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[Deel I]
Het volksonderwijs en de schoolplicht op het einde der achttiende
eeuw.
I.
De school voor het leven.
Het einde der achttiende eeuw was een tijdstip van opbeuring van het openbaar
onderwijs. Sedert de groote hervorming der zestiende eeuw en de wedergeboorte
der fraaie letteren had de menschelijke geest geenen krachtigeren stoot gevoeld
dan dien, hem toegebracht in de tweede helft der verleden eeuw, door de werking
der sociale stelsels, welke destijds in onderscheidene landen van Europa,
voornamelijk in Frankrijk, opdaagden.
Nieuwe denkbeelden omtrent de verstandelijke en zedelijke opleiding der volkeren
werden opgeworpen en luide besproken. Grieven werden tegen de Kerk vooruitgezet.
Wel is waar, gaf men toe, dat zij de barbaren tot beschaving gebracht heeft. Niemand
betwistte, dat zij in den beginne der christen eeuwen terzelfder tijd als de
geloofspunten ook de rudimenta der Wetenschap had onderwezen, en indien zij te
dien tijde geene scholen opgericht had, geen mensch het zou gedaan hebben, want
niemand vond er belang bij, en niemand ook duidde het haar ten kwade dat het
onderwijs
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in haar beheer was gebleven; doch zulke toestand was in de XVIII eeuw niet meer
mogelijk. Het scheen al te vernederend, te zien dat de school onder de voogdijschap
der geestelijkheid voortleefde. Het ordewoord klonk: verplichtend en wereldlijk
onderwijs!
Helaas, waren de inzichten menschlievend, welgemeend, de uitslagen der
genomen maatregelen moesten geruimen tijd lang onbeduidend blijven. Denkers
begiftigden ons volop met stoute ontwerpen, heerlijk op het papier, doch die de
proef der uitvoering niet konden doorstaan, of niet begrepen werden.
Het kon ook niet anders; onmogelijk is het dat een nieuw schoolplan, hoe degelijk
ook, maar zich, als 't ware, onverhoeds opdringende, regelmatig en vreedzaam zijne
toepassing erlange. Maar toch, de stoot was gegeven, de richting aangeduid, de
baan gebroken. Het vraagstuk was gesteld, maar de oplossing ervan kon niet op
staanden voet gevonden worden. De tijd alleen kon raad meebrengen. En inderdaad,
de aangeduide hervorming heeft in den loop der negentiende eeuw eene practische
formule gekregen, na den toets der ondervinding doorgestaan te hebben.
Intusschen bracht de schoolhervorming, waarvan wij gewagen, en die innerlijk
deel maakte van de sociale hervorming van dit tijdstip, eene geweldige crisis te
weeg van langen duur. Immers, het maatschappelijk vraagstuk is veelzijdig en
ingewikkeld; het schijnt onoplosbaar. Het is een Gordiaansche knoop, die slechts
door geduld en arbeid, met gebruik van verstand en hart, oog en hand, allengskens
losser kan komen.
Zien wij eens de handelingen toe, in de achttiende eeuw volvoerd of beproefd op
het terrein van volksonderwijs bij Europa's beschaafde natiën. Het is eene historische
bladzijde,
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waaruit bij de studie der brandende schoolquaestie onzer dagen het een en ander
te leeren is.
Langen tijd bleven godsdienst en taalonderricht de middelen van opvoeding en
onderwijs; het dagelijksch leven en diens noodwendigheden waren er voor niets in.
Er werd bevonden, dat de beginsels waarvan men uitging geen rekening hielden
van den mensch, beschouwd ten aanzien zijner rol in de maatschappij en zijner
betrekkingen met den naaste. Er bleef dus eene orde van zaken in te voeren, meer
in harmonie met de eischen der eeuw en de noodwendigheden des levens. Het was
dringend de school te stellen ten dienste van het practisch leven; dit was het doel,
dat met het onderwijs moest bereikt worden.
Frederik II stond de strevingen zijner eeuw voor. Jean-Jacques Rousseau, door
zijn beroemd paedagogisch gewrocht Emile, ou de l'éducation, had de nieuwe baan
geopend. De theorie van dezen Franschen wijsgeer trof in een gedeelte van
Duitschland vele bijtreders aan. Volgens hem moeten de individuëele
onafhankelijkheid en het nut voor het leven de grondzuil en het hooge doel der
opvoeding uitmaken. De paedagogiek van Rousseau was: de mensch moet naar
de wetten der natuur opgevoed worden. De groote wijsgeer wil dat alle onderwijs
uitga van aanschouwing, wanneer hij zegt: het zinnelijke vormt de basis van 't
intellectuëele. Hij miskent bovendien de weldaad der openbare scholen, verwerpt
elke vorming van het gevoel of bewustzijn, en wil slechts ontwikkeling van 't verstand.
Van deze twee punten gaat gansch de leer van den schrijver uit, en deze leer was
ook die der philanthropen en hunne school.
De nieuwe leer brak met het verleden af, maar was voorzeker behebt met
dwalingen en gebreken; daarbij liet zij al te zeer de moreele zijde van het onderwijs
onverlet.
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Na het werk der opvoeding van het volk te hebben hervormd, naar den zin van een
meer onmiddellijk verband met de noodwendigheden van het gewone leven, kwamen
e

de philanthropen der XVIII eeuw er toe, de opvoeding uitsluitelijk uit dit oogpunt te
behandelen. Het lot hunner leer was hetgeen veelal het lot van nieuwe theoriën is:
verspreid met geestdrift, worden zij onvoorwaardelijk aangenomen. Thans zijn echter
de theoriën van Jean-Jacques bevonden niet proefhoudend te zijn; toch verdienen
zij van elken opvoedkundige van nabij gekend te worden en des schrijvers
paedagogisch werk Emile blijft ten huidigen dage nog immer der lezing overwaardig.

II.
Het vaderlijk gezag en het recht van den staat. De Pruisische schoolwet
van 1763.
e

Tot het einde der XVIII eeuw heerschten in ons land twee beginsels voor
schoolbeheer. Het eerste was dat het catholicisme, staatsgodsdienst zijnde, aan
den huisvader de verplichting oplegde zijne kinderen volgens de voorschriften diens
godsdienst op te voeden. In die verplichting bespeuren wij eene kiem van
schooldwang, te meer daar er door gemeentelijke en provinciale besturen
strafbepalingen werden vastgesteld tegen verwaarloozende ouders. ‘Men zal de
behoeftige ouders noodzaken, zegt het Concilie van Mechelen van 1607, door
weigering van aalmoesen, en de overige door andere straffen, hunne kinderen naar
de christelijke leering te zenden.’
Het tweede beginsel was dat het recht tot het geven van onderwijs een koninklijk
recht is, evenals het muntslaan. Volgens de toenmalige begrippen konden de
wetsbepalingen
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geenen voldoenden uitslag opleveren, wanneer zij geen wortel vatteden in eene
wijze en voorzichtige opleiding der jongelingschap. De vader, die zijn kind geen
t'huis-onderricht kon geven en het niet ongeletterd wilde laten, was dus genoodzaakt
het naar scholen te zenden, waarvan de koning het monopolie bezat. Op die wijze
was het als 't ware den vorst gegeven de opkomende geslachten te besturen, en
ze op te kweeken in de liefde der beginselen, welke alsdan den grondslag van het
politiek stelsel uitmaakten.
De vader had het recht van kastijding. Hij mocht zijne kinderen slaan, doch zonder
wonden toe te brengen, en die macht ging feitelijk tot de onderwijzers over, schoon
(1)
zij door de wet niet bekrachtigd was . Van het aanwenden van lichamelijke straffen
werd in al de schoolinrichtingen, zoowel van lager als van middelbaar onderwijs,
erg misbruik gemaakt. In onze dagen komt van tijd tot tijd een rechtsgeding ons
openbaren, dat lichamelijke straffen nog in zwang zijn.
De Fransche omwenteling kortwiekte de vaderlijke macht. Al had deze tijdens de
middeleeuwen een ruim deel verloren der almogendheid, haar door het staatsrecht
van het oude Rome vergund, toch behield zij tot op het einde der verleden eeuw
een doorslaand gewicht in de maatschappelijke opvoeding. De wetgever van 1792,
gehoor gevende aan de denkbeelden, voorgestaan door de Encyclopedisten, sloeg
tot een tegenovergesteld uiteinde over. Hij ontkende aan den vader elk recht op zijn
kind en verplichtte hem bovendien geheel zijn erfdeel aan zijn kroost over te maken.
De vaderlijke macht, zoo heette het, was een overblijfsel der leenroerigheid, eene
dwingelandij die onmiddellijk moest

(1)

DEFACQZ, Ancien droit Belgique, blz. 455.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

