 45.
Coccinella septempunctata L. 2e deel, tab. 18.

III. Lepidopteren (Schubvleugeligen). Het grootste deel der figuren
van Goedaert verbeelden Vlinders en hij heeft de metamorphosen
van vele dier kerfdieren doen kennen. Ik geef hier de namen der
gedetermineerde soorten:
Echte dagvlinders:
18. Vanessa cardui L. 3e deel, t. A.
19. Pyrameis Atalanta L Vanessa -, 2e deel, tab. 39.
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20.
21.
22.
23.
24.

Vanessa Io L. 1e deel, tab. I.
Vanessa polychloros L. 1e deel, tab. 77.
Vanessa urticae L. 1e deel, tab. 21.
Pieris brassicae L. 1e deel, tab. 11.
Pieris rapae L. 1e deel, tab. 27.

Sphingida (Zwermers):
25. Smerinthus ocellatus L. 3e deel, tab. 0.
26. Sphinx convolvuli L.
27. Sphinx ligustri L. 1e deel, tab. 24.
28. Sphinx celerio, L. 3e deel, f. 4 (?).
Zygaenida (Wedertjes):
29. Zygaena filipendula L 2e deel, tab. 31.
Bombycida (Spinners).
30. Cossus ligniperda L. 2e deel, tab. 33.
31. Saturnia pavonia major, L. 3e deel, tab. 2.
32. Bombyx Mori L. 1e deel, tab. 42.
33. Odonestis potatoria L. 1e deel, tab. 12
34. Gastropacha neustria L. 1e deel, tab. 10.
35. Eutrichia quercus L. 1e deel, tab. 7.
36. Harpyia vinula L. 1e deel, tab. 65, 2e deel, tab. 37, 3e deel, tab. C.
37. Notodonta ziczac L 3e deel, tab. E
38. Phalera bucephala L. 1e deel, 34.
39. Orgyia antiqua L. 1e deel, tab. 59, 2e deel, tab. 29-30.
40. Dasichyra pudibunda L. 3e deel, tab. 5.
41. Dasichyra fascelina L. 1e deel, tab. 36.
42. Leucoma salicis L. 1e deel, tab. 3.
43. Spilosoma lubricipeda L. 1e deel, 23.
44. Spilosoma menthastri Fab. 1e deel, tab. 38.
45. Chelonia Caja L. 1e deel, tab. 17.
46. Euchelia Jacobeae L. 1e deel, tab. 9.
Noctuida (Uilen).
47. Diloba coeruleocephala L. 1e deel, tab. 61.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.

Acronycta Psi L. 1e deel, 22.
Mamestra brassicae L 3e deel, tab. F.
Brotolomia meticulosa L 1e deel, tab. 56
Scoliopteryx libatrix L. 1e deel, tab. 67.
Triphaena pronuba L. 1e deel, tab. 14.
Plusia gamma L 1e deel, tab. 32 en volgens Linn. Syst. nat. ook 2e
deel, tab. 21.

Phalaenida (Spanners).
54. Urapteryx sambucaria L. 2e deel, tab. 34.
55. Abraxas grossulariata L. 1e deel, tab. 31.
56. Lythria purpuraria L. 2e deel, tab. 12.
57. Cidaria fluctuata L. 3e deel, tab. K.
Pyralida (Lichtmotten):
58. Eurrhypara urticata L. 2e deel, tab. 13.
Tortricida (Bladrollers):
59. Cacoecia rosana L. 2e deel, tab. 4.
60. Carpocapsa pomonella L. 1e deel, tab. 46 (?)

IV. Dipteren (Tweevleugeligen).
Tipulida (Slankmuggen):
61. Chironomus plumosus L. 3e deel, tab. 10.
62. Tipula oleracea L. 2e deel, tab 44.
Crassicornia (Vliegmuggen):
63. Dilophus febrilis L. 1e deel, tab. 6.
Odotomyida (Doornruggen):
64. Stratiomys chamaelaon L. 1e deel, tab. 70.
Athericera (Echle vliegen):
65. Calliphora vomitoria L. 1e deel, tab. 53.
66. Pyrellia cadaverina L. 1e deel, tab 54.
67. Urophora cardui L. 1e deel, tab. 50.
68. Sepsis putris L. 1e deel, tab. 73.
Syrphida (Zweefvliegen).
69. Eristalis tenax L. 1e deel, tab. 2.
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70.
71.

Syrphus pynastri L. 1e deel, tab. 47.
Syrphus Ribesii L. 1e deel, tab. 41.

V. Nevropteren (Netvleugeligen):
72. Agrion puella L. 3e deel, tab. R.
73. Chrysopa perla L. 2e deel, tab. 14.

VI. Orthopteren (Rechtvleugeligen):
74. Decticus verrucivorus L. 2e deel, tab. 40. Volgens Linn. syst. nat. is het Locusta
viridissima L.
75. Gryllotalpa vulgaris L. 1e deel, tab. 76.

B. Myriapoden.
In het 2e deel. op tab. 36 vindt men er eenige; doch die figuren laten te wenschen.

C. Arachniden op spinnen.
76. Phalangium opilio L. 2e deel, tab. 49.

5. Dus mag men, als slotsom, vaststellen, dat GOEDAERT 76 verschillende soorten
van gelede dieren, in hunne verschillende toestanden, volgens de natuur afgebeeld
en min of meer goed beschreven heeft; voorwaar, voor dien tijd, eene niet geringe
bijdrage tot de geschiedenis dezer diertjes!
6. Onze Zeeuw had opgemerkt, dat de rupsen dikwijls de kleur van de bladeren
hebben, welke zij eten. Op onze dagen werd meer op dit verdedigingsmiddel der
dieren gewezen, onder den naam van mimetismus of mimicry (een Engelsch woord).
Hij schrijft (II, bladz. 145): ‘Oock menig-mael ondervonden hebbende, dat zommige
Rupzen in koleur, het koleur van de bladeren, die zij eten, gelijk zijn....’
7. Eenige kerfdieren laten zich alsof ze dood waren, wanneer men ze vastgrijpt.
Op dit verdedigingsmiddel trekt reeds GOEDAERT de aandacht: ‘Zy zyn ook zeer
verzaagt,
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en vreezagtig: zoohaast zy iets voelen, of gewaar worden, zoo weten zy haer te
houden, als of zy dood waren.’ II deel, bladz. 171(1).
8. De levenswijze der Syrphiden, afdeeling der Tweevleugeligen, was hem zeer
goed bekend; hij wist, dat ze bladluizen uitzuigen en beschrijft zeer goed, hoe zij dat
doen. Hunne metamorphosen deed hij nauwkeurig kennen. Men leze I, 39, 92, en II,
35, 251.
9. Eenige andere aanmerkingen van onzen schrijver mogen hier een plaatsje vinden:
I, bl. 100, toont GOEDAERT, dat de mieren de bladluizen zoeken; vele latere
natuuronderzoekers ondervonden hetzelfde. De bladluizen hebben aan het achterdeel
van hun lichaam uitspringende klieren(2), welke een suikerig vocht afzonderen, dat
de mieren tot zich trekt.
II, bl. 270, gewaagt hij van de hamertjes (fr. balanciers) der Tweevleugeligen.
Zooals CARUS reeds aanmerkt, maakt hij zinspelingen over geruischvoortbrengende
organen der insecten (zie hooger).
De insecten rieken (I deel, aanteekeningen).
Wie heeft de vlooien, op onze fooren en kermissen niet zien

(1) De hier aangevoerde plaats ziet op den schadelijken Spekkever (Dermestes lardarius L). Hij
behoort tot de familie der Dermestida, waarover BREHM (Les Insectes, ìes Myriapodes, les
Arachnides, trad. de Künckel d'Herculaüs, I, p. 167) schrijft: ‘Ils possèdent tous à un haut
segré le talent de la dissimulation. S'ils soupçonnent que quelque danger menace leur
intéressante personne, ils rentrent leurs pattes et leurs antennes, renfoncent leur tête sous le
corselet, et restent étendus comme morts pendant un laps de temps notable.’
(2) Volgens BREHM (Les Insectes, etc. 11, p. II) zijn het de uitwerpselen dier bladluizen, welke
de mieren aanlokken.
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werken? Dit is niet nieuw. I deel, aanteek. leest men: ‘Ick heb in eygen persoon hier
binnen Middelburgh ghesien een gouden langachtige keten, die rontom den hals van
een vloo wiert vast gemaeckt, ende de vloo spronck gemackelik met den ganschen
keten wech.’(1)
*

**

GOEDAERT schreef in het Vlaamsch. Was hij het Latijn machtig? Ik denk het niet,
vermits DE MEY en VEEZAERDT zijn werk in die taal overzett'en. Voor de dieren,
welke hij beschreef en afbeeldde, vond hij Vlaamsche namen uit, welke in het
algemeen goed gekozen zijn. Ik schik ze hier naar alphabetische orde.
1a. Aes, o. Ephemera (DE MEY, bijvoegsel, I): ‘Terwijl dese dierkens met haere
steerten op het water steunen ende spelen, so wordense lichtelick van de visschen
ghevanghen ende op-geëten, ende daerom wordense van de visschers aes
ghenaempt, omdat se de visschen tot voedsel verstrecken.’
b Al-te-traag(2), eene rups. II, 113.
1.
*2. Al-vliegend-etende, een gemeene vlinder, Plusia gamma L. Deze vlinders hebben
zulke korte pooten, zegd GOEDAERT, ‘dat zij zittende zich van hare strale(3) niet
en konnen dienen(4) maar alleenlik al vliegende.’ II, 85.

(1) BREHM verhaalt hetzelfde, volgens eenen zekeren MISSON, doch verwijst naar het jaar 1702.
Men leze BREHM'S merkwaardig artikel over: le dressage des puces, II, 651 en volgende
bladz.
(2) De rups van eenen niet gedetermineerden vlinder. Wanneer de Latijnsche wetenschappelijke
benaming niet volgt, beduidt dit, dat GOEDAERT'S dier niet juist gekend is. De goed bepaalde
zijn geteekend met *.
(3) Snuit, fr. trompe.
(4) Al zittende kunnen ze toch wel zingen ook.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

153
*3. Antijk, m. ‘den vreemden antijk... om syn bysondere gedaante.’ I, 115. Het is
de rups van de Orgyia antiqua L. Men ziet, dat LINNAEUS GOEDAERT'S benaming
heeft overgenomen.
*4. Bedriegher, m. 1o Eene Syrphussoort, Syrphus Ribesii L., het masker of de larve,
die bladluizen vreet; zoo genoemd, ‘omdat hy seer listelick de dierkens die hy
tot spijse gebruyckt, weet te vangen, sich so stil houdende, als of hy doot waer.’
I, 93. - 2o De rups eener kleine mot.
5. Bedriegster, vr. ‘d'ongemeene bedriegster.’ II, 154, eene niet bepaalde rups.
6. Beiderlevigen, zoo vertaalt GOEDAERT Amphibia.
*7. Beyr, m. ‘Ruygen Beyr... om syn byzondere ruygigheydt boven alle andere.’ I,
55. Het is de harige rups van Euprepia Caja L. In de wdb. beerrups.
*8. Blaeuwkop, m. de blauwkoppige rups van Diloba coeruleocephala L. LINNAEUS
heeft GOEDAERT'S naam overgenomen. I, 117.
9. Boeren-nestelingen, m. mv. de rupsen van eene motsoort, die gezellig
bijeennestelen. I, 52.
*10. Boeren-verdriet, o. het masker van het Lieve-vrouwe-beestje, Coccinella
septempunctata L.: ‘na de naem van een schansjen of rendout(1), in 't
Hulster-ambacht, zoo genoemt, omdat het de boeren plagt te plagen, en groot
verdriet aen te doen in tijd van oorloge.’ II, 67.
*11. Bont-werkers-verdriet, o. masker van Dermestes lardarius L. ‘alzoo zy in 't
bond(2) geen kleine schaed' en doen.’ II, 168.
*12. Boter-kapellen, vr. mv. Lat Papiliones, algemeene naam voor de vlinders.
Aanmerking van DE MEY. I, 2.

(1) Redoute, Fransch.
(2) Pelswerk.
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*13 Brandt-suygher, m. larve van Urophora cardui, brengt de speenappels voort.
Zie Speenappel. I, 103.
14. Brasiliaen, m. eene niet bepaalde vlindersoort. 1, 77.
15. Dy-been-worm, m. GOEDAERT noemt zoo eenige Myriapoden, welke hij in het
dijbeen, uit een graf genomen, vond. II, 157.
16. Door-boorder, m. made van eene Musca-soort, die door het hout kan boren. I,
108.
*17. Dronckaert, m. rups van Gastropacha potatoria L.: ‘omdat hy seer tot het
drincken genegen was.’ I, 47. De Linneaansche benaming is de vertaling.
*18. Droevaert, m. rups van een Witje, Pontia rapae L.: ‘Ick gaf dese Rupse den
naem van Droevaert om dat hy seer duister van koleur is, ende om dat hy
aengerocht zijnde sich by na niet en beweegt, ende licht laet dooden; soo dat
hij van een flaeuwhertigen ende loomen aerdt is.’ I, 71-72.
19. Duyckelaer, m. eene niet bepaalde rups. I, 131.
20. Duycker, m. eene niet bepaalde rups, die vioolbladeren eet. I, 58.
21. Duyn-palme, m. Duyn-zouwtenelle, vr. Welke plant bedoelt GOEDAERT?
Hippophaë rhamnoïdes? II, 158(1).
*21bis Eendag levende dierken, o, haft, Ephemera. I, bijvoegsel.
*22. Egel-rups. vr. rups van de dagpauwoog, Vanessa Io L. naar de doornige
uitsteeksels I, 16.
23. Eyer-zuipers, m. mv zoo noemt GOEDAERT de wezels en de eekhoornen (II,
77), omdat ze de hoendereiers uitzuigen.
*24. Eiken-boor-worm m. de larve van Saperda carcharias; boort in eikenhout. II,
285.
*25. Exters-made, vr. de larve van Musca cadaverina L.; GOEDAERT zag ze komen
‘uyt een doode ende bedorven

(1) ‘Gebruyckende tot zijn voedsel duin-palme, by zommige Duinzouwtenelle wegens haer
koleur genoemt, dat het met de Zee-zouwtenelle, die op de schorren groeit, gemeen heeft.’
II, 158.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

155

26.
27.
*28.