10
verdwijnen. Men verloor uit het oog dat die macht op de natuur zelve gegrond is,
en daarbij, dat men eene uitzinnigheid pleegde de burgerlijke instellingen met die
der familie te verwarren. In onze eeuw is men, wel is waar, in een en ander punt
aangaande de vaderlijke macht, tot meer gezonde denkbeelden gekomen, doch
het mag gezegd worden dat er van de vroegere vaderlijke overheersching niet veel
meer overblijft dan vaderlijke verplichtingen.
In Duitschland had men de Fransche omwenteling niet afgewacht om practische
denkbeelden in zake van volksonderwijs te huldigen en die in de wetgeving te
brengen. Het was plicht des vaders zijn kind op te voeden en te doen onderwijzen,
maar men stelde vast dat de Staat het recht heeft den vader tot de vervulling dier
verplichting te dwingen. Wij kennen de Algemeene verordening der scholen door
(1)
Frederik den Groote den 12 Oogst 1763 uitgevaardigd , ‘waarbij hij aan alle
huisvaders en voogden liet bevelen de kinderen, jongens en meisjes, over welke
zij verantwoordelijkheid dragen, naar school te zenden, tot den ouderdom van 13
tot 14 jaren, er bijvoegende dat die kinderen eerst de school mogen verlaten,
wanneer zij bekend wezen, niet alleen met de begrippen der christelijke leering en
van lezen en schrijven, maar ook wanneer zij in staat zijn te antwoorden op de
vragen, opgesteld overeenkomstig de onderwijsboeken aangenomen door de
consistoriën.’
Het algemeen Reglement van 1763, door latere bepalingen bekrachtigd, maakte
van het schoolgaan een wettelijk voorschrift, waarvan ouders, overheden en
zielenherders rekening hadden te houden. Eenige seminariën, opvoeders,

(1)

Dit schoolreglement was door HECKER, bestuurder der Kweekschool te Berlijn, bewerkt.
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(1)

magistraten, edellieden enz., lieten zich hunne rol van getrouwe organen des
wetgevers welgevallen, en deden hun best om den opgelegden schoolplicht
onverdeeld toe te passen; doch op vele plaatsen stelde men bij overheid en
ingezetenen tegenkanting of onverschilligheid vast. De Koning gaf honderd duizend
thaler ten beste, om met den intrest daarvan de jaarwedden der onderwijzers
eenigszins te verbeteren, doch zijn streven tot schoolplicht stuitte, zoo wij even
zegden, op veel zwarigheid: de Staat had geen geld voor de school; de onderwijzers
waren onwetend en ongeschikt; de adel vreesde voor zijne voorrechten; de
gemeenten waren arm en onverschillig en de Kerk vijandig gezind.
Toch verloor de Koning geenen moed en ijverde onverdroten tot de volvoering
van zijn schoolreglement. In 1779 bepaalde hij, dat invalieden, die wat konden lezen
en schrijven, voor het onderwijs te platten lande zouden gebruikt worden, want, zoo
sprak een koninklijk kabinetsbevel aan den minister, als de plattelandmeesters iets
meer weten dan een beetje lezen en schrijven, dan gaan zij naar de stad en willen
(2)
klerk of zoo iets worden .
Het beginsel van schooldwang heeft men in Duitschland steeds volgehouden.
Het schoot diepe wortels, en spreidde zich van lieverlede tot al de Duitsche Staten
uit. Met onafgebroken ijver werkten de vorsten om het schoolverkeer hoe langer
hoe meer te volledigen. De schulplichtigkeit drong diep in de zeden, en is ten huidigen
dage door al de politieke partijen, al de geloofsgezindheden, onvoorwaardelijk

(1)

Reeds in 1741 had de Vorst eene uitnoodiging gezonden aan de edellieden op het land, om
in hunne dorpen scholen op te richten, en voor een schoolgebouw en voldoende bezoldiging
der onderwijzers te zorgen.

(2)

DITTES-VERSLUYS Geschiedenis van het onderwijs, 2 uitgave, blz. 175.

e
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aangenomen. Zij heeft eene plaats in het publiek recht, en is ingesteld in het belang
van gansch de natie, als een middel om het verstandelijk en zedelijk peil van het
volk te verhoogen, om de onwetendheid uit te roeien, die als een der gewoonste
(1)
drijfveeren van de misdadigheid aangeschreven wordt .
De schoolplicht werd achtervolgens bekrachtigd, in Pruisen door het Landrecht
van 1794 en de wet van 1819; in het koninkrijk Saksen in 1835; in Beieren sedert
het einde der verleden eeuw; in het groot-hertogdom Baden sedert 1854; in
Wurtemberg sedert 1836; Oostenrijk had zijne keizerlijke schoolwet reeds in 1774
ingevoerd, en mocht zich in voldoende uitslagen dier wet verheugen, maar niet in
de Oostenrijksche Nederlanden, waar velen hun best deden om het lager onderwijs
te dwarsboomen.
Gedurende het Spaansch tijdvak hadden onze bevolkingen te lijden gehad van
de drukking eens verstompenden Staatsbestuurs, en stonden op het einde der
e

XVIII eeuw veel ten achter op het gebied van vooruitgang bij de naburige natiën.
Ondanks de pogingen tot schoolverbetering der Oostenrijksche Regeering, bleef
het onderwijs in den ouden slenter voortsukkelen. De politieke gebeurtenissen en
de geweldige tegenstand van wege de bevolkingen zelven, kwamen dat beschavend
werk der Regeering verlammen.
De schoolwet, door Maria-Theresia in 1774 uitgevaardigd,

(1)

In onze dagen gaan de zaken niet slechter. Roomsche en hervormde geestelijkheid werken
er elkander in de hand om de wet op den schoolplicht uit te voeren. Voor eenige jaren is door
de Kerkvoogden van Keulen, Maintz en Munster bevel gegeven, geen kind tot de eerste
communie toe te laten dat geen voldoeud lager onderwijs genoten heeft, ofschoon de
geestelijkheid in het schoolbeheer nìets te zeggen heeft.
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was een belangrijke vooruitgang. Het openbaar onderwijs werd als eene
staatsaangelegenheid beschouwd, de schoolplicht van 5 tot 12 jaren vastgesteld,
de leerwijze en de tucht werden geregeld, de leerstof vastgesteld, het hoofdelijk
onderwijs door klassikaal vervangen; er werd gezorgd voor eene betere inrichting
der schoolgebouwen, eene betere opleiding en hoogere jaarwedden der onderwijzers.
Maar in de Belgische gewesten kon de nieuwe schoolwet niet uitgevoerd worden,
zoo groot was de onverschilligheid der belanghebbenden, of liever de tegenstand.
Volgens de heerschende begrippen in onze gemeenten, moest de school onder
kerkelijk gezag blijven, daar de Kerk alleen zending heeft tot het verspreiden van
onderwijs. Het denkbeeld van wereldlijk onderwijs en schoolopzicht kon gevolgenlijk
niet in aanmerking komen.
Joseph II wilde de schoolhervorming, door zijne moeder begonnen, in al zijne
Staten krachtig vooruitzetten. Hij zorgde voor vermeerdering van scholen, ook voor
het noodige geld en drong aan op toepassing van den schoolplicht, doch in ons
land leden al zijne pogingen schipbreuk. De omwentelingslucht, die zijne Belgische
onderzaten tijdens zijn bestuur onafgebroken inademden, kon hen natuurlijk niet
stemmen tot inkeer en onderwerping. De regeering vergenoegde zich met het
uitvaardigen van eenige aanmoedigende brieven, die echter bij de plaatselijke
overheden hetzelfde ongunstig onthaal genoten als de voorgaande onderrichtingen.
‘Het is hoogst wenschelijk, zoo luidde eene depeche van graaf Cobenzl van 12
Februari 1790, dat al degenen wie de zaak aangaat, zich zonder dralen bezig houden
met het aanwenden van middelen, geschikt om de opvoeding en het onderwijs der
jeugd vooruit te helpen en te verzekeren, en
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aan het schoolwezen, thans zoo verwaarloosd, de leefbaarheid te geven waarvoor
(1)
het vatbaar is .’
Wij hoeven er niet bij te voegen dat de raadgevingen van Minister Cobenzl
woorden in den wind waren. De erge gebeurtenissen, die voor de deur stonden,
moesten aan het openbaar onderwijs den genadeslag toebrengen.