29.
30.

*31.
*32.
*33.
*34.

35.
*36.

Vlaemse gaey met schoon blaeuw op de vleughels.’ I, 107. Die vlaamsche gaai
is de meerkol (fr. geai).
Geborstelde, vr. eene rups met veel ‘borstels’ II, 283. Niet bepaald.
Geelkop, m. een niet bepaalde vlinder I, 119.
Gele wapendraeger, m. rups van Phalera bucephala L: ‘Voor aen den kop
hebben sy de ghedaente van een wapen daer een keeper in staet, den grondt is
swart ende den keeper geel.’ I, 82.
Gort-worm, m. eene niet bepaalde larve eener vliegsoort I, 105, 106. ‘Heeft
haeren oirspronck uyt ghemaelen gort.’
Groene Meeter, m. eene niet bepaalde hymenopteerlarve. ‘Deze Rupze-worm
noemd' ik met de Land-luiden, den Groenen Meeter, om dat hij kruipende, hem
telkens opregt, en weêr neêr valt; gelijk een Land-meter, die Land met de roede
meet; en om dat hij groen van koleur is.’ II, 58.
Groene Schildt-padde, vr. een kever, Cassida viridis, L. Wellicht naar de breede,
groene dekschilden. I, 95.
Groene Terw-eter, m. naam van de larve (II, 67) van Coccinella septempunctata
L. GOEDAERT heeft ze op de ‘groene Terwe’ gevonden.
Gulsigaert, m. rups van Vanessa urticae, L. 1, 62: ‘omdat hij seer veel at, ja
naeuwelijx en konde versadicht werden.’
Haft, m. of vr. Ephemera, fr. Ephémère. ‘Ende om datse so dicht ende in sulcken
groote menichte vlieghen, so is daer van een spreeck-woordt gekomen, waerdoor,
alsmen wil uyt-drucken een groote menichte van menschen, die bij een loopen,
dat men zegt, het wasser so dicht, of daer wasser so veel als Haft.’ 1, Bijvoeghsel.
Dat is van DE MEY.
Harde-pelzen, mv. eene motrups. ‘Zij zijn hard tegen de kouwde.’ II, 22.
Hypocrijt, m. rups van Spilosoma menthastri; L. wanneer men ze aanraakt, laat
zij zich of zij dood ware. 1, 88.
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37.
*38.
39.
*40.
41.
42.
43.
44.
*45.

*46.

47.
*48.

*49.
*50.

Hoepentoep, m. een vogel, fr. huppe, Upupa epops, 1, 20.
Hommel, m. geslacht Bombus, II, 251.
Jager, m. eene niet bepaalde rups, 1, 34.
Kamelio, m. larve van Stratiomys Chamaeleon L.
Kat-aal, verzamelwoord; ‘vischjens met de graatjens, ofte kleine palingjens.’
II, 150.
Kemp-haens made, vr. de made van de gewone Calliphora vomitoria L.:
‘gesproten uyt een doot ende bedorven kemphaen.’ 1, 106.
Kleine Schuiler, m. rups eener niet bepaalde vliegsoort, II, 5.
Klein-van-eten, eene niet bepaalde rups, die zeer weinig eet. II, 79.
Klok-luyer, m. de chrysalide van Vanessa atalanta, L. GOEDAERT verhaalt, II,
164: ‘Wanneer men haar in hare veranderinghe zijnde, aan-raakte, wist zij haar
zoo sterk te bewegen, en haar lijf, tegen 't glas aan, over en weêr, zoodanig te
slingeren, dat zij daar een geluid in maakte, niet anders dan of er een klokjen
geluid hadde: 't welk zoo lange tijds wel aan malkanderen duurde, dat men
onder-en-tusschen 40 tellen konde.’
Kooren-worm, m. larve van den Meikever. ‘Daerom wort hij met meerder reden
vande Land-luyden genaemt den Kooren-worm, om dat hy inde Kooren-landen
groote schade doet, door dien hy de wortelkens vande terwe af-eet.’ 1, 147.
Koeckoeck, m. eene niet bepaalde rups. 1, 49.
Kreeft, m. Rups van Cossus ligniperda L: ‘Overmids zijn rood koleur en
schilden, die hij met den gekookten kreeft gemeen heeft.’ II. 143 De Swarte
Kreeft, 1, 102, is eene niet bepaalde made.
Kuische, vr. eene mot, Eurrhypara urticata L.: ‘Overmids zij haer gestadig,
kuisch en rein houwdt.’ II, 41.
Lang-beenen, o. mv. zijn niet, bij GOEDAERT, de Phalangio-
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*51.
*52.

*53.

*54.
*55.
*56.

*57.

58.

*59.

soorten, maar wel soorten van vlinders of witjes (onder andere Pyrameis Atalanta
L.) II, 164.
Leckerbeetjen, o. Scoliopteryx libatrix L. de rups, dus genaamd, om zijn
‘viesigheydt in het eten’. 1, 126.
Lekker-bekken, m. mv. de rupsen van Plusia gamma L: ‘Deze Rupzen... zijn
groote lief-hebbers van Zalade als zij groen en versch op het veld staat en groeyt;
maar als zij verwelkert is, en willen zij er niet aen-komen...’ II, 82.
Lijmaert, m. de larve van Chrysomela betulae L. eene gemeene keversoort:
‘Want aen haer achterlijf hebbense wat lijm, waermede sy soo vast overal
aen-kleven, datse niet en konnen vallen’. 1, 98.
Lint-worm, m, de made van Cimbex amerinae L. 1, 121. Waarom zij zoo heet,
zegt GOEDAERT niet.
Looper, m. ‘Den schoonen Looper... om syn snelle loop.’ 1, 60. Het is de rups
van eenen nachtvlinder, eene niet bepaalde soort.
Lospoodt, m. rups van Euprepia lubricipeda L.: ‘omdat hy sich seer licht van
het loof liet vallen als hy geen pooten gehadt hadde.’ 1, 65. LINNEUS heeft
GOEDAERT'S benaming aangenomen.
Luyaard, m. de made van Athalia rosae L.: ‘Zy is loom, en traeg in 't kruypen.’
II, 6. - Vuylen luyaert, m. eene niet bepaalde vliegemade, die zeer traag is, ‘in
het voort kruypen.’ 1, 29.
Luimaard, m. de larve van eene Syrphide of bladluis-vretende vlieg, II, 35.
Luimaard heeft hier de beteekenis van veinzer, lat. simulator (dat men in de
Latijnsche vertaling vindt): ‘Weegens zijnen aard.’ Deze larve leeft als een
veinzende onnoozelaard tusschen de bladluizen, welke zij uitzuigt. - Een ander
tweevleugelig insect van dezelfde familie noemt hij ‘den grooten Luimaard.’
II, 251.
Luis. GOEDAERT geeft den naam van luyskens aan de blad-
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*60.
*61.
62.

*63.
*64.
65.
*66.
67.
*68.

*69.
*70.

luizen, fr. pucerons; hij spreekt ook van papierluisjes (Atropos pulsatorius L.)
Maad-vlieg-teelder, m. de rups eener mot, Cacoecia rosana L. Eene rups gaf
32 maden van kleine sluipwespen, II, 10.
Mervelie, vr. rups van Acronycta Psi L, naar de heerlijke kleuren I, 62. Mervelie,
van Fr. merveille.
Meers-klimmer, m. eene niet bepaalde rups van eenen nachtvlinder: ‘alzoo zij
zeer geern in het opperste van den groenen Alszem haar onthield, en leege gezet
zijnde, telkens na om hooge klam...’ II, 105, Meers, hier in den zin van mars
(van een schip).
Meezen-aas, o. rups van Eurrhypara urticata L.: ‘alzoo de Meezen haar graag
en geern eten.’ II, 41. GOEDAERT heet ze nog: ‘de Van-de-mees-vervolgde.’
Meters, m. mv. spanrupsen, lat. Geometrina, II, 241. Zie ook Groene Meeter.
Meug-al, m. eene niet bepaalde rups van eenen nachtvlinder. ‘Want zij mag het
al.’ II, 114.
Mieren-kinderen, o. mv. bladluizen. Gevolg eener valsche ondervinding. II,
257.
Molenaar van Ysiekeep, m. een uitlandsche kever tot de afdeeling de Longicornia
(Langvoelers) behoorende.
Molenaar, m. meikever, Melolontha vulgaris L. ‘Die wij hier molenaers noemen,
om datse de toppen van de jonghe scheuten ende uytterste bladeren der
perse-boomen, abrykosen, keersen, willige-boomen, pruymen, popelieren, ende
haeselaer geern eten, ende die weten te vermalen ende te verbryselen.’ 1, 149.
Het woord wijst wellicht veel meer op het melige stof, dat de jongste meikevers
bedekt.
Motte, vr. GOEDAERT gebruikt dat woord 1, 91 Hij beduidt er mede de kleine
nachtvlinders
Nacht-uyl, m. de rups van Triphaena pronuba 1, ‘Want dese Rupsen hebben
haer verblijf in de Aerde, ende schuy-
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*71.
*72.
72.
*73
*74.
75.

76.
77.

*78.
*79.
*80.
*81.
*82.

len in de Aerde so lang het dag is, ende komen eerst te voorschyn met de
duysternisse...’ I, 50.
Nayer, m. tweevleugelig insect, zeer gemeen in weiden, Tipula oleracea L.
‘Dese Nayers zijn zeer heet en togtig.’ II, 244.
Nat-neus, m. Rups van Gastropacha Neustria L.: ‘om dat hy so tot den dranck
gheneghen was.’ I, 39.
Noit zonder vyand, m. een niet bepaalde soort van Hemiptere, waarschijnlijk
eene Miris (?).
Noort-rupse, vr. rups van den schoonen dagvlinder, Pyrameis Atalanta I.
Olyphants-snuyt, vr. made van Syrphus pynastri L. zoogenaamd ‘weghen syn
snuyte, die sij om hooge steekt.’ I, 100.
Onbarmhertige, vr. eene rups van een bladwikkeler (Tortricide), niet bepaald;
- omdat zij het hart van de Rozeknop pen uitvreet. II, 15 - De rups van eenen
niet bepaalden nachtvlinder noemt hij: On-barmhertige door uit-nementheyd,
omdat de eene rups soms de andere opeet, II, 129.
Onderscheider, m, rups eener kleine nachtmot; ‘om onderscheid te maken,’
zegt GOEDAERT, II, 3.
Onvertsaegden, m. een niet bepaalde made of masker, zeer vraatzuchtig naar
andere wormen en maden, I, 135; - ook de larve van Chrysopa perla L.;
‘aen-gezien 't niet ligt weg en loopt.’ II, 42.
Onze-lieven-Heeren-beestjes, o. mv. zeer bekende kevers, Coccinella-soorten.
II, 45.
Onze-lieven-Vrouwens-beestjes, o. mv.: ‘in Vlaanderen en Braband.’ II, 45; zie
het vorige woord.
Paeuwoog, vr. schoone vlinder, Vanessa Io L. I, 16. Dit woord vindt men in
onze woordenboeken terug
Papierluisjes, o. mv. Zie Luis.
Peer-eter, m. een klein schadelijk vlindertje, Carpocapsa pomonella L.
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83. Pellikaen-rupse, vr. eene niet bepaalde rups, uit wier lichaam vele andere maden
voortkwamen, I, 118.
*84. Pijl-steert, m. rups van Sphinx ligustri L. ‘om sijn fenynighen Steerts wille.’ I,
67.
85. Pis-worm, m. eene vlieg, uit pis voortgekomen. I, 105.
*86. Regen-worm, m. aardworm, geslacht Lumbricus. II, 236. Kiliaen heeft reeds
het woord.
*87. Rob, m. zie Rob-worm.
*88. Rob-worm, m. volgens velen de larve van den meikever; volgens GOEDAERT
die van Tipula oleracea L.
89. Rooze-knop-eter, m. eene niet bepaalde kleine rups, nog onbarmhertige geheeten.
Z. dit laatste woord.
90. Schalje-bijter, m. GOEDAERT geeft het woord en duidt er eene keversoort mede
aan. Bij KILIAEN, die schael-bijter en schal-bijter heeft, leest men: ‘Fland.
Scarabeus, vermis equorum coleos mordens. Fris. sic. scalbote: gal. escarbot:
ital. scarafaggio, scaranazzo: hisp. escaruajo.’ Door volksetymologie uit lat.
scarabeus ontstaan. 1, 43.
*91. Schoen-lappers, m. mv. hetzelfde als Lang-beenen. II, 164. Bij Kil.
‘Schoen-lapper. Papilio.’
*92 Schrikachtigen, m. rups van Brotolomia meticulosa L. ‘om sijn vreesachtigheyt.’
I, 110. LINNAEUS nam die benaming over.
93. Schuiler, m. zie kleine schuiler.
94. Slaepaert, m. GOEDAERT schrijft Slapaert, doch dat zal wel eene drukfout zijn.
Eene niet bepaalde rups van eenen nachtvlinder die ‘den ganschen dach in slaep
legt.’ I, 68.
*95. Sleck-rupse, vr. rups van Orgyia fascelina L. Zij heeft ‘twee hoornen van hayr,
gelijck een sleek.’ I, 85.
96. Speenappel, m. eene gal, op den distel door Trypeta Cardui L. voortgebracht:
‘omdat de ghene die met de spenen gequollen zijn, ende twee of drye van dese
appelkens in haere sacken dragen, daerby verlichtinge krygen.’ I, 102.
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*97. Spinne-koppen, vr. mv. fr. araignées. 't Woord bestond vóor GOEDAERT.
98. Sprinck-haen. m. de larve van een vleesvleugelig, niet bepaald kerfdier: ‘omdat
hy met een slag seer haestelick sich van d'een plaets op d'ander werpt, gelijck
een sprinckhaen.’ I, 90, 91.
*99. Sprinck-haens-teelder, m. larve van den sprinkhaan. II, 166.
*100. Stapper, m. rups van Urapteryx sambucaria L: ‘omdat hy gaende grooten
voort-ganck maeckt,’ II, 152.
101. Steenrups, vr. eene niet bepaalde rups van eenen nachtvlinder. I, 116.
*102. Stijnk-bok, m. rups van Cossus ligniperda L: ‘waar hij is geeft hij een vreeslijke
stank van hem’. II, 144.
*103. Swijn-made, vr. made van Eristalis tenax, die in de vuiligheid leeft. I, 21.
*104. Taback-eter, m. rups van Plusia gamma L,; leeft op tabak. I, 80.
*105. Terw-eter, m. zie groene Terw-eter.
106. Traag-aard, m. eene larve eener niet bepaalde vliegsoort. II, 12. ‘Traeg in 't
eten, en 't loopen.’
*107. Twee-steert, m. de tweestaartige rups van Harpyia vinula L. II. 158-159.
*108. Uil-en-vliege-teelder, m. rups van Bombyx antiqua L.: ‘alsoo uit haer een uiltje
of een vliege haren oorspronck heeft.’ II, 123. GOEDAERT gebruikt Uil
gewoonlijk voor de soorten van Bombycida.
*109. Uit-strekker, m. rups van Urapteryx sambucaria L.: ‘alzoo hij hem lang'
uit-strekt.’ II, 152. zie Stapper. - Uitstrekker met den rooden kop, eene niet
bepaalde Phalaenide: ‘alzoo als hij een rood hoofd heeft, en hem uitstrekt als
hij eet.’ II, 241.
110. Vast-houwder, m. larve eener vlieg, die zich zoo vast aan de kanten van de
bladeren hecht, dat zij ‘haar liever in stuk-
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*111.
112.
113.