III.
Denkbeelden over schoolplicht bij het bewind der Fransche omwenteling
van 1789.
Het voorbeeld, door geheel Duitschland gegeven, werd door Frankrijk gevolgd. De
mannen der Fransche republiek wilden het openbaar en wereldlijk onderwijs krachtig
vooruit helpen. Zij ijverden om er toe te komen, dat geen enkel burger der natie in
den nacht der onwetendheid bleef verkeeren. Echter liet de verwezenlijking van
zulk een edel doel zich lang wachten, want de ijveraars stuitten in hun werk op zware
moeilijkheden, die zij niet voorzien hadden en al hunne pogingen kwamen verijdelen.
Vooral in de dorpen, alwaar de pastorijen tot schoollokalen moesten heringericht
worden, wilde men van geene nieuwigheden hooren, en de omzendbrieven door
de departementale overheden uitgevaardigd, werden er met spot en verachting
bejegend. Zulk een beweenlijke toestand duurde voort gedurende gansch den loop
der Fransche republiek, en zelfs van het eerste Keizerrijk. Een zeer gering gedeelte
der bevolking wist de weldaden van het onderwijs op prijs te zetten.
Bij decreet van den 18 Oogst 1792 had de Assemblée

(1)

TH. JUSTE. Histoire de l'Instruction publique en Belgique, blz. 162.
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législative al de geestelijke orden afgeschaft, zelfs degene die, aan het openbaar
onderwijs gewijd zijnde, ‘het vaderland wel gediend hadden’. Een decreet van 25
December 1793 van wege de Convention nationale besloot tot den schoolplicht, en
beoogde daarbij uitsluitelijk scholen van den Staat. De strengheid van dit decreet
erlangde echter eene verzachtende wijziging. In 1794 decreteerde men dat de
burgers bijzondere scholen mochten openen, door welke machtiging zijdelings voor
den vader het recht erkend werd, zich persoonlijk met het onderricht der zijnen te
bemoeien, of dit in elk geval aan eenen door hem uitverkoren persoon op te dragen.
Men riep daarbij de kosteloosheid van het onderwijs uit, maar in 1795 schenkt
men den onderwijzer geen ander inkomen dan de opbrengst door de huisgezinnen
vrij verleend. Het eene decreet vernietigde de kracht van het andere. In zulke
voorwaarden was het bestaan van den schoolman onmogelijk, en wij mogen zeggen
dat de ijver der partijhoofden voor de belangen van 's volks onderwijs op
woordenpraal uitliep. Het valt dus niet te verwonderen, dat de beslissingen van de
Wetgevende Kamers der republiek door de Fransche geschiedschrijvers met veel
strengheid beoordeeld worden. Een onder hen geeft aan zijn pessimisme den vollen
teugel en roept uit: ‘La révolution voulut l'enseignement, ne fit rien pour le créer et
(1)
détruisit celui qui existait ’.
Intusschen staat het vast, dat Frankrijk zich niet meer tevreden hield dan
Duitschland met het beginsel van zedelijken plicht voor de ouders om hunne kinderen
te doen onderwijzen, maar de schoolplicht in 's lands wetten deed

(1)

MAXIME DUCAMP. Revue des deux mondes. Jaar 1873.
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plaats nemen. De Staat nam den last op zich de kinderen tegen de zorgeloosheid
der ouders te beschermen, en wie zou hem de wettigheid van zulk eene zending
durven betwisten? Het kind is een zwak schepsel, onbekwaam zich zelven te
besturen en zijne belangen voor te staan. De moderne wetgeving kent hem nochtans
een vrij groot getal rechten toe, en daar het hem onmogelijk is die te doen gelden
en uit te oefenen, neemt de Staat hem onder zijne bescherming. Dat is wel de rol
van het bewind, want de maatschappij, dat is: de gezamenlijkheid der landzaten,
heeft tot plicht de zwakken tegen de sterken te behoeden. Zoo laat zich de oorsprong
aller voogdijschappen verklaren.
Nog meer, zoo men het kind het recht tot onderwijs verleent, dan moet men er
toe besluiten burgerlijke wetsbepalingen in te voeren, als toepassing van het recht.
De wet is de uitdrukking van het recht, en daar zij in de eerste plaats onderdanigheid
afeischt, zoo komt men zonder ommeweg tot den wettelijken dwang.
De decreten van de Convention nationale omtrent het openbaar onderwijs bleven
eene doode letter, omdat zij van eene ernstige strafbepaling ontbloot waren. Immers,
de sanctie bestond in eene beboeting, gelijk staande met het vierde der belasting,
maar dewijl het de geene belasting betalende behoeftigen zijn, die hunne kinderen
niet naar school zenden, zoo bleef de strafbepaling gansch ontoepasselijk.
Zoo ziet men dat het Duitsche schoolstelsel grondig verschilde met het Fransche.
De wetten onzer zuiderburen beschouwden het onderwijs als een familie-plicht voor
den vader ten aanzien van het kind, terwijl de Duitschers de zaak uit het meer
verheven standpunt der geheele natie lieten zien. Voor de eerste was het eene
quaestie van bur-
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gerlijk recht, voor de tweede eene quaestie van openbaar recht. De Fransche
wetgeving die, gelijk men weet, in groote mate de Belgische geworden is, stelde
een beginsel vast zonder strafbepalingen, terwijl de Duitsche met de grootste
zorgvuldigheid eene geheele reeks van bestuurlijke verordeningen in voege bracht
om de wet ten stiptste uit te voeren.
De mannen der Fransche republiek sprongen al te luchtig om met de vaderlijke
macht. Zij verloren uit het oog, dat die macht noodig is ter vervulling van plichten
jegens de kinderen, en dus in het wetboek moet geschreven staan. Het is thans
eene uitgemaakte zaak, dat de vader zijne kinderen moet opvoeden, dat is namelijk:
het hart vormen, het verstand ontwikkelen, hunne gewoonten en zeden leiden, en
hun een onderwijs geven, strookende met hunne fortuin en hunnen
maatschappelijken stand.

IV.
Het schoolwezen in Noord-Nederland.
Gaan wij thans naar een ander land over, namelijk Noord-Nederland, en werpen
wij eenen vluchtigen blik op den toestand van zijn schoolwezen op het einde der
achttiende eeuw. Daar treedt, de gemeentelijke overheid op den voorgrond, terwijl
het in Duitschland de landsregeering is die zich het schoolwezen ter harte trekt. Ten
gevolge daarvan heerscht er in het onderwijs meer verscheidenheid. De toestand
was echter niet meer bevredigend dan in Zuid-Nederland.
Het schoollokaal is klein en ongezond; de banken voor de mingevorderden zonder
blad om het boek op te leggen. De meester zit in zijnen hoogen lessenaar, de
kinderen
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komen een voor een, of bij tweeën bij hem om hunne les op te zeggen, of om hun
schriftelijk werk te toonen. Bij elke overtreding worden lichamelijke straffen toegepast.
De geheele leerwijze bestond in voor- en nazeggen, en voor- en nadoen. Van
verklaring was er nooit sprake. Met de schoolboeken was het erbarmelijk gesteld.
De vakken, die in den onderwijzer het meest gewaardeerd werden, waren het
schrijven en zingen. Dat geldt voor de schoolhouding.
De schoolplicht was bij de wet vastgesteld en het schoolbezoek was nog al
regelmatig. De Staat vertrouwde het toezicht aan de kerkelijke overheid. Het
godsdienst-onderwijs (catechismus, bijbel, kerkgezangen, repetitie van de preek)
is een der hoofdvakken.
Er werd gewaarschuwd de kinderen niet te mishandelen. Het inkomen der
onderwijzers zocht men te verbeteren door een schoolfonds uit staatsmiddelen,
door collecten, legaten, boeten. Dit alles bracht niet veel bevredigends tot stand.
Het toezicht was verwaarloosd; de overheid bleef onverschillig; de schoolgebouwen
(1)
waren onvoldoende en de tucht ruw .
Wij kunnen den lust niet wederstaan hier een sterkgekleurd tafereeltje op te
hangen van den deerniswaardigen toestand der scholen op het einde der verleden
eeuw, dat wij te danken hebben aan het krachtig penseel van Nederlands grooten
schrijver en redenaar J.H. Vander Palm. Dit tafereel treffen wij aan in 's mans
Aanspraak, gehouden in zijne hoedanigheid van Agent van nationale opvoeding bij
de opening der eerste bijeenkomst van schoolopzieners, in Juli 1801. De bittere
grieven die hij opsomt zijn niet

(1)

de

DITTES-VERSLUIJS. Geschiedenis van de opvoeding en hel onderwijs. 2

uitgave.
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uitsluitelijk aan zijn geboorteland, maar ook aan de overige landen van Westelijk
(1)
Europa toe te passen .
‘In het onderwijs der scholen is alles, het eene melaatscher dan het andere, te
herstellen en te herscheppen. De onderwijzers, door het gemis van eenigerhande
aanmoediging, door het uitblusschen van allen naijver, door gebrek aan noodige
opleiding, hebben geen denkbeeld van den aard en het gewicht hunner
bestemming..... De leerwijze der scholen, slaafsch en werktuiglijk, geschikt om den
lust der kinderen, in plaats van op te wekken, uit te dooven, ja van den beginne af
te versmoren..... Deze leerwijze heeft niettemin al de ontelbare aanhangers van het
oude, die het voor eene misdaad rekenen wijzer te willen zijn dan hunne vaderen,
tot even zoovele driftige voorstanders. De leerboeken zonder belang voor de jeugd,
hebben nochtans, door hun inhoud en afkomst, een eerwaardig voorkomen bij velen,
die derzelver afschaffing en verwisseling met andere voor niets minder dan eene
heiligschennis houden. Bij de ouders ontmoet men de grofste vooroordeelen, de
verstgaande onverschilligheid....., bij de gemeentebesturen een geest van
tegenkanting,’ enz. enz. En op denzelfden kernachtigen toon gaat de man voort om
den toestand van het schoolwezen af te schetsen, Zoo akelig was die toestand, dat
hij geene opbeuring meer mogelijk denkt. ‘Wat Hercules zal den stroom leiden,’
voegt hij er bij, ‘om deze stallen van Augias te zuiveren, en de besmette lucht haar
verpestenden adem te ontnemen?’