*114.
*115.
116.
117.

118.
*119.

120.
121.
122.
*123.

ken van malkanderen laat trekken, dan het blad te verlaten.’ II, 12.
Veemol, m. Gryllotalpa vulgaris, I. Niet veenmol. KIL. ook heeft Vee-mol en
vertaalt door Buprestis. I, 140.
Vee-mol-eyer-eter, m. de larve van eenen loopkever (Carabide): eet gaarne
veemolseieren. II, 79.
Vernieuwende, vr. De Huid-vernieuwende of de Zig vier maal vernieuwende,
II, 106, eene niet bepaalde rups of larve (?), waaruit een vliesvleugelig diertje
kwam.
Verde-siender, m. rups van Liparis salicis L.: ‘Dese Rupsen worden van verden
gesien, om haer schoon wit datse hebben...’ I, 26.
Versche-zalaad-eter, m, rups van de gemeene Plusia gamma L.: ze verkiest de
versche sla boven de verwelkte. II, 83.
Verslinder der Rupzen, m. dezelfde larve als de Vee-mol-eyer-eter. Z. aldaar.
Verslinder, m. eene niet bepaalde larve, I, 74e en 75e ondervinding. - Het wijfje
van dien Verslinder is de Meloë proscarbaeus L, doch dit schijnt mij eene
dwaling te zijn.
Vervaarlijke, vr. eene niet bepaalde spanner-rups. Zij maakt alle diertjes, ‘die
haar zien, vervaart...,’ II, 162.
Voorsichtigen, vr. rups van Eutrichia quercus L. - Volgens GEOFFROY (Hist.
des ins. des env. de Paris) Lasiocampa dumeti L.: ‘omdat by in sijn
voort-kruypen seer seecker ginck.’ I, 33.
Voor-vegter, m. eene behaarde, onbepaalde rups. ‘Zy vechten menigmaal heftig
tegen malkanderen.’ 2, 110.
Vroeg-op, eene niet bepaalde vliegemade, 1, 75.
Wacht-houder, m. eene niet bepaalde nachtvlinderrups, naar zijne manier van
denkop in de hoogte te houden, 1, 111.
Waeyer, m. Swarte Waeyer, naar de gedaante van de made van Cassida nebulosa
L.
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124. Wandelaar-na-den-eten, m. eene niet bepaalde nacktvlinderrups: ‘omdat zy
telkens na hare maeltyd wat ging wandelen.’ II, 93.
*125. Wolf, m. Rups van Lythria purpuraria L., die het hart van fruitboomebloemen
opvreet. ‘Van ouwds her’ dus genoemd. II, 38.
126. Wolle-kruids-etertje, o. eene niet bepaalde hemiptere, II, 28.
*127. Wonderlijke, vr. eene rups, wonderlijk van vorm, Orgyia antiqua L.
128. Wraat, m. larve van eene Syrphide, niet bepaald; vreet veel bladluizen op, II,
88.
*129. 't Zamen-rolster, vr. de larve van Tenthredo pavida L. ‘Als zy verzadigt is, rolt
zy haer in malkanderen, gelyk een Egel.’ II, 59.
*130. Zand-rups, vr. Rups van Euchelia Jacobaeae L. ‘om dat hy sijn verblijf-plaets
altoos in de Duynen houdt.’ I, 36.
*131. Zijde-worm, m. rups van Bombyx mori L. I, 93.
*132. Zorg-drager, m. Rups der vrouwelijke, vleugellooze Orgyia antiqua L.; deze
draagt veel zorg voor hare eitjes, II, 126.

*

**

De taal van GOEDAERT is de Vlaamsche, die van de meeste Nederlandsche schrijvers
van dien tijd, het best overeenkomende met het dialect van Oost-Vlaanderen. Hij is
klaar, doch hier en daar (vooral in het 2e deel) wat langdradig. Ik geef hier een staaltje
van zijnen schrijftrant:
‘LXXVIII. Veranderinge.
Desen worm heb ick gevangen op den twee-en twintichsten Augusti 1659 en wort
van velen ghenaempt den Robworm, doch so my dunckt ten onrechten, want de
robwormen zijn graeuw ende sonder pooten, maer deze is meest
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wit, ende met pooten. Daerom wordt hy met meerder reden vande Land- luyden
genaemt den Kooren-worm, om dat hy inde Kooren-landen groote schade doet,
doordien hy de wortelkens van de terwe af-eet; hoewel hy oock daer-en-boven inde
hoven en de boomgaerden dickmael ghevonden wert.
Ick heb desen worm een gansch jaer in een glase flesse met aerde bewaert,
werpende daer in eenig saed, 't welck op-gekomen zynde, bevondt t' savonds by de
kaers, dat alsdoen den gemelden worm boven quam, ende 'tloof op-at vande morsus
gallinae dat witte bloemkens draegt, (want daer is een ander slach, dat roode
bloemkens geeft) welckers saedt ick in het gemelde glas geworpen hadde.
Na dat desen worm wel gegeten hadde kroop hy weder in de aerde, wort in den
dach selden of noyt boven de aerde bespeurt, ende eet niet alleen het loof, maer de
wortelkens der kruyden. Na dat deze wormen genoech geëten hebben, ende tot haren
volkomen wasdom gekomen syn, so begeven sy sich na een hooghe en drooghe
plaetse, die niet veel geroert en wort, hetzy in de boomgaerden aende kanten der
zaey-landen of elders, om haer tot ruste ende veranderinge te schicken.
Desen worm heeft haren oirspronck van het saedt van de dieren die wy molenaers
noemen, om datse de toppen van de jonghe scheuten en de uytterste bladeren der
perse-boomen, abrykosen, keersen, willige-boomen, pruymen, popelieren, ende
haeselaer geern eten, ende die weten te vermalen ende te verbryselen. Inde heylige
schrift wordense kevers genaempt, end by de Fransen hanatons.
Deze molenaers worden wij op de boomen ghemeenelick gewaer inde Mey maent,
alser voor haer bequaem loof ende
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spyse gevonden wort. Blijven boven de aerde omtrent den tijdt van twee maenden
of wat meer, van Mey tot Julius; ende blijven voorts onder de aerde verborghen
neghen maenden sonder eenighe spyse te nutten; ende liggen so stil als of sy doot
waren, maer met een warme handt aengeroert zynde beginnen haer dadelick te roeren,
gelijck ick dickmael by eyghen ervarentheyd bevonden hebbe; als mede, dat men
die onder de aerde niet en vint twee by malkanderen, maer elck alleen.
Eer dese wormen, inde ghemelde molenaers veranderen so zijnse over de vier
jaeren oudt. Den worm hier inde nevens-gaende plaete afgebeeld heeft haer tot
veranderinge geset op den derden September 1658 welcke veranderinge in het midden
der plaete vertoont wordt; ende in Mey 1659 is den molenaer daer uyt gekomen, die
onder aen in de plaetse afgebeelt staet. Dese molenaers blijven langen tijt leven alse
maer des somers in haren tyt eten kunnen kryghen, ende des winters van de koude
moghen bevrijdt wesen. Uyt inzicht van zynen oorspronck mach men desen worm
den molenaers-worm noemen.’ I, 147-151.
***
Daarmede neem ik afscheid van den Middelburgschen entomoloog - met de hoop
bewezen te hebben, dat ook op dit gebied der natuurlijke wetenschappen wij, benevens
SWAMMERDAM en LEEUWENHOECK, den min gekenden doch echt verdienstelijken
GOEDAERT als baanbreker begroeten moeten (a).

(a) Bibliographie.
Bij het schrijven der vorige studie, raadpleegde ik:
1. ALDROVANDI. De animalibus insectis, enz. Bologna, 1602.
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2. BREHM. Les Insectes, les Myriapodes, les Arachnides. Vertaling van KÜNCKEL
d'HERCULAÜS.
3. BUFFON. Histoire naturelle.
4. CARUS. Geschichte der Zoologie, 1872.
5. DELA RUE. Geletterd Zeeland, 1734.
6. DELVENNE. Biographie du royaume des Pays-Bas, 1829.
7. DE MEY. Het 1e deel der Latijnsche vertaling.
8. HAGEN. Bibliotheca entomologica, 1862.
9. HOEFER. Histoire de la Zoologie, 1873.
10. HOEFNAGEL. Diversae insectorum volatilium icones, enz. 1630. Ook HOEFN.
Archetypa, enz. 1592.
11. LATREILLE. Zijn artikel Métamorphores in het Dict. d'hist. nat. Paris, 1816.
12. LINNAEUS. Systema naturae.
13. LISTER. Joannes Goedartius de Insectis, in methodum redactus, enz. Lond.
1685.
14. MOUFRT. Insectorum sive minimorum animalium theatrum, Lond. 1634.
15. RÉAUMUR. Mém. pour servir à l'hist. des insectes, Paris, 1784.
16. RÖSEL. De natuurlijke Historie der Insecten, 1765.
17. SWAMMERDAM. a. Historia generalis insectorum ofte algemeene Verhandelinge
van de Bloedeloose dierkens, 1669 b. Biblia naturae.
18. VAN GOOL. De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Schilders en Schilderessen,
1750.
19. VAN KAMPEN. Beknopte Geschiedenis der Lett. en Wetensch. in de Ned.
20. VEEZAERDT. Het 2e deel der Latijnsche vertaling.
21. WINKLER 's Woordenboek.
IS. TEIRLINCK.
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Verdeeling van den prijskamp der middelbare scholen naar
aanleiding van Vlaamsch en Waalsch regiem.
Redevoering in het ‘Taalverbond’ uitgesproken op 22 April 1889, door
den heer E.-H. T'SJOEN (Brussel).
Vroeger werden door het Willems-Fonds, de Vlaamsche kringen, de vlaamschgezinde
leeraars en leerlingen talrijke klachten geuit over de inrichting der prijskampen voor
de middelbare onderwijsgestichten. Thans zijn, in uitvoering der wet van 15 juni
1883, trapsgewijze talrijke verbeteringen ingevoerd: echter valt nog een en ander
aan te merken, waaruit we zullen besluiten, dat het noodig is den prijskamp der
middelbare scholen naar het gevolgde Vlaamsch of Waalsch stelsel of regiem te
splitsen.
Voor de gestichten van den 1en graad (athenaea en colleges), is het vakstelsel in
zwang en bekomt in den prijskamp ieder leerling, wat hem behoort. Hier valt dus
niet te klagen, althans niet zeer ernstig: echter is het goed aan te stippen, dat de
Waalsche leerlingen in verschillende klassen, bepaald in de oude humaniora meer
ledigen tijd hebben, om sommige vakken voor te bereiden, en alzoo, beter toegerust,
in het strijdperk treden. Zij hebben in iedere klas, behalve in de 5e, 1 of 2 uren minder
les, in
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de 7e, zelfs 5 uren minder; diezelfde 7e klas heeft als hedendaagsche taal het Fransch
alleen op het programma, terwijl voor de Vlamingen Nederlandsch en Fransch als
voertalen worden beschouwd.
Door den band hebben de Vlaamsche leerlingen eene taal meer aan te leeren, zulks,
omdat de bureelerij, in al hare spitsvondigheid, oordeelt, dat Nederlandsch en Fransch
voor eenen Vlaming niet meer moeilijkheden aanbiedt, dan het Fransch alleen voor
eenen Waal, en zij er niet toe besluiten kan aan de moedertaal de plaats toe te kennen,
die haar van rechtswege toekomt.
Niettegenstaande dien voordeeligen toestand voor de Walen, bekomen de
Vlaamsche leerlingen veel onderscheidingen. De gunstige uitslagen van sedert jaren
steken allervoordeeligst af tegen die van den prijskamp der eigentlijke middelbare
scholen, voorheen en gedeeltelijk nog heden.
Vroeger waren de hoofdvakken voor al de scholen des lands dezelfde, en het
Fransch heerschte als voertaal; het Nederlandsch had de rol van Asschepoester, en
verschool zich ergens in een hoekje van het programma. Voor de prijskampen had
het de magere eer van eene bijzondere proef, waaraan zich vele leerlingen der
Vlaamsche scholen zelven onttrokken.
Een tijdperk van glans en roem voor de Waalsche scholen schitterde in de volle
pracht van den bijval; de Vlaamsche waren teenemaal overschaduwd, en leden onder
eenen onverdienden toestand van ondergeschiktheid en middelmatigheid. En weinige
personen drongen tot in den grond der kwestie, zooals onze betreurde Van Beers het
zoo merkwaardig deed in den Antwerpschen gemeenteraad (zitting van 16 Mei 1876).
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Sedert 1887 zijn in de inrichting der prijskampen vele verbeteringen ingevoerd. De
leerlingen mogen nu hunne taal, Nederlandsch of Fransch, kiezen voor de
stijloefening. De vragen worden voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuurlijke
wetenschappen in beide talen gesteld (het algemeen bestuur van het Willems-Fonds
wees nochtans op gedeeltelijk verzuim dienaangaande), en de leerlingen mogen in
hunne moedertaal antwoorden; de teksten ter overzetting in het Duitsch werden in
het Nederlandsch en het Fransch opgegeven.
In den prijskamp tusschen de middelbare scholen voor meisjes was vroeger geene
spraak van Nederlandsch. Thans mogen de leerlingen voor hare stijloefening insgelijks
eene der beide landstalen kiezen; sedert twee jaren geeft men een Vlaamsch, Duitsch
of Engelsch thema; de keus der leerlingen is in zooverre beperkt, dat zij, die haar
opstel in het Nederlandsch maken, gedwongen zijn het thema in het Duitsch of het
Engelsch op te stellen.
Men denke nu niet, dat alles volmaakt is, en dat Vlamingen en Walen op denzelfden
voet staan. Eerstens is er een verschillend programma; de gestichten der Vlaamsche
gewesten zijn onderworpen aan eene bijzondere wet, die van 15 Juni 1883; de
Vlamingen moeten eene taal meer bestudeeren(1) en bij hun onderricht worden twee
voertalen gebruikt, hetgeen het geval niet is in het Waalsche gedeelte des lands.