(1)

De aanspraak lezen wij in het voortreffelijk werk van P. GORLITZ, Geschiedkundig overzicht
van het lager onderwijs in Nederland. Leiden, 1849. Bekroonde verhandeling door de
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. blz. 36.
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Toch is dit grootsche werk ondernomen, en wordt het met taai geduld dagelijks
voortgezet. Reeds in 1806 kwam eene schoolwet tot stand onder het bestuur van
den Raadpesionnaris Van Schimmelpenninck, die veel goeds te weeg bracht en bij
de inrichting van het koninkrijk der vereenigde Nederlanden met het beste gevolg
aan het Zuiden werd toegepast.
De menschlievende en vooruitstrevende Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
had echter niet gewacht tot het begin der negentiende eeuw om met hare
beschavende werkzaamheden eenen aanvang te nemen. Over het gebrekkige van
e

den toestand, waren tegen het einde der XVIII eeuw reeds veler oogen opengegaan.
Eenige moedige mannen werkten gezamenlijk om tot schoolhervorming te geraken.
In 1784 had de oprichting plaats van de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, en
al de vrienden van openbaar onderwijs traden de nieuwe inrichting bij.
De Maatschappij begon met prijsvragen uit te schrijven; zij zorgde voor de uitgave
van betere schoolboeken en van handleidingen voor onderwijzers, richtte betere
scholen in dan de bestaande, namelijk departementsscholen, die op de bestaande
gunstig werkten. Het onderwijs werd of tegen een gering schoolgeld of kosteloos
gegeven. Met verloop van jaren breidden hare werkzaamheden zich uit en ook het
getal harer begunstigers. De ruime steun, welken zij in geheel het land aantrof, was
voor haar eene zoete voldoening en eene aansporing om op den ingeslagen weg
moedig voort te gaan.
De Maatschappij vergrootte haren werkkring en ten huidigen dage bepaalt zij zich
niet tot het stichten van lagere scholen, maar zij besluit tot het oprichten van
kunstindustriëele museums, zij schenkt studiebeurzen aan

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

21
minvermogende leerlingen, zij komt tusschen, door bijlagen, voor teekenonderwijs,
onderwijs in handenarbeid, voor volkslezingen en Floralia, voor volksbibliotheken,
voor verspreiding van kleine geschriften. Zij verleent eervolle onderscheidingen voor
bijzondere plichtsbetrachting of eenig buitengewoon loffelijk werk.
De Maatschappij beweegt zich dus op een zeer uitgebreid werkveld en oefent
eenen grooten invloed uit op het onderwijs en de beschaving van het Nederlandsche
volk, met een woord, zij ijvert voor het stoffelijk, geestelijk en zedelijk welzijn der
werkende klassen.
In Oogst 1884 vierde zij te Amsterdam haar eeuwfeest, en aan de feestelijkheden
namen hooge personages, waaronder ministers, een werkzaam deel. Thans ‘leeft
en werkt de Maatschappij, hare afdeelingen zijn over het geheele land verspreid;
haar werk is veelzijdig, haar arm reikt ver, haar oog is helder, haar naam nog altijd
(1)
eene leus van onbedrieglijken klank .’

V.
De schoolplicht in Duitschland.
Het is in Duitschland dat het verplichtend onderwijs zijnen oorsprong gehad heeft.
Luther formuleerde er de eerste het beginsel van in eenen brief, die in de jaarboeken
der geschiedenis is beroemd gebleven. ‘Ik beweer, sprak de hervormer, dat de
overheid plicht heeft dezulken, die haar onderdanigheid schuldig zijn, te dwingen
hunne

(1)

BÖHRINGER. Rede gehouden bij het eeuwfeest der Maatschappij. Oogstmaand 1884.
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kinderen naar school te zenden. Welhoe, zoo men het recht heeft in oorlogstijd de
burgers te dwingen om de wapens op te nemen, met hoeveel meer recht kan men
ze noodzaken hunne kinderen te onderwijzen, wanneer het zaak is van eenen meer
hardnekkigen oorlog, den oorlog met den boozen geest, rondom ons loerende en
geen ander doel hebbende, dan den Staat zijne deugdzame zielen te ontnemen.
Het is daarom dat ik het oog heb op elk kind op leeftijd zijnde tot schoolgaan.’
Deze eerste veldtocht tot de inrichting der schoolplicht lukte niet naar wensch, en
het is bezijden de waarheid te zeggen, zooals sommige schrijvers het doen, dat de
schoolplicht, door Luther en ook door Comenius vooruitgezet, door een legioen
bijtreders in Duitschland en elders werd voorgestaan en in toepassing gebracht.
Het getal scholen in het land van den groo'en hervormer nam weinig toe, en nog
meer: de vernietiging van honderden kloosters, door de apostelen der hervorming
bewerkt, deed met denzelfden slag een bijna gelijk getal schoolinrichtingen der
reguliere clergie van den Duitschen bodem verdwijnen, die door geene andere
werden vervangen.
Reeds van 1524 klaagde Luther wegens het algemeen verspreid schoolverzuim,
doch na verloop van tijd kwam er verbetering. Toch mag bevestigd worden dat het
denkbeeld van schoolplicht eerst op het tijdstip van het instandkomen van Pruisen
als koninkrijk ernstig toegepast werd. Onder Frederik-Willem I wordt de schoolplicht
erkend en meer en meer uitgebreid, om onder Frederik den Groote krachtens eene
Staats-verordening plechtig ingevoerd te worden. Die zelfde verordening maakt ten
huidigen dage nog den grond der schoolwetgeving van Pruisen uit.
Ingevolge die verordening is het schoolgaan verplichtend
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van 5 tot 13 jaren. Op dezen ouderdom zelfs mogen de kinderen de school niet
verlaten dan na voldoening aan de vereischten van een schoolexamen. In 1794 en
1845 zijn er eenige wijzigingen van ondergeschikt belang aan toegebracht.
De verordening vergt van de kinderen het regelmatig schoolgaan. Dagelijks neemt
de onderwijzer nota van de afwezigen en de notas worden der locale
schoolcommissie ter hand gesteld. De commissie bestaat uit den pastoor of dominé,
den burgemeester, eenige gemeenteraadsleden en een zeker getal huisvaders,
door den schoolopziener aangeduid.
De toekenningen der commissie zijn veelzijdig: financiëel beheer, mobilier der
school, toezicht over het gegeven onderricht en over den onderwijzer, uitvoering
der verordeningen, schoolverzuim. Op dit laatste punt vooral is de taak der
toezichters vrij onaangenaam, want de commissie is gelast met het nemen van
inlichtingen over de huishoudens schuldig aan het schoolverzuim hunner kleinen,
met het toedienen van waarschuwingen, ook om te oordeelen over de gegrondheid
der ingebrachte verschooningen en ten slotte om strafbepalingen voor te stellen.
Deze zijn: de boet per dag afwezigheid (van 4 tot 62 centiemen) ten bate der
schoolkas, en gevangenisstraf (van 4 uren tot eenen dag). Het gevang wordt zelden
uitgesproken en over 't algemeen mag gezegd worden dat de uitspraken der
commissiën vaderlijk zijn, voor zooveel het de wet toelaat.
Het beginsel van vrijheid van onderwijs is door de grondwet van 1850 verkondigd.
Men mag het kind in den schoot des huisgezins onderwijzen, of wel in een bijzonder
gesticht, maar de Staat eischt van de ouders de slipte
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nakoming van het officiëel programma. Het kind, dat een bijzonder onderricht
ontvangt, is gehouden op bepaalde tijdstippen voor de schoolcommissie een
onderzoek te ondergaan op al de vakken der openbare school. Indien het bevonden
wordt niet genoeg gevorderd te zijn, kunnen de ouders gedwongen worden het kind
naar de school te zenden, en desnoods heeft de overheid de macht dienaangaande
tot dwang over te gaan.
Het valt niet te ontkennen dat dit Pruisisch regiem allemans goedkeuring niet
wegdraagt, doch onbetwistbaar is het, dat het goede uitslagen oplevert, waarover
het Pruisisch Staatsbestuur met reden mag tevreden zijn.