(1) Bij besluit van 4 September 1888, heeft minister Devolder aan die onrechtvaardigheid een
einde gesteld (voor de middelbare scholen alleen).
Het Fransch behoudt echter zijne 21 uren les per week, het Nederlandsch wordt van 19 uren
op 18 gebracht.
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Het gevolg is, dat de Walen voor de wetenschappen in den prijskamp aan de spits
komen.
Tweedens, in de inrichting van den prijskamp komen schikkingen voor, die ten
nadeele der Vlamingen zijn, en bijzonder die, waardoor bepaald wordt, dat de leerling,
die zijne stijloefening in het Nederlandsch opmaakt, verplicht is het thema in het
Duitsch op te stellen, en uit den bijzonderen prijskamp van Nederlandsche taal wordt
gesloten.
Alles schijnt den Vlaamschen leerling uit te noodigen de Fransche taal te kiezen
voor de stijloefening; in het thema zal hij zeker veel meer punten winnen, daar hij
van het Fransch in het Nederlandsch mag overzetten, en hij heeft dan nog de kans
in den bijzonderen prijskamp voor Nederlandsche taal eene onderscheiding te
bekomen. En verder, hoeveel Duitsch heeft hij geleerd? Slechts twee jaren volgde
hij den leergang en maar 4 uren per week (voortaan maar 3). Kan hij voordeelig
kampen met de Walen, die gedurende de drie jaren middelbare studiën alleen 19 uren
Duitsch onderwijs genoten(1), en vooral met die Vlamingen, die hunne eerste
stijloefening in het Fransch makend, als belooning hun thema van het Fransch in het
Nederlandsch mogen opstellen?
En meestal de Vlaamsche leerlingen hebben hunne stijloefening natuurlijk in het
Fransch gemaakt, want voor hen was de kwestie niet eene vlaamschgezinde
geloofsbelijdenis af te leggen, maar wel eenen gunstigen uitslag

(1) Het leerplan van 4 September 1888 brengt voor de Walen het getal uren aan de tweede taal
gewijd op 18, en laat hun toe te kiezen tusschen Nederlandsch en Duitsch. De toekomst zal
bewijzen, of zij van die vaderlandsche toelating een doelmatig gebruik hebben gemaakt.
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te bekomen. Hoe verschillend ware hunne handelwijze geweest, hadde men hun ook
de toelating gegeven een Fransch thema te maken. Maar stil! Zulks ware het Fransch
de eerekroon van het hoofd rukken, en dat kan noch mag de bureelerij dulden.
Maar aangezien de moedertaal eenen onuitwischbaren stempel op het verstand
drukt, was het Fransch opstel onzer Vlamingen door den band middelmatig, terwijl
hun thema natuurlijk zeer voldoende mocht geheeten worden. Wat de roekeloozen
betreft, die den aandrang van hunne oorspronkelijkheid volgden, zij leverden een
goed opstel, ja, maar moesten het in het Duitsch thema bekoopen. Van iedere reeks,
willen wij eenige voorbeelden aanhalen.
A. Leerlingen, die een Fransch opstel en een Vlaamsch thema maakten; zij
bekomen:

Buyle (Lokeren)

Fransch opstel, Max. 30 Thema, Max. 20(1).
punten.
4
20

Den Tandt (Lokeren)

6

18

Verhaeghe (Aalst)

9

20 (reeks B).

De Jonghe
(Blankenberghe)

9.5

22.5 (reeks C).

De Clercq (Blankenberghe) 11

23.5 (reeks C).

In den bijzonderen prijskamp voor Nederlandsche taal bekomt de leerling Buyle
den 1en prijs met 69 punten op 100, De Jonghe (reeks C) den eenigen prijs met 73
punten!

(1) Voor de reeksen B en C (leerlingen die eene middelbare klas twee jaren lang bezocht hebben),
was het getal punten voor opstel en thema 25, of anders verklaren wij de cijfers, die in het
‘Staatsblad’ verschenen, niet te begrijpen.
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B. Leerlingen, die een Vlaamsch opstel en een Duitsch thema maakten.
Vlaamsch opstel, Max. 30 Duitsch thema, Max. 20 p.
punten.
De Vleeschouwer (Selzate) 30
12
Callebaut (Ninove)

28

10

Deze leerlingen hadden wel zeker in den bijzonderen prijskamp voor Nederlandsche
taal uitgeblonken!
Wat wij voor onze Vlaamsche jongens aangetoond hebben is, met verandering
van eenige cijfers over de lesuren, het getal punten, enz., ook toepasselijk op de
meisjes. Dezen hadden er insgelijks alle belang bij eene Fransche stijloefening boven
eene Vlaamsche te verkiezen. De middelbare scholen der Vlaamsche gewesten en
die van Brussel en omvang moesten in den prijskamp voor de Waalsche niet wijken,
en in het thema werden zeer verheugende uitslagen verkregen. Sommige anders
welbegaafde leerlingen uit het Walenland (Aath, Doornik, enz.) konden het zeker
over haar hart niet krijgen eene andere taal te bestudeeren, want het getal punten, dat
ze in het thema verkregen, was bedroevend gering; maar ditmaal hebben zij, in strijd
met de voorgaanden, het duchtig moeten bekoopen.
We besluiten:
1. Voor den prijskamp bevinden Vlamingen en Walen zich niet in dezelfde
voorwaarden, gezien het gebruik van twee voertalen in het Vlaamsch gedeelte des
lands. Ten andere is de verplichting, die men den Vlaamschen leerling oplegt, een
Duitsch thema te maken, indien hij voor zijne stijloefening de moedertaal gebruikt,
van aard hem ernstig te benadeelen, daar hij zich in eenen staat van minderheid
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bevindt tegenover zijne medekampers (6 uren les per week tegenover 18. - Nieuw
leerplan).
2. Indien de Regeering den prijskamp voor de middelbare scholen naar het
vakstelsel niet inricht (wat wij betwijfelen, gezien de verdedigbare strekking, dat
men de algemeene uitslagen van het middelbaar onderwijs moet kunnen nagaan),
eischt de rechtvaardigheid, of wel, dat men de Vlaamsche leerlingen toelate, een
Fransch thema te maken, of beter nog, dat men den prijskamp splitse in Vlaamschen
en Waalschen, volgens de gestichten al of niet aan de taalwet van 15 Juni 1883 zijn
onderworpen.
Wij koesteren de welgegronde overtuiging, dat de vergadering, dit besluit
goedkeurende, het bestuur zal uitnoodigen, een vertoog in dien zin aan den heer
minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs te sturen.
E.-H. T'SJOEN.
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Ook een Reisbrief.
Aan den heer Karel W., te H.
Zonder uwen aandrang zou ik er stellig nooit toe besloten hebben, een en ander over
mijne laatste reis te vertellen. Waar, ook in 't Nederlandsch, zulke schoone
reisverhalen bestaan als die van Rooses, Emants en Keller o.a., wat zou ik daar niet
beschroomd wezen, mijne zeer oppervlakkige indrukken en onbelangrijke
opmerkingen aan het papier toe te vertrouwen. Maar gij hieldt niet af. Hadde ik naar
u geluisterd, dan zou ik zelfs reeds gesproken hebben over mijn kortstondig verblijf
te Parijs en te Londen, over mijne vluchtige uitstapjes door Holland en de heerlijke
Rijnstreek. Zóó gek was ik echter niet. Wie is daar tegenwoordig niet overal geweest,
en wat kon ik er gezien of ondervonden hebben, dat aan anderen ontsnapt was?
Doch komaan! Voor de steden, die ik heel onlangs op mijn vacantiereisje heb
aangedaan, wil ik eens beproeven, of ik iets waargenomen of gevoeld heb, dat het
meedeelen waard is.
HEIDELBERG! Die naam klinkt als muziek in mijne ooren.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

175
Ik heb het beroemde universiteitstadje driemaal bezocht, en den laatsten keer smaakte
ik er meer genoegen dan den eersten. Maar nu gevoelde ik mij daar ook thuis. Ik
kende hare omstreken op mijn duimpje, en wandelde, neen, kuierde, slenterde overal
heen, volkomen vrij van die hoogst onaangename en onoverwinnelijke gewaarwording
van zenuwachtige gejaagdheid, die u overvalt en uw genot bederft, wanneer gij voor
de eerste maal aan eene plaats afstapt, waar ge weet, dat veel te zien is.
En te Heidelberg is veel te zien. Niet in de stad zelve, die nauwelijks 27,000
inwoners telt en uit niet veel meer dan éene enkele lange straat bestaat; doch hare
ligging, hare schilderachtige omstreken en haar prachtig kasteel bieden des te meer.
We waren ditmaal gehuisvest in het ‘Gasthof zum Ritter’, het eenige huis, dat de
beschaafde soldaten van den grooten (?) Franschen koning Lodewijk XIV in 1693
gespaard hebben. De hooge renaissance-gevel is heel fraai, doch het inwendige
voldoet veel minder aan onzen negentiendeeuwschen smaak. Onze kamer voortreffelijk gelegen en kostelijk gemeubeld anders - was niet veel kleiner dan eene
dorpskerk, en om naar de eetzaal te gaan, moesten wij een hoog gewelfd portaal over
en eenen steenen trap langs, die ons juist zoo blijgeestig stemden als eene oude
vesting.
En toch logeerden we daar niet ongaarne. De vensters van ons slaapvertrek hadden,
naar den bouwtrant van het tijdstip, zooals ge weet, diepe nissen; maar deze waren
zóo ruim, dat de waard er eene tafel en zetels had geplaatst, en dáar vond ik het dan
niet onaardig, na het middagmaal een half uurtje te komen luieren. De zon
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scheen warm, de ramen stonden wagenwijd open, en ik had er eene eigenaardige
pret in, aan den overkant der straat, nabij de kerk, de toeristen ons hotel te zien
bewonderen, beurtelings lezend in hunnen Baedeker en elkander de talrijke sieraden
aanwijzend van den welbewaarden gevel, die boven ons hoofd omhoogrees.
Op eenige stappen afstands vloeit de Neckar, op wier Oude Brug men een
schouwspel geniet, dat voor mij zonder weerga is. De aanblik is vooral treffend en
onvergetelijk, wanneer men zich met den rug naar de monding keert. Het heldere
water der lieve, veelbezongen rivier, komt u zoo lustig te gemoet gestroomd. Aan
weerszijden verheffen zich torenhooge bergen, groen bewassen overal, en links met
lusthuizen bespikkeld; rechts prijkt in zijne grootsche bevalligheid het
wereldberoemde puin der vroegere paltzgraven. Zoek nergens een schooner, een
lachender panorama.
In woorden vertolkt, lijkt dat gezicht nog zoo heel veel bijzonders niet, maar in
wezenlijkheid houdt het u urenlang gekluisterd.
Langs eenen frisschen looverweg, tusschen eeuwenoude boomen, stegen wij naar
het kasteel, waar het den ganschen Zomer wemelt van reizigers uit alle hemelstreken.
Eene vrouw leidt u rond, toont u de bijzonderste gedeelten aan van het reuzengebouw,
voert u naar de verschillige zalen en brengt u op de merkwaardigste plaatsen. Men
luistert natuurlijk niet naar heur gezanik, haar litanieachtig geprevel in 't Duitsch en
in 't Engelsch; men blikt rond en geniet.
Slot, hof, Heidelberg omlaag - het wedijvert altemaal met elkander in bekoorlijkheid
en pracht.
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Het spreekt van zelfs, dat we ook afgedaald zijn in den kelder, tot het befaamde vat,
hetwelk volgens Baedeker, die u nauwkeurig de afmetingen er van opgeeft, 283,229
flesschen kan bevatten, noch meer noch min.
Het kasteel ligt 179 meters boven den Neckar. Langs eenen effen en breeden
kronkelweg, dwars door de bosschen, wandelt men naar Molkenkur, een hotel, gelegen
op eene hoogte van 300 meters. Nadat wij daar, onder het drinken van een paar
flesschen allerlekkerst bier - onze wijn is er spoeling tegen - ons hart hadden
opgehaald aan een overheerlijk panorama alweer van Heidelberg en den zilveren
Neckar, begonnen wij nog hooger te stijgen, naar den zoogenaamden Koningstoel.
Na een half uurtje rustens, klommen wij de trappen van een uitkijktoren op, en daar
stonden wij nu weldra 568 meters hoog!
Onuitwischbaar is de indruk, dien ik ontving. Zwijgend, vol eerbied en ontzag
voor de natuur, beschouwden wij het grootsche tafereel, dat zich rondom ons
ontvouwde.
Heinde en ver bespeurden wij niets dan den blauwen hemel, ontelbare bergtoppen
en onmetelijke massa's donker loof. De plechtige stilte, die ons omgaf, werd door
niets gestoord. Thans begreep ik, dat onze voorvaderen de Natuur aanbaden.
Nooit was ik nog zoo opgetogen geweest. Zonder het te weten begon ik eensklaps
de verzen van von Scheffel te declameeren:
Alt Heidelberg, du Feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine,
Keine andre kommt Dir gleich.
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Waarom konden we daar, in plaats van twee dagen, geene twee weken vertoeven...
We togen van hier naar HEILBRONN, insgelijks aan den Neckar gelegen, in de hoop
daar nog heerlijker gezichten te krijgen. Onze verwachting werd teleurgesteld,
alhoewel het vriendelijke stadje zelf ons zeer beviel.
Het eerste, dat wij in de verte bespeurden, toen wij de stad inwandelden over de
brug, was de toren, waar de beruchte Goetz van Berlichingen gevangen heeft gezeten.
De straten zijn hier buitengewoon schilderachtig, eigenaardig, echt Duitsch. Al
de huizen hebben vooruitspringende bovenverdiepingen en heel hooge spitse daken.
Vooral de markt munt in dat opzicht uit. Schuins over het stadhuis verheft zich het
zoogenaamde Käthchenhaus, dat u gewis de verrukkelijke heldin van Heinrich von
Kleist herinnert.
Toen we vervolgens naar Wurtembergs residentie stoomden, bleven we niet wijd
van Marbach af, waar Schiller in 1759 geboren werd.
STUTTGART heeft ons niet bevallen; zij kwam ons koud en ongezellig voor, treurig
en stil. Slechts twee plaatsen hielden ons eenige oogenblikken langer op, namelijk,
in de oude stad, de uiterst schilderachtige markt, met verscheidene oude huizen, en,
in de nieuwe, de groote, prachtige Slotplaats. Schoonere heb ik nergens ontmoet; zij
is de eenige, die men met de Place de la Concorde van Parijs mag vergelijken. Stel
u een overgroot vierkant plein voor met boomen, bloemperken en graszoden. In 't
midden eene slanke zuil, door twee fraaie fonteinen omgeven, benevens een vorstelijk
ruiterstandbeeld in verguld brons, op
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een prachtig voetstuk. Langs de eene zijde verheft zich het eerbiedwaardige oude
kasteel, langs de andere, de schouwburg; achter u prijkt de Koningsbouw met zijne
statige rij kolommen, en vóor u strekken zich de vleugels uit van het mooie,
indrukwekkende koninklijk paleis, beheerscht door de groene helling van het bekken,
waarin Stuttgart gelegen is.
Wij hebben er ook het museum bezocht, dat nogal kostelijke schilderijen bevat,
vooral moderne.
Maar wat al de Belgische steden in 't algemeen en onze stad Antwerpen in 't
bijzonder aan Stuttgart benijden mogen, dat zijn dezes overheerlijke wandelingen,
zooals men er overigens in alle steden van Duitschland aantreft. Op eenen zonnigen
achtermiddag, na den eten, kuierden wij, een uur lang, door een lommerrijk,
zorgvuldig onderhouden park, naar Kannstatt heen, eene nijverige plaats op de Neckar.
In de fraaie tuinen der Cursaal aldaar woonden wij een net concert bij, en dronken
wij een paar kannetjes van dien lekkeren goedkoopen most, in Duitschland bescheiden
bier geheeten.
Thans reisden we naar Neurenberg. Een lang gekoesterde wensch ging vervuld
worden!
Wat had ik over die befaamde stad al niet gelezen reeds van in mijnen knapentijd,
en hoeveel had men er mij niet over verteld! En weldra, over eenige uren, zou ik op
mijne beurt eindelijk Brugges wederga met eigen oogen aanschouwen! Oordeel, aan
welke gewaarwordingen ik ten prooi was. De trein ging veel te traag; mijn
zenuwachtig kloppend hart vloog den stoom vooruit.
Eindelijk, rond den middag ongeveer, hooren we den treinwachter met stentorstem
roepen: ‘Nürnberg! Aussteigen!’
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Drommels! we vroegen niet beter.
‘Maar zeg eens, kijk eens om! Is dat leelijk, oud, zwart gebouw het Station?’
Ja, waarachtig... Dan is het statiegebouw der Breydelstad een ander monument!
Spoedig reden wij in de omnibus van het hotel ‘Den gouden Arend’ door eene der
stadspoorten naar onze bestemming. We knapten ons wat op, aten ons aandeel van
de Table d'hôte en.... vingen vol verwachting onze wandeling aan.
Eerst en vooral wilden we naar de oude vestingen, die, te zamen met eene menigte
zeer eigenaardige poorten en den grijzen burcht, aan Neurenberg een uiterst
schilderachtig en echt middeleeuwsch uitzicht leenen. Evenwel, als ik openhartig
wil spreken, moet ik bekennen, dat ik er mij eene overdreven voorstelling van had
gevormd. De indruk, dien zij moeten teweegbrengen, wordt grootelijks bedorven
door de moeshoven, welke het gemeentebestuur goedvindt, in de uitgedroogde
grachten te laten aanleggen.
In de stad zelve is zoo oneindig veel te zien aan oudheden, beeldhouwwerken en
gebouwen, dat men ze niet beter kan vergelijken dan bij een overgroot museum,
hetwelk den kunstenaar en den liefhebber zeer gemakkelijk eene week kan
bezighouden.
Onvermoeibaar liepen we straat-op, straat-af, ons hart ophalend aan de bezichtiging
der talrijke gevels van alle tijden en stijlen, die wij overal op onzen slingerweg
ontmoetten. We bezochten de Laurens-, de Sebaldus- en Lievrouwenkerken, het oude
raadhuis, de synagoog en het overschoone Pellerhaus; we bewonderden het allerliefste
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Sacramentshuisje van Adam Krafft, het meesterlijke graf van Peter Vischer, de
Tugendbrunnen en de Schönen Brunnen; we wilden zoowel de humoristische
fonteintjes van het Ganzenmannetje en het Doedelzakspelertje gezien hebben, als de
schilderachtigste bruggen over de Pegnitz. Geen belangwekkend hoekje bleef
onbezocht. Peinzend hielden wij eenige oogenblikken stil vóor de fraaie standbeelden
van Albrecht Dürer, Duitschlands meest beroemden schilder, van Melanchton, Luthers
geleerden vriend, en van den populairen meesterzanger Hans Sachs. Zelfs brachten
wij onzen tol van vereering aan de geboortewoon- en sterfhuizen van al Neurenbergs
geniale zonen. We konden niet genoeg zien!... Ten slotte begaven wij ons naar het
heel de wereld door te recht bekende Germaansch Museum, geopend in 1852 in een
gothisch Karthuizersklooster, dat voor zijne nieuwe bestemming eene algeheele
‘verschooning’ heeft ondergaan.
Welke verzameling!
Indien ge er ooit komt, koop dan geenen cataloog, tenzij ge er verscheidene dagen
in kunt doorbrengen.
Spreek me niet meer van de Hallepoort, het Hôtel Cluny, noch den Tower: hier
hadden we te doen met eene instelling van eenen gansch bijzonderen aard, waarop
de Duitschers waarlijk fier mogen zijn. Verbeeld u een reusachtig museum van
nationale oudheden, eene collectie voorwerpen van alle slach, waardoor eene Duitsche
cultuurgeschiedenis vleesch en been wordt. Alleen het Nederlandsch Museum te
Amsterdam kan er u eenigszins een denkbeeld van geven.
Drij uren hebben we gebruikt om de 75 zalen, gangen, kloosterpanden, koeren en
kapellen te doorloopen, hier en
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daar slechts eenen aandachtigen blik werpend op de dingen, welke door iets bijzonders
in vorm, maaksel, kleur of afkomst, meer dan de overige ons aantrokken. Maar ook,
het gebouw zelf is een lust, een feest voor de oogen. Ge kunt niet gelooven, hoe fraai
de stijl is, de wandversiering in chromo, de gekleurde glasramen, deze laatste vooral.
Er is volgens mij niets zoo decoratief in kerk of hal, als schoon gekleurde glasramen.
Telkens dat ik er zag: te Brussel in de Gudulakerk, te Gouda, in den dom van
Straatsburg, in de kerken van Keulen, Neurenberg en Freiburg, kortom, overal, waar
zij gelukt zijn, hielden zij mij ik weet niet hoelang geboeid.
Hoe spijtig, dat we niet een paar dagen langer in deze eenige stad konden verblijven.
Al kuierend langs hare heerlijke straten en pleinen, vergeleek ik haar gedurig met
Brugge, waar ik insgelijks zooveel van houd.
Neurenberg is grooter, hare straten zijn breeder en - licht en levendig, vol nette
magazijnen en vroolijke menschen; hare huizen zijn hooger, beter bewaard of met
meer zorg hersteld, en er springen overal fonteinen. Ik stel de Vlaamsche stad beneden
de Duitsche, ook omdat het mijn hart goeddeed, te bemerken, hoe gehecht de
Neurenbergers aan hunne stad zijn, en hoe trotsch op hare beroemde zonen.
Wanneer, zoo vroeg ik mij met weemoed af, zal het Vlaamsche volk ook eens
warm worden voor zijn verleden, voor eigen taal, kunst en leven?
We reisden naar MUNCHEN.
Hier vonden we 't veel minder schoon dan we gedacht hadden. De oude stad kan
vast in geen enkel opzicht aan
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Brussel aan, terwijl de nieuwe, de stad van koning Lodewijk I, Klenze en
Schwanthaler, koud en ongezellig is.
Ge weet, dat Beierens koningen in den loop dezer eeuw van Munchen eene soort
van Athene in Pericles' tijd hebben willen maken. Vandaar al die witmarmeren
gebouwen in Griekschen stijl, zooals de Propyleeën, de Glyptotheek, het Paleis voor
Kunsttentoonstellingen en de Roemeshalle; terwijl dezelfde ingenomenheid met de
kunst der ouden even zooveel monumenten in het leven riep in Romeinschen trant
of in den stijl der wedergeboorte: de Nieuwe en de Oude Pinacotheek, de Zegeboog,
de Bibliotheek, de Academie van Schoone Kunsten, de Basiliek en een paar andere
fraaie kerken.
We zijn dat alles gaan zien binnen en buiten, natuurlijk. We hebben de geleerdheid
en bekwaamheid van den architect bewonderd, en ontzag gevoeld voor de vorstelijke
sommen, aan de oprichting besteed; doch opgetogen waren we niet. Immers, we
stonden voor nabootsingen, louter scheppingen van 't verstand, in plaats van
voortbrengselen van smaak en vernuft, vanzelfs opgeschoten in vaderlandschen
grond, en gekoesterd door de zon der nationale fierheid.
Zoo rijk aan monumenten van allen aard als het moderne Munchen is, zoo arm is
't oude. Buiten de Onze-Lieve-vrouwenkerk, de oude residentie en twee gespaarde
vestingpoorten, hebben we niets meldenswaardigs ontmoet.
De stad is, gelijk Antwerpen, als bezaaid met standbeelden. We hebben Goethe
en Schiller aangetroffen, Glück en Roland de Lattre, Tilly, Lodewijk I, Maximiliaan
I,