VI.
Het volksonderwijs in Engeland.
De Engelsche natie heeft lang gewacht, vooraleer zij het belang van het
volksonderwijs wist op prijs te stellen. Het scheen haar alsof de burgerij en de
hoogere standen, beschouwd als leiders der mindere klassen, alleen aan
geestesvoedsel behoefte hadden.
Op het einde der verleden eeuw bemoeide de Regeering zich met die gewichtige
zaak niet, en onbekommerd liet zij de lagere school in handen van kerkelijke
gemeenten of genootschappen van menschlievenden aard. Het is slechts op onze
dagen dat, tot andere denkbeelden gekomen zijnde, zij besloten heeft tot de inrichting
van een Staats-onderwijs. Er was dus op het tijdstip waarvan wij spreken, geen
schijn van schoolplicht te ontwaren, en de toestand van het volksonderwijs kon
niemand bevredigen.
Wij willen de schoolhouding in Engeland niet bespreken,
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het zou ons te ver leiden; immers wij behandelen de zaak niet ex professo, wat den
lezer voorzeker zou vervelen, maar zullen ons vergenoegen met de handelingen
voor te dragen van twee toenmalige schoolhervormers van dat land, wier stelsel
veel opgang maakte, en wier namen in de geschiedenis van het onderwijs met eere
prijken, daar geheel de schoolbeweging zich in die mannen verpersoonlijkte. Het
zijn Bell en Lancaster.
Andreas Bell, Schot van geboorte, dokter in de wetenschappen en in de
godgeleerdheid, vertrok in 1774 naar Noord-Amerika en werd er praeceptor bij
eenen planter in Virginië. Na eenige jaren keerde hij naar zijn vaderland terug, werd
er geestelijk man, doch zijn onrustige aard en zijne winzucht spoorden hem aan om
naar Indië over te steken. Wij treffen hem korten tijd daarna aan als bestuurder van
het militair weezenhuis te Madras. In dit geslicht voert hij een nieuw stelsel in van
lezen en schrijven, dat door de overheid goedgekeurd wordt, en waarmeê hij denkt
in Engeland fortuin te maken. In 1796 gaat hij naar 't vaderland te scheep, en laat
onmiddellijk eene brochuur in 't licht komen, getiteld: Nieuwe leerwijze in 't vak van
opvoeding, waargenomen in het krijgsweezenhuis te Madras, en bij middel van
welke eene school of eene familie zich kan onderwijzen, zonder behulp van
onderwijzer.
Dit werkje werd aan alle aanzienlijke personen van Engeland gezonden en Bell
gaf zich veel moeite om zijn stelsel te doen invoeren, doch de uitslag beantwoordde
slecht aan 's mans verlangen. De bevolking liet zijne brochuur bij den boekhandelaar
liggen, en zijn leerstelsel trof geene toetreders aan.
In 1802 stichtte zekere J. Lancaster, een stoute geest van pas 25 jaren oud, die
met voorliefde het beroep van
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schoolmeester had hij de hand gevat, eene volksschool in eene voorstad van Londen,
volgens een nieuw stelsel, tot doelwit hebbende zoo veel kinderen mogelijk met zoo
weinig gelds mogelijk te onderwijzen. Welke waren de grondslagen van het stelsel?
Men stelle zich voor eene ruime zaal van 500 kinderen of meer; de kinderen zijn in
hoopjes verdeeld, tegen den muur geplaatst of op banken zittende, als zoovele
klassen, onder de leiding van eenen leerling-onderrichter of moniteur. De leerlingen
leeren lezen en schrijven zonder lees- of schrijfboeken; alles wordt uitgevoerd op
de muurborden met krijt, of bij middel van eene bladzijde uit het leesboek, op den
muur geplakt, en van houten plankjes, bestrooid met eene laag zand voor de
schrijfoefeningen; meer niet.
De eenige onderwijzer der school bestuurt het alles; hij houdt de regeltucht, en
na den schooltijd geeft hij aan de moniteurs de noodige onderrichtingen voor den
volgenden dag.
Lancaster werd weldra door hooge personages geldelijk ondersteund en dat liet
hem toe kosteloos onderwijs uit te deelen. Door milde inschrijvingen geholpen,
bouwde hij in 1804 een ruim lokaal voor 1000 kinderen. Terzelfder tijd liet hij twee
meisjesscholen inrichten, onder het bestuur zijner twee zusters, alwaar het lezen,
schrijven, cijferen en ook vrouwenhandwerk volgens zijn stelsel onderwezen werd.
De vorstelijke gunst kwam het zegel hechten aan Lancaster's bijval. Georges III,
die van den schoolman met ophef had hooren spreken, wenschte hem te zien en
schonk hem goed onthaal. De vorst en de koninklijke familie namen deel (700
guineën) aan de inschrijving te zijnen voordeele geopend, en Lancaster, verrukt en
opgetogen, gaf aan zijne leerwijze den adellijken titel van Koninklijk Lancasteriaansch
Op-
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voedingstelsel! Hij doorliep Engeland om scholen te stichten naar het
Lancasteriaansch stelsel, en genoot veel bijval. De schoolhervormer stelde volle
vertrouwen in de toekomst, doch, helaas! zijne levensbaan, tot heden zoo
voorspoedig, verloor op eens haar rozekleur. Zijne wittebroodsdagen namen vroeger
een einde dan hij wel dacht.
Sedert het mislukken van zijne schoolinrichting volgens het stelsel Madras, was
Bell in mismoedigheid gevallen en in vergetelheid geraakt. Toen hij door de
dagbladen de wonderbare uitslagen vernam van Lancaster's stelsel en de vorstelijke
ondersleuning aan den schoolman geschonken, schudde hij zijne mismoedigheid
af. In de dagbladen liet hij weten dat het zoogenaamd Lancasteriaansch
Opvoedingstelsel wel degelijk het zijne was en beschuldigde Lancaster van dieverij
en onbeschaamdheid. Deze hield staande dat hij van Bell's uitvinding niet de minste
kennis had, en dat de twee stelsels niet dezelfde waren. De twist werd hevig, te
meer omdat er partijgeest bijkwam. Lancaster was kwaker en Bell anglikaan; het
gevolg was dat de eerste bij het aannemen van schoolkinderen weinig rekening
hield van geloofsbelijdenissen, terwijl in de scholen van den laatste een bepaald
dogmatisch kerkonderricht op het programma stond.
De geestelijkheid trok zich de zaak aan, en nam Bell onder hare hooge
bescherming. Zij stelde vast dat hij de eenige uitvinder was, en hij alleen met het
stichten van scholen zou gelast worden. Het stelsel van Lancaster bracht de Kerk
in gevaar en voor elk weldenkend anglicaan was het plicht het onzijdige stelsel van
den scheurman te bevechten. Er werd tegen Lancaster geschreven en gepredikt,
en men schilderde zijne scholen af als eene plaag des lands. De laster dien men
tegen hem uitkraamde had ten gevolge,
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dat zijne begunstigers merkelijk verminderden, en hij met verdubbelden moed moest
worstelen om zijne scholen recht te houden.
De strijd tusschen de twee schoolmannen was voorzeker te betreuren, maar had
geene kwade gevolgen voor het wederkeerig onderwijs, door beiden voorgestaan.
Nog meer: de nationale beweging tot onderwijsverspreiding nam aanzienlijk toe. In
ieder bisdom ontstonden schoolcomiteiten, en eindelijk een midden-comiteit,
strekkende tot gemeenschapsband tusschen de provinciale comiteiten. De Nationale
Maatschappij kwam den 16 October 1811 tot het leven.
Zij ontstond, als het ware, geheel gewapend tegen de andersdenkenden. In eene
t