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

184
Maximiliaan II, Liebig, en veel andere. De koningsbeelden vooral zijn prachtstukken,
getuigende, niet alleen van zeer ontwikkelden kunstsmaak, maar tevens van piëteit
en verheven zin.
Overigens, in het oprichten van zulke dingen zijn de Duitschers doorgaans zeer
gelukkig, gelijk zij ook slag hebben van fonteinen. Ga, waar ge wilt, ge vindt er
overal schoone. Eene der allerbevalligste is zeker de Fischbrunnen op de Mariaplaats,
vlak vóor het fraaie nieuwe Raadhuis, dit laatste in gothischen stijl, met een rijk
versierd middengedeelte.
Op een paar honderd schreden afstands verheft zich de zeer merkwaardige Isarpoort,
een overblijfsel der oude vestingen, in 1835 hersteld en versierd met zeer gelukte
muurschilderingen, die, jammer genoeg, reeds beginnen te verbleeken.
Wij hebben ook de Residentie bezocht, niet om het gebouw, - of liever de
gebouwen, want het is eene trits - maar om de versieringen van allen aard. Er zijn
daar waarlijk prachtige zalen. De zoogenaamde troonzaal o.a. met twaalf verguld
bronzen standbeelden, maakt eenen geweldigen indruk. De belangwekkendste
opsmukking evenwel vormen de tallooze muurschilderingen, werken van eenige der
grootste artisten van Duitschland, en historische gebeurtenissen voorstellend. De
voornaamste van alle zijn de verzameling tooneelen uit het beroemde Nevelingenlied,
gemaald door de kundige hand van Julius Schnorr.
Ik zei het u reeds: Munchen is me niet erg meegevallen. Niettemin zou ik er mij
jaarlijks wel eens willen heenbegeven, al ware het slechts voor - gij raadt het gewis
- jawel, voor de Oude Pinacotheek.
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Het gebouw op zichzelf, opgericht tusschen de jaren 1826 en 1836 door den eeuwigen
Klenze, naar het model van een Romeinsch paleis, dat gebouw zelf is reeds heel
merkwaardig. Maar de wereldberoemde gallerij!...
Zij bestaat uit meer dan 1400 oude schilderijen, in 12 zalen en 23 cabinetten
geschikt!
Ik bewonderde gedurig de inrichting van dit model-museum. De zalen zijn ruim,
hoog, licht en luchtig; ook gelijken zij geenszins aan magazijnen van antiquiteiten,
zooals die van den Louvre en de museums van Brussel en Antwerpen. Er hangt zeer
weinig in elke zaal, en, alhoewel de werken van eenen zelfden kunstenaar vereenigd
zijn, heeft men toch steeds zorg gehad, bij het plaatsen der schilderijen eene zekere
schikking in acht te nemen, ten einde eenen indruk te verwekken van orde en smaak,
zoo gelijk men dat aantreft in een particulier salon. Dank aan dien gelukkigen
maatregel kan men daar uren lang rondwandelen en beschouwen, zonder moe te
worden. Ik ben er eens binnen geweest van halftien tot drie ure, en ik verliet het zoo
frisch als ik er gekomen was. Geloof me, dat 's veel waard!
Of ik mijn hart heb opgehaald aan zooveel schoons!
Hier ziet men Rubens, Van Dyck, den Fluweelen Breughel, en zelfs ook Jordaens,
Snyders, Fyt, Dow en de Hollandsche kleinmeesters in hunne volle glorie. Hier
bewaart men eenige meesterstukken onzer gothieken, alsmede de voornaamste
gewrochten van Albrecht Dürer, den genialen tijdgenoot en vriend van Quinten
Massys. Er is een puikstuk van den te weinig gewaardeerden Francia, drie lieve
Madonna's benevens een portret van Rafaël, eene verrukkelijke Heilige Familie van
Andrea del Sarto,
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en eindelijk een vijftal van de schoonste bedelaarstukken van den grooten Murillo.
Aan Rubens vooral heb ik mijn hart opgehaald! De cataloog bevat niet minder
dan 77 nummers van hem. Lang voordat men ze betreedt, hoort men de bezoekers
in alle talen van Europa geestdriftig zeggen: ‘Ginder is de Rubenszaal!’ als kende
men in de wereld slechts dien éenen meester van 't penseel.
Onder de schoonste doeken, welke de Pinacotheek van hem bevat, vermeld ik: de
Roof der dochters van Leucippes, Zeven kinderen met eenen vruchtenkrans, de
slapende Diana, de Leeuwenjacht, het kleine Laatste Oordeel, de Aanbidding der
herders, de Amazonenslag, Christus aan het kruis, de Verzoening tusschen de
Romeinen en de Sabijnen, de dronken Sileen, de Kindermoord te Bethlehem, twee
landschappen, Rubens met zijne eerste vrouw, het portret zijner tweede vrouw met
haar zoontje op den schoot, het portret van graaf Thomas Arundel met zijne gemalin,
verscheidene andere zeer merkwaardige beeltenissen, en de Wandeling in den tuin
(dat is: Rubens zelf, met zijne tweede vrouw aan den arm, wandelend in zijnen hof).
Zooals men ziet, openbaart zich de geniale Sinjoor hier in al zijne kunstuitingen,
terwijl men hem in België slechts kan leeren kennen als godsdienstig schilder en
portrettist. Ja, vriend, te Munchen moet ge komen om den prins onzer schilders te
waardeeren, zooals hij verdient. Dáar grijpt hij u aan en doet u verstommen vóor de
macht van zijn penseel.
Het moet elken Vlaming gaan als mij: men kan uit de Rubenszaal niet weg, en
men keert er immer en immer
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terug. Men weet daar niet, waarheen het oog te wenden: 't is overal schoon, aan alle
wanden hangen weergalooze meesterstukken. Nochtans is er éen paneel, waarop ten
slotte aller blikken zich vestigen. Ik bedoel het bekoorlijke tafereel, waarop hij
zichzelven gemaald heeft, te zamen met zijne eerste vrouw. Het is een der eerste
gewrochten, na zijnen terugkeer uit Italië geschilderd, misschien wel in 't jaar zijner
echtvereeniging. Het belangwekkende paar is gezeten tegen een prieëltje van
geitenblad, hij ietwat hooger dan zij, en beiden bekijken den toeschouwer. Isabella
Brant - een vriendelijk, opgewekt gezichtje - in stille, doch rijke en smaakvolle
kleeding, heeft hare rechterhand op die van Rubens gelegd, terwijl deze, de beenen
gekruist, met de linker het gevest zijns degens vasthoudt. Uit beider oogen straalt
het geluk u tegen. Onwillekeurig geraakt men aan 't droomen en mijmeren bij dat
verrukkelijk beeld, en men gaat teenemaal op in het genot dier kunstschepping.
Welk onwaardeerbaar voorrecht van die jonge vrouw, zoo de hand te mogen
drukken, die zooveel betooverende gestalten in het leven riep; te mogen rusten aan
den boezem, die zoo warm klopte voor al het menschelijke; de innige vertrouwelinge
te wezen eener ziel, gelijk die van Rubens, waarin de wereld zich met al dat licht en
al die kleur weerspiegelt!
Isabella Brant, beseftet gij, hetgeen gij bezat?...
Doch het wordt tijd, het museum te verlaten.
Het was Zondag en schoon weder. We trachtten naar groen en frissche lucht, en
wilden naar buiten. Maar bedenkende, dat het den vorigen nacht tamelijk veel
geregend had, dat het dien ten gevolge in den ‘Engelschen
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Gaard’ wellicht te nat zou kunnen zijn, zoo reden we naar de ‘Theresienwiese’ en
hetgeen daar te zien valt.
Die weide is niets anders dan eene overgroote afgelegene vlakte, niet ongelijk aan
het exercitieplein te Antwerpen. Aan het zuidoostelijk uiteinde daarvan verheft zich
de reusachtige bronzen Maagd van Beieren, die met den rug gekeerd is naar het
witmarmeren gebouw, dat de ‘Ruhmeshalle’ geheeten wordt. Deze is eene gallerij
van Dorische zuilen, bestaande uit een middengedeelte met twee rechthoekig
vooruitspringende zijvleugels; het bevat 80 borstbeelden van beroemde Beierlingen.
Wat de Bavaria betreft, die symbolische maagd is 16 meters hoog; langs 126 trappen
klimt men op tot in haar hoofd, hetwelk zoo ruim is, dat wij er met vijf personen
door verschillige openingen naar het omliggende panorama stonden te kijken.
Ons verblijf te Munchen spoedde ten einde. Gij zult me vragen, of we de
Glyptotheek niet bezochten, alsmede de Nieuwe Pinacotheek?
Natuurlijk. Maar volgens mij worden die beide verzamelingen overschat. De eerste
is het museum van beeldhouwwerk, oud zoowel als nieuw; gebouw en inrichting
zijn bewonderenswaardig, doch de collectie zelve docht mij noch bijzonder rijk, noch
buitengewoon belangwekkend. Dan is er te Parijs en te Londen wat anders te
bewonderen.
De Nieuwe Pinacotheek, dat is, het modern museum, bevat insgelijks maar weinig
puikgewrochten. Vergeleken bij het Luxembourg, verdwijnt het in 't niet.
Het Nationaal Museum, voor oudheden, wou ik, zoo onmiddellijk na dat van
Neurenberg, niet gaan zien. Heb ik er aan verloren? Ik weet het niet.
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Nog hebben we het Panorama van Oud-Rome bezocht, en ons geld geenszins
beklaagd.
Toen we naar Beieren togen, was ik zeer nieuwsgierig naar de schilderachtige
nationale kleederdrachten, die ik uit de geestige paneeltjes van Frans Defregger had
leeren kennen. Ik verhoopte veel van den Zondag, wanneer, evenals ten onzent, het
landvolk naar de stad komt.
Helaas! hetgeen ik nergens bespeurde, waren die eigenaardige costumen. Nochtans,
heelemaal teleurgesteld bleven we niet. Ge moet weten, dat de heeren in Duitschland
geenen cilinderhoed dragen; zij schijnen hem zelfs niet te kennen, want op straat en
in gesloten tuin, op Zon- en weekdag, overal en altijd zagen we slechts dat kleine,
ronde, gemakkelijke hoofddeksel, dat men wel eens ‘toeristenhoed’ hoort noemen.
Eéne uitzondering is er echter aan dien algemeenen regel: tot onze groote vreugde
liepen... de schouwvegers met eene buis! Nu, in 't Zuiden van Beieren, te Munchen
o.a., steekt God en alleman een veertje tusschen het lint van zijn hoofddeksel. De
rijke praalhans, de nederige werkman, de koetsier op zijnen bok, de boodschapper
en de schoolknaap, ja zelfs de metser op het dak: allen pronken met een pluimpje op
hunnen hoed.
Nog eene andere eigenaardigheid van Munchen mag ik niet nalaten te vermelden.
Ik bedoel de Bierkelders, waarvan men sedert eenige jaren, in de groote steden van
ons land, te Parijs, en misschien elders nog, Lilliputsche nabootsingen aantreft. Al
de herbergen van dien aard: de Pschorr -, Löwenbräu -, Franciskaner, - Hofbräu en allerlei andere Kellers liggen buiten de stad. 's Zondags wordt er muziek gemaakt,
en dan is het publiek er
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zeer gemengd. We begaven ons naar den deftigsten Löwenbräukeller, op de
Stiglmayerplaats, achter de spoorwegstatie. Er speelde dien avond eene militaire
kapel in burgerkleeding, en we moesten 30 Pfennige inkomgeld betalen. Wegens het
koele weder was de hof verlaten. We stegen eenige trapjes op en traden eene zaal
binnen, ruim als eene concerthalle, en zoodanig met menschen gevuld, dat er aan
stoel noch tafel te denken viel. Eindelijk, na lang zoeken en rondkijken, ontdekten
we toch nog een zitten, en nu konden we het lokaal op ons gemak in oogenschouw
nemen.
We vonden hier de donkere, bruine kleur der stoffeering, de zware tafels en stoelen,
en de flinke meiden terug, die wij reeds in alle herbergen of bierhuizen van
Duitschland ontmoet hadden. Buffetten kent men niet; er wordt frisch van 't vat
getapt. Hier, gelijk overal elders, stond mostaard, zout en peper op elke tafel, want
de Duitscher schijnt geene teug te lusten zonder er iets bij te eten, al ware het slechts
eene brok droog brood.
Het orkest, ginder ver op eene soort van kiosk, musiceerde er dapper op los, wellicht
om het oorverdoovend geraas der honderden vroolijke stemmen te overheerschen.
Eensklaps voel ik eene hand op mijnen schouder: het was eene der Mägde, die
vroeg, wat ik verlangde. Toen ik twee maten bestelde - want iedereen had eene
steenen kruik met deksel vóor zich staan - herhaalde zij met een lachje vol
verwondering: Zwei? Ik begreep haar niet en knikte ja. Maar toen we daarop wat
scherper naar onze tafelgenooten keken, bemerkten we, dat elk paar - man en vrouw,
of vrijer en lief - uit éenen pot dronk. Ik geloof het gaarne. Verbeeld u eens: we lazen
op onze maat, tot
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onze niet geringe ontsteltenis, dat zij noch min noch meer dan eenen liter bevatte!
Mijne vrouw had hare twee handen noodig om te kunnen drinken, en zeer voldaan
verlieten we na een half uurtje pleisterens deze recht eigenaardige... estaminet.
Koffiehuis zou hier kwalijk passen, want in de Zuid-Duitsche steden bestaan er
inrichtingen, waar men niets anders kan krijgen dan koffie, tenzij men een kopje thee
verlangt. Ook overal treft men zoogenaamde Weinstuben aan, waar men louter wijn
gebruikt, van Rijn of Moezel natuurlijk, parelend als gesmolten goud in hooge,
sierlijke romers. De schoonste inrichting van dien aard, welke wij bezocht hebben,
was de mooie, zoo eigenaardig gestoffeerde en bemaalde kelder van het Munchener
raadhuis, een echte Rathskeller dus.
Jenever en andere sterke dranken hebben wij nergens zien verkoopen en nooit
zien drinken.
Van Munchen reisden we naar AUGSBURG, de stad, welke in de middeleeuwen,
en later ook nog, zoo beroemd was om haren handel, en tijdens de hervorming zulke
gewichtige rol heeft gespeeld. Zij telt 65,000 zielen, ziet er welvarend en levendig
uit, maar levert voor den toerist niets merkwaardigs op. Haar schoonste sieraad is
het theater.
In deze stad bemerken wij voor het eerst eenige huizen met fraaie
gevelschilderingen, in welk opzicht de voormalige woning van den rijken Fugger
bijzonder uitmunt.
Nu kwam de beurt aan ULM, eene Wurtembergsche stad, gelegen op den Donau,
aan de grens tusschen Wurtemberg en Beieren. Op onze wandeling door de
voornaamste straten ontmoetten wij weer verscheidene smaakvol beschilderde huizen.
Te Ulm bevindt zich eene der prachtigste gothieke
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cathedralen of Munsters van Duitschland, de grootste na die van Keulen, en in 1377
gesticht. In 't midden van den voorgevel verheft zich de toren tot eene hoogte van
160 meters! Hooger rijst geen enkel monument ter wereld. Die reuzenspits, een echt
kantwerk, is nieuw, en zal in 1890 met groote plechtigheid worden ingehuldigd. Het
schijnt, dat Duitschland er een heugelijk nationaal feest wil van maken. - De koster
leidde ons in den eerbiedwaardigen tempel rond, die rijk is aan kunstwerken van
allen aard.
Door een prachtig weder begunstigd, dwars door eene vruchtbare streek, stoomden
we naar Friedrichshafen, waar wij 's middags aankwamen. Wij gebruikten het maal
op eene soort van terras, vlak vóor het meer van Constanz.
Welk lustig zitten, den eersten keer, dat wij een meer aanschouwden!
Nauwelijks hadden wij gegeten, of de bel luidde op den boot, die ons moest
overvaren naar Constanz.
Het weder was, ik zei het reeds, overheerlijk, de zon kon niet helderder schijnen,
en op het nette schip bewogen we ons in een levenslustig gezelschap van toeristen,
doch - voor 't overige vonden wij dezen waterplas niet schooner, of schilderachtiger,
of merkwaardiger dan eenige andere. Ik moet echter bekennen, dat het water mij
nooit bijzonder geestdriftig stemt. De boorden mogen nog zoo prachtig zijn, de
aanblik, het verschiet, nòg zoo eindeloos grootsch, toch blijf ik, betrekkelijk
gesproken, kalm. Daarentegen zal een klein, nietig hoekje van een bosch mij
opgetogen maken. Van de Zwitsersche bergen bespeurde men van op het dek slechts
heel flauwe omtrekken in de verte.
Na een uur stapten wij te CONSTANZ aan wal, en zoo-
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haast mogelijk gingen wij wandelen in de richting van het meer, waarvan wij, gezeten
onder de boomen van het kleine, maar fraaie stadspark, den eersten aanblik genoten.
Hier was het gezicht oneindig schooner dan op den stoomboot, omdat men, dewijl
Constanz in eene soort van bocht ligt, van weerzijden de oevers kan zien. We trokken
de Rijnbrug over, en slenterden nu de Seestrasse langs, waar de natuur ons ditmaal
in verrukking bracht. De weg zelf is zeer aangenaam, aan onzen linker kant volgde
de eene paradijsachtige villa de andere op, terwijl aan onze rechterzijde zich het
liefelijke meer uitstrekte. Een inwoner wees ons met zijnen stok in het verschiet eene
glanzend witte punt aan, zeggende, dat het de Sentis was, de hoogste berg, 2500
meters, van het kanton Appenzell.
Tegen den avond zijn we de stad gaan zien, die echter niets werkwaardigs oplevert.
Hier werd in 1183 de vrede gesloten tusschen den paus en Frederik Barbarossa, hier
in 1415 de ongelukkige Jan Huss veroordeeld en verbrand. In de cathedraal hebben
wij den steen opgezocht, waar, naar luid der overlevering, de geloofsmartelaar stond
en zijn vonnis hoorde uitspreken.
's Anderdaags reden we per spoor van Constanz naar Schaffhausen. Onderweg
omlijstte het raampje van onzen wagen de bekoorlijkste tafereelen. Ons reisgezelschap
bestond uit drie personen: eenen ouden heer, eene bevallige jonge dame, die wij eerst
voor zijne dochter hielden, maar die zijne echtgenoote bleek te zijn, en eenen heer
van zoowat vijftig jaar, ineengedrongen van gestalte, met een gelaat, dat volstrekt
op geene schoonheid noch voornaamheid aanspraak kon maken. Zij kenden elkander,
naar het scheen nogal van nabij. De kleine heer praatte maar toe,
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het er blijkbaar naar aanleggende om de jonge mevrouw te behagen, wat hem tamelijk
wel afging. Terwijl de trein eenige minuten stilhield te Radolfzell, herinnerde hij ons
altemaal, dat de onlangs overleden Friedrich von Scheffel hier zijn kasteel had, terwijl
hij, ons eenen rotsachtigen berg in de verte aanwijzend, er bij voegde, dat het
Hohentwiel was, het tooneel van den meesterlijken roman Eckehard. Onder het
voortrijden zegde hij tot de dame: ‘Na lang rusten heb ik weer een verhaal geschreven;
het zal heel vroom zijn; Am Kreuz heb ik het betiteld, en het zal verschijnen in het
geïllustreerd maandblad Vom Fels zum Meer.’ Thuisgekomen, sloeg ik die illustratie
dadelijk open. Op het eerste blad las ik, tot mijne ergernis: Am Kreuz, door
‘Wilhelmina’ von Hillern!
Wat zal ik u over SCHAFFHAUSEN vertellen? Het zeer nijverige, vriendelijke, mooie
stadje, met menig fraai beschilderd huis, ligt in de heerlijkste streek ter wereld. De
beroemde waterval is nog veel indrukwekkender dan al hetgeen ge er ooit over
gehoord hebt of gelezen. Ik stel hem bij het merkwaardigste, wat ik gezien heb. Het
schouwspel overtrof verre mijne verwachting.
Voor Zwitserland zal ik het kort maken.
ZURICH heeft me verrast. Zóo groot, schoon en levendig had ik mij haar niet
voorgesteld. Eene breede moderne straat, aan beide zijden met boomen beplant, de
Bahnhofstrasse, leidt van het monumentale station naar het meer. De bevolking is
zeer fier op die baan; doch te recht, want weinige steden, zelfs onder de grootste,
kunnen er de weerga van aanwijzen. Wij hebben in een roeibootje een tochtje op het
meer gedaan, om ongehinderd den aanblik der heerlijke oevers te kunnen genieten.
De sneeuwbergen
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waren we reeds veel naderbij. Met den tandspoorweg hebben we den berg Uetli
bestegen, die 873 meters hoog is, en van wiens top het panorama van Zurich echt
tooverachtig mag heeten. Niet ver van de cathedraal verheft zich het standbeeld van
den heldhaftigen hervormer Zwingli, die, zooals men weet, in deze stad pastoor was.
LUCERNE staat, wat hare ligging aangaat, nog verre boven Zurich. In dat opzicht
is zij zelfs eene der bekoorlijkste plaatsen op aarde. Evenwel is de stad op haar eigen
volstrekt niet onbeduidend. De aanblik is zelfs ongemeen aardig en schilderachtig
van op de fraaie nieuwe brug over de Reuss, waar men in de verte niet minder dan
negen oude vestingtorens bemerkt. Op de kaai, onder de boomen, kan men
overheerlijk wandelen. Het volk, de beweging, die er heerscht, te zamen met de
grootsche hotels langs de landzijde, herinnert aan het strand van Oostende of
Blankenberg, behalve dat het meer oneindig schilderachtiger is dan de zee. Bij den
rand van het water staande, ontwaart men overal sneeuwtoppen in 't verschiet, en, in
de onmiddellijke nabijheid, rechts den Pilatusberg, links den Rigi.
Natuurlijk zijn we op den Rigi geklommen, dat is te zeggen, we hebben er ons
laten heenvoeren met den tandspoorweg, zoo gelijk we op den Drachenfels, den
Niederwald en den Uetli geraakt zijn; alleenlijk duurt de vaart hier driemaal zoolang:
een uur en twintig minuten. Dat tochtje op zichzelf is de moeite waard, al ware het
slechts om de afwisselende gewaarwordingen, welke u bevangen. De baan is redelijk
steil; de lokomotief zucht en kucht bij poozen geweldig, en vordert langzaam, doch
geen der passagiers verlangt eene grootere snelheid, dewijl er zoo
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almachtig veel te zien is. Nu stoomt men door eenen weelderigen boschweg, dan
langs eene lichting, welke de prachtigste brokken wilde natuur vóor uwe oogen
toovert, straks eenen duizelingwekkenden afgrond voorbij. En van poos tot poos
doemt het groenblauwe meer op. Aan de tusschenstatiën bieden frisch blozende
kinderen fruit en alpenbloemen te koop aan. Eindelijk, boven aangeland, klimt men
achter het hotel Rigi-Kulm nog eenige meters hooger, en - daar ontvouwt zich vóor
uwen verbijsterden blik een panorama, dat zelfs in Zwitserland eenig is.
Men bevindt zich 1800 meters boven den zeespiegel, 1363 boven het meer der
Vierwoudsteden! Lucerne is een schier onmerkbaar stipje, het Zugermeer een lief
azuurblauw waterplasje, van eene hand groot. Keer u langzaam rond naar alle zijden:
honderden bergtoppen volgen elkander op, langs den zuidkant de ontelbare
witbesneeuwde kruinen der Berner-Alpen, waaronder de Finsteraarhorn, de
Wetterhorn, de Eiger, de Jungfrau en andere gletschers. Verbeeld u nu boven dat
onvergelijkbaar tafereel den blauwen koepel des hemels, waaruit de zon dit grootsche
landschap in 't vuur verguldt: zóo zagen wij den Rigi....
Eens de nieuwsgierigheid en het oog voldaan, beginnen de reizigers te slenteren
langs de mooie rij van kraampjes, waar de arme vrouwen uit de streek echte en
valsche photografieën, kleine voorwerpen in gesneden hout, waaiers met
alpenbloemen, hoornen kelkjes en bekers, vouwbeenen in gemzenpootjes en andere
snuisterijen meer tegen fabelachtige prijzen verkoopen. En overal loopen kinderen
met het lieve edelweiss rond, hetwelk iedereen gaarne als gedenkenis mee naar huis
neemt.
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Op den Pilatus, wiens kruin men sedert Juni laatst insgelijks per spoor bereiken kan,
zijn we niet geweest, doch we zijn naar den Gütsch gewandeld, eenen berg van ruim
500 meters hoog, aan het Noord-Oostelijk uiteinde der stad, van waar men alwederom
een bekoorlijk gezicht geniet op Lucerne, de vier bruggen over de Reuss en het meer.
Het schoonste sieraad der stad is de Leeuw, het beroemde monument, opgericht
in 1821 ter eere van de 26 officieren en 760 soldaten, die den 10den Augustus 1792
door het Parijsche grauw gedood werden, bij den aanval op de Tuilerieën. Stel u een
geheimzinnig plekje gronds voor, door eenen hoogen rotswand afgesloten. In die
rots is het beeld gekapt, naar een model van Thorwaldsen: een leeuw, met eene
gebroken lans doorboord, ligt te zieltogen op een schild met de Fransche lelie. Ziedaar,
op zijn Baedekersch, het werk van den genialen Deenschen kunstenaar verklaard;
maar hetgeen men bij de beschouwing er van altemaal gevoelt, laat zich niet even
gemakkelijk in woorden vertolken. Iedereen weet, dat Thorwaldsen als artist een
Griek was van aard en strekking. Phidias was zijn ideaal; zijne scheppingen spreken
uitsluitend tot den geest. Indien echter het hart zijn recht behoudt bij de beoordeeling
van een kunstwerk, dan is de Leeuw van Lucerne Thorwaldsens meesterstuk. Men
ziet, en men blijft zien naar het zinnebeeldig dier, geboeid als men is door de geniale
uitdrukking van bovenmenschelijk lijden naar lichaam en ziel, zoo onovertrefbaar
weergegeven door de bezwijkende houding, de brekende oogen en den half geopenden
muil. Geen beeld heeft mij ooit zoo diep aangedaan.
Een tochtje op het meer behoort natuurlijk tot de uit-
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spanningen van Lucerne. We hebben het bevaren in zijne volle lengte, tot Flüelen,
waar de Gothardbaan om zoo te zeggen begint, en dus zagen we al de bochten en
kronkelingen van dezen grilligen plas. De zoomen, in den beginne verrukkelijk
schoon en lachend, overal bezaaid met vriendelijke dorpen en aanlegplaatsen, nemen
van lieverlede een woest, somber, dreigend karakter aan. De bergen zijn rotsen
geworden, die u, nietigen dwerg, tusschen hunne lompe reuzenmassa's schijnen te
willen verpletteren.
Van Flüelen zijn we te voet den breeden, koninklijken weg naar de kapel van
Willem Tell opgewandeld. Die baan, Axenstrasse geheeten, loopt langsheen het meer,
twee drie mijlen wijd, naar Brunnen toe. Beneden u rimpelt het blauwe water, en aan
uwe rechterzijde rijst de bergwand loodrecht de lucht in, dat ge onwillekeurig uw
hoofd vastgrijpt, als ge omhoogziet. Men rilt en ijst; de indruk is onvergetelijk. Hier
en daar werd de weg door de rotsen heen gehouwen en vormt eene gallerij met
borstwering en openingen op het meer. Aangrijpend is van op zulk standpunt de
aanblik dezer bergnatuur.
De Tellskapel, versierd met vier fresco's, tooneelen uit het leven van den
Zwitserschen held voorstellende, bevindt zich heel dicht bij den oeverrand. Dáar
wachtten wij den boot op, die ons terug naar Lucerne moest brengen.
Daags nadien zeiden wij het prachtig oord vaarwel en reisden naar BAZEL, wier
bijzonderste merkwaardigheden de hoofdkerk en het museum zijn. De eerste bevat
schoone glasramen, alsmede het graf van Erasmus, die hier in 1536 stierf. Het tweede
is rijk aan schilderijen der oude Duitsche school, voornamelijk van Hans Holbein
den Jongere, den geestigen teekenaar van den Doodendans.
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Hier wordt ook bewaard het exemplaar van Erasmus' Lof der Zotheid, geïllustreerd
door eigenhandige penteekeningen van denzelfden beroemden kunstenaar, die, zooals
men weet, een goede vriend van Erasmus was.
Van hier liep onze tocht door het Zwarte Woud, dat heerlijk gebergte van
Zuid-Westelijk Duitschland, zooveel bezocht om zijne natuurschoonheden van allen
aard, en wiens twee bijzonderste vereenigingspunten der toeristen de lieve steden
Freiburg en Baden-Baden zijn.
FREIBURG, hoewel slechts 40,000 inwoners tellende, vertoont heel veel leven op
hare straten en pleinen, en ziet er nijverig en welvarend uit. Zelden gevoelden wij
ons in eene vreemde stad zoo spoedig thuis als hier; nergens trokken wij zoo noode
heen. De gebouwen en de huizen, de wegen en de menschen, het kwam ons altemaal
buitengewoon vriendelijk voor, van eerstaf.
We vingen onze wandeling aan met de Münster, de hoofdkerk, die gewis na den
dom van Keulen en de cathedraal van Straatsburg de schoonste gothische tempel van
Duitschland is. Zij is in rooden zandsteen en dagteekent uit het begin van den
spitsbogenstijl; sommige gedeelten zelfs zijn nog Romaansch, doch de slanke,
ongemeen fraaie toren, die eene hoogte van 116 meters bereikt en midden in den
voorgevel staat, is uit het bloeitijdperk. Het prachtig portaal konden we ongelukkiglijk
niet afzien; men was het aan 't herstellen.
Het inwendige, lang, breed en hoog, is het heerlijk monument volkomen waardig;
de oude en moderne gekleurde glasramen, benevens het koor, waarin de smaakvol
gebeeldhouwde bisschoppelijke troon, brengen den koelsten beschouwer in
bewondering.
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Behalve de hoofdkerk bezit Freiburg nog verscheidene andere merkwaardigheden:
het zoogenaamde Kaufhaus, de Kaiserstrasse, het Raadhuis en talrijke bijzondere
huizen, welke zeer sierlijk beschilderd zijn.
De Franciskanerplaats hield ons lang geboeid. Sedert 1853 prijkt er een standbeeld
van den monnik Berthold Schwarz, den vermoedelijken uitvinder van het buskruit.
Zijne mijmerende houding is volkomen in harmonie met de omgeving: sombere
boomen, eene kerk en een kloosterpand. Die kerk, gewijd aan den heiligen Martinus,
is uitwendig het onbeduidendste gothisch gebouw, dat men denken kan, doch van
binnen werd het onlangs zoo kwistig met puik gekleurde glasramen opgeluisterd,
dat men er opzettelijk voor naar Freiburg zou reizen.
Met onzen rug naar het denkmaal van Berthold Schwarz gekeerd, hadden wij het
Raadhuis vlak vóor ons. Uit een architectoraal oogpunt is er volslagen niets aan te
zien, doch de schilderingen op den voorgevel zijn uiterst mooi; gaarne vergeet men
er zijnen al te eenvoudigen bouwtrant om.
Er zijn in deze stad onderscheidene zeer nette bier- en wijnhuizen. Zoo komt er
op de Franciskanerplaats een overdekte doorgang uit, voerende naar eene andere
straat. Aan het een uiteinde bevindt zich eene Weinstube, aan het andere een Bierhaus,
beide modelinrichtingen, beide in- en vooral uitwendig gedecoreerd met eenen smaak,
dien men enkel bij de Duitschers aantreft, en waarvan ook overal de in de straat
uitstekende uithangborden getuigen, echte kunststukken, meestendeels in gesmeed
ijzer. Boven den ingang langs de plaats staan de bekende levenslustige, studentikoze
verzen van Joseph-Viktor von Scheffel gemaald:
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Nicht rasten und nicht rosten,
Weisheit und Schönheit kosten,
Durst löschen, wenn er brennt, Die Sorgen versingen mit Scherzen:
Wer 's kann, der bleibt im Herzen
Zeitlebens ein Student!