preek uitgesproken in S Pauluskerk, ter gelegenheid van de jaarlijksche vereeniging
der liefdadigheidsscholen van Londen, werd er staande gehouden dat het
volksonderwijs geheel en al moest berusten op de leerstelsels der officiëele kerk.
Van dit standpunt ging de redenaar uit, om Lancaster's stelsel aan te vallen als
zijnde gevestigd op de scheuring. De prediker deed eenen oproep aan de
geestelijken, om gezamenlijk te werken tot behoud aller geloovigen in den schoot
der ware Kerk.
Doorluchtige personages, onder welke de Prins-Regent des rijks, de
aartsbisschoppen van York en Cantelberg, benevens talrijke bisschoppen stonden
aan het hoofd der Maatschappij. Bell werd aangesteld tot de verhevene waardigheid
van algemeenen bestuurder, en tot het inrichten van Anglikaansche scholen stelde
men hem aanzienlijke geldsommen ter hand.
Het was den armen Lancaster onmogelijk aan zulke almachtige mededinging het
hoofd te bieden. Toch behield hij vrienden, die hem krachtig bijsprongen, en hem
fondsen bezorgden om den strijd vol te houden. Voor de tweede
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maal doorreisde hij Engeland, Schotland en Ierland, en ijverde overal voor inrichting
van zijne scholen, doch met geringen bijval. In 1812 opende hij te Lower-Tooting
een seminarie tot het aanleeren van wetenschappen en talen, ingericht volgens zijn
stelsel van wederkeerig onderwijs, dat is, onderwijs aan leerlingen door leerlingen,
doch de onderneming mislukte, ondanks ophemelende prospectussen. Lancaster
verkeerde in schulden en was genoodzaakt zijne betalingen op te schorsen. Zijne
gestichten werden gesloten en de schuldeischers deden alles verkoopen.
Middelerwijl ging het Bell naar wensch. Tot den dag zijner dood (Januari 1832)
bleef hij aan het hoofd der Nationale Maatschappij. Met lijf en ziel was hij aan zijne
scholen verknocht, en verbrak alle belemmeringen tot haren bloei. Zijn schrander
oordeel en rijpe ondervinding kwamen hem daarbij zeer te stade. Hij leefde zuinig
en vergaarde veel geld. Zijn einde voelende naderen, beschikte hij over zijne fortuin.
Aan zijne vaderstad (St Andrewstad), deed hij een geschenk van ruim een millioen
tot het stichten van een college. Het overige zijner fortuin verdeelde hij onder de
zeeschool van Greenwich en eenige steden van Schotland, ter ontwikkeling van
het volksonderwijs. Zijn lichaam werd met groote rouwpracht ter aarde besteld in
de abtdij van Westminster, te midden der beroemde mannen van Engeland.
Geheel anders verging het Lancaster. In 1816 vertrok hij naar Zuid-Amerika, waar
hij met onspoed te worstelen had. In 1822 vinden wij hem in de Staten van Colombia,
waar hij scholen oprichtte, dank aan de geldelijke tusschenkomst van Bolivar, den
grooten woelman, die Zuid-Amerika van 't Spaansche juk afscheurde. Na de dood
van zijnen beschermer, stak Lancaster naar de Vereenigde-Staten van
Noord-Amerika over. Maar het noodlot scheen hem te vervolgen.
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Zijn stelsel van onderwijs was er reeds gekend en uitgebuit. Hij stierf te New-York,
arm en bijna verlaten, den 24 October 1838, in den ouderdom van 61 jaren.
Sedert zijn vertrek uit Engeland, had men hem totaal vergeten en het was slechts
bij het vernemen zijner dood, dat men zich zijner herinnerde. Nu regende het in de
Londensche nieuwsbladen lofspraken over den afgestorvene; men deed
inzamelingen tot het oprichten eens gedenkstuks, en achtte hem waardig in de
gaanderij der doorluchtige mannen des lands plaats te nemen. Dit is immers de
geschiedenis van vele verdienstelijke mannen; slechts na hunne dood gedenkt men
het goede dat zij gesticht hebben.
Het mutuëele schoolstelsel heeft veel goeds teweeggebracht. Het ontstond op
een tijdstip, dat het hoog belang van het onderwijs niet begrepen was en de
Staatsbesturen nog geene schooluitgaven in hunne begrootingen stelden. Toch
moest het de vlag strijken voor de gelijktijdige methode, voorgeschreven door
Pestalozzi en anderen. De namen van Bell en Lancaster moesten overschaduwd
worden door die van Niemeyer, Diesterweg, Girard, Froebel, Herbert, Beneke, Ziller,
Spencer, de eigenlijke stichters van de moderne schoolstelsels.
Treden wij ten slotte in eenige bijzonderheden over de waarde der mutuëele
methode, door Bell en Lancaster voorgestaan. Zij is eenvoudig en goedkoop. Voor
eene school van 500 kinderen is een enkele onderwijzer voldoende, maar tot het
behoud van tucht en orde is geen ander stelsel dan een onverbiddelijk krijgsregiem
mogelijk. Tabellen in plaats van boeken, en die jaren lang duren, worden aangewend
tot het aanleeren van lezen en schrijven. De leerlingen, in kleine afdeelingen
verdeeld, zijn gerangschikt volgens bekwaamheid en op zulke wijze, dat een min
vlugge leerling
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zijne plaats verliest, en door eenen meergevorderde der onderafdeeling vervangen
wordt. Op die wijze wordt de naijver gaande gehouden.
In het wederkeerige stelsel is het werk des meesters niet onmiddellijk; deze handelt
door tusschenkomst der moniteurs, door hem gevormd en opgeleid. De toegepaste
kastijdingen zijn lichamelijk en zeer hard. Wat nog dient vermeld te wezen, is dat
de leermethode alleen met vrucht kan toegepast worden in scholen, genoeg bevolkt
om de vereischte onderverdeelingen te vormen. Het zal wel niet noodig zijn erbij te
voegen dat het groot gebrek der Engelsche methode hierin bestaat, dat zij de
gesprekken tusschen meester en leerling uitsluit, en dus elke gedachtenwisseling
tusschen beide onmogelijk maakt.
Lancaster schreef ten dienste der onderwijzers een handboek van zijn stelsel,
(1)
waarvan in 1816 te Brussel eene Fransche vertaling verscheen. Het is een werkje
van een honderdtal bladzijden met figuren, waarop men de leerlingen, in hoopjes
geschaard en onder de leiding eens moniteurs, aan 't werk ziet. De onderwijzer treft
in het boek wenken aan betreffende den gang dien hij te volgen heeft; andere
verdiensten bezit het niet.
De graaf de Laborde, die het Lancasteriaansch stelsel in Engeland bestudeerd
(2)
had, bracht het in 1814 naar Frankrijk over . In den beginne met geestdrift onthaald,
eindigde het

(1)

(2)

De titel is: Méthode Lancastérienne, ou Système d'éducation britannique, épilome complet
des inventions et améliorations faites dans l'éducation de la jeunesse et mises en pratique
dans toutes les écoles publiques de la Grande-Bretagne, par J. LNCASTER. Traduite par
JOUENNE et JONES.
Hij gaf een werk uit, onder den titel van: Plan d'éducation pour les enfants pauvres, d'après
les deux méthodes combinées de Bell et de Lancastre. Paris, 1815.
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met in onbruik te geraken en afgekeurd te worden. In Duitschland werden ook
proeven gedaan om het te verspreiden, doch te vergeefs. In Frankrijk, zoowel als
in Duitschland, moest het stelsel bezwijken onder de vereenigde pogingen zijner
vijanden, die met recht beweerden dat het onvolledig en ijdel was. Zij hielden
staande, dat het slechts bestaat uit werktuigelijke bewegingen, dat het niet werkt
op het kinderlijk hart, en dat de veredeling des harten immers de hoofdzaak van
alle opvoeding moet zijn.

VII.
De noodzakelijkheid van het staatsonderwijs.
Bij een verlicht volk kent de burger zijne plichten en weet hij die na te komen. Hij
bezit het besef van den eerbied aan de wet verschuldigd. Van de vrije uitoefening
dernationale instellingen zal hij met gelatenheid de verwezenlijking zijner wenschen
verwachten.
De Staat, ten aanzien zijns behouds en zijner inwendige rust, heeft er belang bij
dat al de ingezetenen een degelijk onderwijs ontvangen. Maar met dit alles kan men
niet beweren dat, eenmaal het gewenschte onderwijs verkregen, al de onderdanen
op het goede spoor blijven. Er zullen ten allen tijde in al de rangen der samenleving
eerlooze en bedorven geesten zijn. Wetenschap is geene deugd, en het onderwijs
alleen geeft de noodige kracht niet om aan de kwade neigingen wederstand te
bieden; doch dat feit neemt de voordeelen, door het onderwijs geschonken, niet
weg. De mangel van geestontwikkeling is en blijft eene zwakheid, en [i]n de
worstelingen van het leven treft men die zwakheid
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dikwijls nevens de ellende; welnu, ellende leidt vaak tot ondeugd.
Er is meer: het onderwijs is een maatregel van openbare orde, en verwaarloost
de huisvader zijnen plicht, dan is het billijk dat de wet er zich tegen verzet. De Staat
moet niet dulden dat de toekomst van een zijner leden geslachtofferd zij aan eene
gril of onachtzaamheid van den voogd.
De meest natuurlijke opvoeders zijn de ouders. Eene goede huiselijke opvoeding
is de beste grondslag van alle andere; hoe beter zij is, des te zegenrijker is hare
werking op de vorming van het kind tot zedelijk mensch en staatsburger. Intusschen
heeft de Staat, die zonder zedelijke wetten niet kan bestaan, bij de huiselijke
opvoeding het grootste belang, en voorzeker vervult hij eenen plicht, als hij toeziet
en zorgt, dat de toekomstige leden der maatschappij tot goede menschen en
degelijke burgers opgevoed worden.
Evenwel kan hij zoodanige vorming van de huiselijke tusschenkomst niet
verwachten of eischen, uit hoofde van de physieke, intellectuëele en moreele
ongeschiktheid veler ouders voor dat werk, ook omdat de vervulling hunner
beroepsbezigheden zulks onmogelijk maakt. Daarom heeft de Staat de verplichting
en ook het recht wetten te maken, om het onvolledige der huiselijke opvoeding aan
(1)
te vullen. Er moet dus een nationaal volksonderwijs bestaan . Zijn de kinderen
leden van het huisgezin, de Staat ziet in hen zijne toekomstige burgers, die eenmaal
het algemeen welzijn moeten bevorderen. Hij is verplicht hen te beschermen, zelfs
tegen de verwaarloozing der ouders en de ontwikkeling