Droogstoppel alleen zou aan die lokstem weerstaan en den frisschen dronk versmaden,
daarbinnen door eene beminnelijke Hebe aangeboden.
De vroolijke Keizerstraat, met drie monumentale fonteinen gesmukt, van
weerskanten bezoomd door fijne winkels en magazijnen, loopt langs de eene zijde
uit op het schoone Kriegerdenkmal, wellicht het bestgelukte van gansch het land.
Onnoodig te zeggen, dat Freiburgs omstreken uitmunten door alwat de natuur
bekoorlijkst oplevert. Van op de wijnbergen in de onmiddellijke nabijheid der stad
geniet men een ongeëvenaard panorama; vandaar heeft men ook het beste gezicht
op de zoo bevallige cathedraal.
Met weemoed verlieten wij het sympathieke Freiburg, want wij vreesden, dat
Baden-Baden ons veel minder zou behagen. We hadden ons gelukkiglijk bedrogen.
Men zou in den Zomer zelfs geene aangenamer verblijfplaats kunnen uitkiezen.
BADEN-BADEN verdient zijnen goeden naam ten volle. Niemand komt hier
kunstscheppingen zoeken; de Natuur heerscht alleen, doch men heeft er vrede mee,
omdat zij nergens zoo kwistig is met hare gaven.
Het eerste wat ons in deze weelderige badstad wenkte, was het oud kasteel van
Hohenbaden, door de Franschen in 1689 verwoest. De vorsten van Baden hebben
het
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bewoond van in de XIIe eeuw tot aan de voltooiing van het nieuwe, op het einde der
XVe. Het ligt 400 meters hoog, een uur van de stad verwijderd. De weg, die er
heenleidt, is de schoonste, dien men zich kan verbeelden; hij voert dwars door een
heerlijk bosch. En eindelijk boven aangeland, vindt men daar eene model-restauratie,
benevens zeer belangwekkende puinen. Voor een klein drinkgeld laat men u tot het
verhevenste punt der oude veste opklimmen, waar de aanblik van het Rijndal langs
den eenen kant, en van het Zwarte Woud langs den anderen, u alweder in de
onuitsprekelijkste opgetogenheid brengen.
Den volgenden dag bezochten wij het Conversations-haus, het vereenigingspunt
der vreemdelingen, met rijke zalen, en de Trinkhalle, waar de badgasten hun glas
warm mineraal water komen drinken. Beide gebouwen liggen te midden van hovingen,
die een echt paradijs vormen, terwijl het laatste, een fraaie zuilengang, versierd is
met 14 fresco's, illustratiën van even zooveel legenden van de streek. Toen wij 's
avonds in dezen a giorno verlichten tuin naar het militair concert zaten te luisteren,
vernamen wij de tijding van de verschrikkelijke ramp, waardoor Antwerpen op den
heuglijken 6den September werd getroffen.
Een geluk, dat onze reis ten einde liep, want wij hadden geene rust meer. Ons hart
was thuis.
Te STRAATSBURG hebben wij ons slechts anderhalven dag opgehouden. De nieuwe
statie is een monumentaal gebouw, opgeluisterd door twee allerfraaiste
muurschilderingen in de vestibuul.
De stad maakte op ons den indruk van Gent, als ligging, als voorkomen en als
leven. Langs drukke straten begaven
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wij ons dadelijk naar de cathedraal, het werk van meester Erwin von Steinbach. In
1179 begon men er de grondslagen van te leggen, en in de XVe eeuw was zij eerst
voltooid. Evenals de Onze-Lieve-Vrouwenkerk van Antwerpen was zij bestemd om
twee torens te dragen, doch de eene is blijven steken. De gevel, hoewel minder schoon
dan die van de gothische tempels van noordelijk Frankrijk, is toch zeer merkwaardig,
dank vooral aan drij portalen, rijk aan kostelijk beeldhouwwerk, eene reusachtige
rosace, en den sierlijken toren, die 142 meters hoog is. Inwendig is zij niet
buitengewoon groot, maar niettemin brengt zij eenen geweldigen indruk te weeg; de
predikstoel is een kunststuk, en de dubbele rij prachtig gekleurde glasramen maken
het betooverend schoon.
In den kruisbeuk rechts bevindt zich het beroemde eigenaardig reuzenuurwerk,
dat men ons sterk aanbevolen had, te gaan zien juist om 12 ure 's middags. Wij pasten
op onzen tijd, gelijk menschen, die eenen plicht vervullen, maar helaas! wat hebben
wij ons onze moeite beklaagd. Het horloge moge een zeer vernuftig mecanisme
bezitten, waardoor een zeker aantal figuren, een kind, een jongeling, een man en een
grijsaard, elk kwartier beurtelings worden in beweging gesteld, wij vonden het
poppenspel, inbegrepen het hanengekraai, nauwelijks goed genoeg om boeren te
vermaken, waaruit overigens het publiek uitsluitend was samengesteld. Het viel nog
eenigszins mee, dat wij nu op ons gemak de kleeding dier Elzasser landlieden konden
beschouwen, waarvan echter niet veel meer schijnt over te schieten, buiten de
zonderlinge vleugelmutsen der vrouwen.
We hadden eenen Zondag-namiddag door te brengen,
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en vonden niets beters dan ons naar het stadje Kehl te begeven, gelegen aan den Rijn,
op eenige kilometers van Straatsburg. In den tuin van Rheinlust, een veelbezocht
lokaal, zou er concert zijn, met verlichting en vuurwerk. Onze wandeling voerde ons
door het nieuwe stadskwartier, waar in de laatste jaren eene prachtige universiteit,
benevens een paleis voor den keizer werden gebouwd. Het laatste mocht van onder
tot boven kosteloos bezichtigd worden, eene gelegenheid, die wij geenszins versmaad
hebben.
Op onze bestemming aangekomen, werden wij tegen betaling eener Mark in den
hof toegelaten, waar het concert weldra aanving. Het gezelschap was uitgelezen; het
bestond meestendeels uit deftige ingezetenen, met vrouw en kinderen. Wij hoorden
niets anders dan Duitsch praten. Aan ons tafeltje had een heer plaats genomen, die,
zooals ik later van hem vernam, geboren was te Munster in Westfalen, doch sedert
ettelijke jaren Straatsburg bewoonde. Weldra had ik een gesprek met hem
aangeknoopt. Op mijne vraag, of zijne stadgenooten hunne nieuwe meesters reeds
gewoon waren, antwoordde hij bevestigend, zonder eenig voorbehoud. Hij verzekerde
mij, dat Straatsburg vóor 1870 dood was, in alle geval erg verwaarloosd werd, terwijl
het sedertdien reeds 20,000 inwoners heeft bijgewonnen, en de algemeene stapelplaats
geworden is der voortbrengselen van den heelen Elzas. Het volk voelt zich gelukkig,
beweerde hij, als bewijs aanhalend, de levendige geestdrift, waarmee het nog pas
eenige dagen te voren den jongen reislustigen keizer verwelkomd had.
Hetgeen hij ons over de Duitschgezindheid der Straats-
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burgers vertelde, werd door onze eigene ondervinding 's anderdaags bevestigd. Wij
moesten in een paar van de grootste en fraaiste magazijnen uit de stad wezen. Mijne
vrouw, die geen Duitsch kent, vroeg aan de menschen, of zij geen Fransch spraken.
‘Certainement, madame!’ Maar jawel. Het bleek spoedig, dat mijne vrouw nog beter
hun Duitsch dan hun Fransch verstond.
Al de opschriften op de huizen zijn ook voor de negen tienden in het Duitsch, en
Fransch hebben wij er bijna niet gehoord.
Het vuurwerk, waarvan ik straks gewaagde, werd afgestoken door soldaten, aan
den Rijnoever. Het licht der vuurpijlen en bouquets liet ons op eenige passen afstands
de schoone brug bemerken, die in 1870, bij den aanvang des oorlogs, door de
Franschen verwoest werd.
Ons uitstapje had zijn eindpunt bereikt. Een jaar lang hadden wij er op voorhand
van geleefd, en 't genot was betrekkelijk zoo kort van duur.
Land en volk hebben ons in Duitschland zeer bevallen. Indien de Vlamingen, in
stede van eeuwig naar Parijs te gaan, den weg naar Duitschland leerden inslaan, het
zou onze zeden geen kwaad doen, maar integendeel ons gevoel van eigenwaarde
opwekken en versterken. Immers is 't van Frankrijk niet, dat ons het licht moet komen:
over den Rijn schijnt het ruim zoo hel.
FRANS VAN CUYCK.
Antwerpen, 29 October 1889.

Jaarboek van het Taalverbond. Jaargang 2