(1)

GORLITZ. Geschiedkundig overzicht der opvoeding in Nederland, blz. 57.
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hunner krachten en vermogens is eene vereischte voor het algemeen staatsdoel.
Met hoe weinig recht dus durven eenigen er toe besluiten de onzijdigheid van
den Staat in 't vak van openbaar onderwijs voor te staan, en hoe weinig waarde
heeft ook het opgevijzeld aphorisme van Jules Simon, namelijk dat in 't vak van
onderwijs de Staat zijnen ondergang moet bewerken! De hedendaagsche
ondervinding levert ten overvloede het bewijs, dat een afstand van dien aard van
wege den Staat ongeveer gelijk staat met onderwijs-vernietiging.
Het is noodzakelijk dat de Staat zijn eigen onderwijs hebbe, en dat onderwijs moet
op stevigen voet ingericht zijn. Door de hulpbronnen die het staatsonderwijs in zijn
bezit heeft, door de middelen van aanmoediging waarover het beschikt, door de
vele medewerkers die het in al de gemeenten des rijks mag opnoemen, is het den
Staat mogelijk den wetenschappelijken vooruitgang te verwezenlijken en te
verspreiden, en op die wijze schenkt hij aan het land en ook aan het vrij onderwijs
eenen gewichtigen dienst. Beweren dat de Staat niet bevoegd is tot het geven van
onderwijs, omdat hij geene leer heeft, is even onjuist alsof men hield staan dat hij
geene openbare werken kan uitvoeren, daar hij geen ingenieur is.
Dit beginsel van inmenging van den Staat is algemeen aangenomen. Overal heeft
de bijzondere voorhandneming schipbreuk geleden en is de noodzakelijkheid van
een nationaal volksonderwijs uitgeroepen. De diepdenkende geschiedschrijver
Macaulay heeft de onmacht der bijzondere voorhandneming in Engeland tot den
bloei van het onderwijs klaarblijkelijk aangetoond, en voor den Staat het recht
geëischt op het verstandelijk onderricht der natie te waken, als op de nationale
veiligheid. Zijne redeneering bracht hem
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tot de uitdrukking dezer groote waarheid: Wie het recht heeft van straffen, heeft ook
het recht van onderwijzen, een aphorisme dat stellig eene krachtige antithesis
uitmaakt met het zooeven aangehaald gezegde van Jules Simon.
Het Staatsonderwijs belet echter niet, gelijk wij hooger gezegd hebben, dat het
bijzonder onderwijs, of zelfs het gemeentelijk onderwijs, ongedeerd hunnen weg
voortgaan. Het beginsel van vrijheid is bij de beschaafde natiën, met deze of gene
voorbehouding, erkend, maar het is wel in de eerste plaats door een nationaal
onderwijs dat een vaderlandsch doel zal betracht worden. Nationaliteit berust op
de liefde van dezelfde instellingen en van dezelfde vrijheden. Een onderwijs door
den Staat eensluidend in alle deelen van het land gegeven, is het krachtigste middel
om altijd en overal de banden van eenheid te versterken, en de herinnering uit te
wisschen van de twisten, die vroeger provinciën en gemeenten verdeelden.
Zoo meende het ook de opvoedkundige Fenelon, de schijver van het gekende
werk De l'éducation des filles. ‘De kinderen, “zoo spreekt hij,” behooren eigenlijk
min aan hunne ouders, dan aan het gemeenebest. Het is noodig dat er openbare
scholen opgericht worden, alwaar men de vreeze Gods, de liefde voor het vaderland,
den eerbied voor de wetten, de voorkeur van de eer op de geneugten en zelfs op
het leven voorschrijft.’
De godgeleerden der aloude monarchie erkenden aan den Staat het recht van
t

onderwijs. Het was de leer van S Thomas van Aquino. Een hedendaagsch Fransch
schrijver, Compayré, voegt er bij, dat het maar sedert den dag is waarop de Staat
zich aan de kerkelijke voogdijschap onttrokken heeft, dat de godgeleerden in het
recht van den Staat eene onwettige aanmatiging op het recht der familie ontdekt
hebben.
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Het vraagstuk van schoolbeheer en schoolplicht zal nog lang onbeslist blijven, daar
de strijdende partijen zich bewegen op uiteenloopende standpunten, genomen op
de gebieden van zeden- en geloofsleer, staatkunde, staathuishoudkunde, enz.
Het onderwijs maakt voor de volkeren eene bron van leven en macht uit; ja, maar
wie zal de liefderijke hand zijn, welke die schatten uitdeelt? De vrijheid! roepen
edelmoedige stemmen uit, de vrijheid met hare gevaren, maar ook met hare
zegepralen! Niet die volstrekte vrijheid, zonder perk of toom, tot geene andere
uitslagen voerende dan verwarring en wanorde, daar zij de zwakken achteruit zet
om alleen de behendigen in de hand te werken, maar wel iets dat min of meer
zweemt naar de bepaling van het recht, opgegeven door Kant: de vrijheid zich zelve
bepalende. Ziedaar de formule, maar de toepassing?
Een der aanzienlijkste Fransche staatsmannen onzer eeuw, A. Thiers, bespreekt
het vraagstuk in al zijne deelen in zijn gekend Verslag over het ontwerp van
middelbaar onderwijs, de Kamer der afgevaardigen aangeboden in 1844, maar hij
(1)
laat het onbeslist, ter wille van vredelievendheid . Ziehier hoe de man zich uitdrukt:
‘L'enfant appartient à deux autorités: au père qui lui a donné le jour et qui voit en
lui le continuateur de sa famille, et à l'Etat qui

(1)

Rapport fait par M. Thiers au nom de la Commission chargée de l'examen du projet de loi
relatif à l'instruction secondaire. Dit verslag, warm pleidooi ten gunste van het officiëel
onderwijs, is een meesterstuk van helderheid van voordracht, vol juiste redeneeringen en
practische wenken, en daarbij geschreven van het begin tot het einde op eenen toon van
bezadigdheid, die aan hartelijkheid grenst. De Commissie aangesteld tot onderzoek van het
wetsontwerp was puik. Zij bestond uit de Tocqueville, Thiers, Saint-Marc-Girardin, de Carné,
de Salvandy, de Rémusat, Quinette, Odilon Barrot en Dupin oudste.
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voit en lui le citoyen futur, le continuateur de la nation. Le père a le droit d'élever
l'enfant d'une manière conforme à sa sollicitude paternelle. L'Etat de le faire élever
d'une manière conforme à la constitution du pays, ayant les penchants au
développement de la grandeur nationale. La vérité est dans la reconnaissance de
ces deux autorités et dans la conciliation de leur action bienfaisante.’
En inderdaad, waar men het te doen heeft met mannen des vredes, zal eene
stilzwijgende overeenkomst tusschen de Regeering en den burger misschien wel
de eenige uitweg mogelijk zijn!

VIII.
De toestand van het lager onderwijs in Frankrijk voor de omwenteling
van 1789.
Komen wij terug op de schoolaangelegenheden van Frankrijk ten tijde der groote
omwenteling van 1789. In een voorgaand hoofdstuk zeiden wij reeds, dat het
e

schoolwezen tijdens de XVIII eeuw door de vooruitstrevende mannen der Fransche
natie erg beknibbeld werd, en dat het beginsel van wereldlijk onderwijs door velen
werd voorgestaan. Het denkbeeld eener nationale opvoeding, beheerd door den
Staat en betaald door het algemeen, had in den loop der eeuw kiem geschoten, en
was in 1789 bijna tot rijpheid gekomen.
De ellendige toestand van het onderwijs vóor 1789 moet niet verwonderen. De
Fransche koningen hadden zich steeds vergenoegd met het openbaar onderwijs
aan te moedigen door brieven en edicten, wat eigenlijk niets anders was dan het
schoolbeheer aan de geestelijkheid toevertrouwen. Immers de vorst had er belang
bij dat de scholen rechtgeloovig bleven; de godsdienst schreef onderwerping voor
aan het
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opperhoofd van den staat. De school was eene bijhoorigheid der parochiekerk.
Fondatiën voor scholen telden onder de werken van godsdienstige liefdadigheid.
De scholen leefden van aalmoesen, evenals de kloosters in onze dagen, en de
schatkist der geloofsliefdadigheid, - de begrooting van openbaar onderwijs, - was
(1)
der geestelijkheid ter hand gesteld .
Lodewijk XIV bepaalde dat in de gemeenten, waar geene beschikbare gelden
bestonden, er op de bevolking eene belasting zoude gelegd worden tot het
schadeloosstellen der schoolmeesters. Wij willen, zegt een koninklijke bevelbrief
van 1695, dat er meesters en meesteressen aangesteld worden in al de parochiën,
om de kinderen te onderrichten in de christelijke leering, ze naar de kerk te leiden,
en hun ook te leeren lezen en schrijven, voor zooveel het noodig is! enz.
Men ziet het, de Staat gaf geen onderwijs en betaalde ook niet. Benoemingen,
toezicht en afdanken van schoolmeesters was den bisschoppen toevertrouwd. De
meester was in alles ten dienste van den parochiepastoor; zijn kerkelijk werk was
ruim zoo veelvuldig als zijn schoolwerk.
Zulk een toestand gaf natuurlijk aanleiding tot morren van wege het
e

onderwijzerslichaam. Den 8 October 1789 boden de schoolmeesters uit Burgondië
den Staten-generaal een klaagvertoon aan, waarin zij breedvoerig uitweidden over

(1)

L'école avait toujours été confessionnelle; c'était le seul côté par où le pouvoir et le clergé
s'mtéressaient à elle. L'idée de la nécessité de l'instruction pour l'instruction n'existait pas
encore, et personne ne se fut avisé de se plaindre que la religion eût sa part dans l'éducation.
La révolution ne se contenta pas de supprimer le fouet, malgré ses longs états de service,
dans son respect exagéré de la personnalité humaine et de la liberté de conscience, elle
imagina un système d'éducation indépendant de tout dogme.
A. DURUY. L'instruction publique et la révolution.
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hunnen tweedubbelen arbeid. Zij drukken namelijk op de vernedering waarin zij
leven, als moetende zij ten dienste staan aan het publiek in elke omstandigheid van
het openbaaren het familieleven. Zij zijn de slaven van al de min of meer notabele
personen der localiteit, en vragen om alleen van het Staatsbestuur afhankelijk te
worden.
De toon dien zij aannemen is ver van aanmatigend te zijn. Zij sommen de
hoedanigheden op, die overheden en dienaars des Heeren met recht van de
schoolmannen mogen vergen, maar van eenen anderen kant vinden zij het ook
billijk dat pastoors en overheden als beschermers der school optreden en hun een
eerlijk bestaan bezorgen.
Ten slotte bevestigen zij dat de koninklijke ordonnancie van 1695, vaststellende
eene vaste wedde van 150 livres (francs) per jaar, ongeminderd het maandelijksch
schoolgeld der kinderen (4 of 5 stuivers), dient gewijzigd te worden. De vergelding
is ontoereikend om te leven, daar de levensmiddelen vier maal duurder zijn dan op
het tijdstip der ordonnancie, en de winsten der schoolmeesters dezelfde gebleven
(1)
waren .
Het zal wel niemand verwonderen dat de erge gebeurtenissen, die op til waren,
het vertoog waarvan quaestie bij de Staten-generaal onverlet lieten; doch later, bij
de bespreking der schoolaangelegenheden in de wetgevende kamers deirepubliek,
is het stuk ter tafel gebracht.

(1)

A. DURUY. L'Instruction publique et la révolution. Een werk dat op dit oogenblik in Frankrijk
veel opgang maakt. Het verscheen reeds in de Revue des deux mondes, in den loop van
1881 en 1882. De schrijver onderwerpt de handelingen der omwenteling op het gebied van
onderwijs aan den toets eener scherpe kritiek, toch laat hij zich door partijgeest niet meêslepen.
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IX.
De ontwerpen van schoolwetten der convention nationale.
Reeds bij het opkomen van het omwentelingsbestuur, stond de quaestie van het
openbaar onderwijs aan de dagorde in het parlement. Den 3 september 1790 nam
de Assemblée constituante het volgende besluit: ‘II sera créé et organisé une
instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties
d'enseignement indispensables à tous les hommes, et dont les établissements
seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec les besoins du
royaume.’ Door Talleyrand werd een algemeen plan opgesteld, gevolgd van een
wetsontwerp, behelzende 208 artikels. Er zouden gestichten verrijzen van vier
verschillige graden, overeenkomende met de bestuurlijke verdeelingen des lands.
o

1 Primaire scholen, in elke hoofdplaats van een kanton;
o

en

2 Scholen van 2
van districten;

graad, de gewezen colleges vervangende, in de hoofdplaatsen

o

3 Departementsscholen, per hoofdplaats van een departement, en bestemd tot
de studiën van godgeleerdheid, heelkunde, rechtsgeleerdheid en krijgskunde;
o

4 Het Instituut, opgericht in de hoofdstad des rijks, als bekroning van het gebouw.
De vrijheid van onderwijs werd gewaarborgd door de volgende bepaling: Aan
iedereen staat het vrij, mits onderwerping aan de wet, gestichten te openen, doch
de stichters zijn gehouden ervan bericht te geven aan de municipaliteiten en ook
hunne reglementen openbaar te maken. De grondbe-
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ginsels van Talleyrand's stelsel kwamen hoofdzakelijk hierop neer: er moet een
onderwijs bestaan toegankelijk voor allen. Dit beginsel leidt tot een ander: daar
alleman recht heeft tot de weldaad van onderwijs, zoo bezit ook iedereen het recht
van onderwijs te verspreiden. Het is immers uit de medehulp en den wedijver der
individuëele pogingen dat het goede moet voortspruiten.
Het vertrouwen alleen moet de keus leiden bij het aanduiden van docenten, maar
van rechtswege zijn alle deskundigen geroepen om naar den prijs der openbare
achting te staan.
Uit zijnen aard is een privilege laakbaar, in 't vak van onderwijs is het nog
laakbaarder en belachelijker.
o

Deze stellingen brengen rechtstreeks tot de logische gevolgtrekking: 1 daar het
onderwijs aan allen moet verleend worden, is het noodzakelijk dat er gestichten
o

bestaan om het in alle deelen des lands te verspreiden; 2 om tot de algemeenheid
te geraken, dient de samenleving elke soort van onderwijs toe te laten, en op
bijzondere wijze te ondersteunen de onderwijsstelsels, waarvan het onmiddellijk
nut het gereedelijkst erkend wordt en die ook met de nationale zeden het meest
strooken.
Talleyrand beval de theorie der droits de l'homme aan, als een nieuwe catechismus
dien men den leerlingen moest in handen geven. Hij hield rekening van het vaderlijk
gezag. De natie, zegde hij, schenkt het onderwijs aan allen, doch dringt het niet op,
want zij weet dat elk huisgezin eene lagere school is, onder de leiding des vaders.
Het ontwerp van Talleyrand werd besproken, gewijzigd en vervolgens verdaagd.
Het teekende echter op het veld van het volksonderwijs eene nieuwe richting aan,
die niet zonder uitwerksel bleef op de toekomstige schoolplannen.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

42
Den 21 april 1792 legde Condorcet een nieuw wetsontwerp neder, waarvan de
hoofdbepalingen waren:
o

1 Stichting van primaire scholen, eene per vierkante mijl oppervlakte, dat is
nagenoeg 25,000 scholen voor hel grondgebied.
o

2 Oprichting van hoogere scholen en lyceën, enz.
De keus der onderwijzers behoort den gemeenteraden of den huisvaders. De
wijze van afzetting der schoolmannen bleef overgelaten aan dezelfde overheden,
doch op voorwaarde van eene meerderheid van de twee derden der stemmen. Het
schoolbezoek blijft gansch kosteloos en zonder geloofsonderricht. Het voornaamste
schoolvak is het grondwettelijk onderwijs.
Condorcet nam de vrije mededinging in het lager onderwijs niet aan, op grond
dat het licht niet genoeg verspreid is, en het onderwijs dus gevaar loopt door
vooroordeelen meègesleept te worden.
Op 21 september 1792 ging het beheer van den Staat van de Assemblée
législative over in handen der Convention nationale. In den schoot der nieuwe
vergadering kwam een Comiteit van openbaar onderwijs tot stand, dat de grootste
werkzaamheid aan den dag legde. Op weinig tijds volgen een aantal ontwerpen van
wet elkander op, voorgedragen door Chenier, Lanthenas, Ducos, Lakanal, Lepelletier
en andere, maar die ter nauwernood besproken werden. Die ontwerpen waren
opgesteld onder den invloed der heerschende gevoelens en de aanhitsing der heete
driften van den dag.
Den 12 december doen de Girondins het volgende besluit aannemen: Men zal
in de lagere scholen de vakken aanleeren die voor elken burger noodig zijn. De
personen gelast met het onderwijs zullen den naam voeren van onderwijzers; - de
aloude benaming van schoolmeester verdween in de
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officiëele stukken, en die wijziging was juist niet zonder belang.
Het schoolplan, aangeboden door burger Lakanal, een wijze onder de theoriciens
der Convention nationale, en die zijne lange en veelbewogen loopbaan aan den
bloei van het volksonderwijs wijdde, had meer practische waarde dan de overige,
en verdient dat wij er een oogenblik bij stilblijven, te meer daar hij het een paar jaren
later volledigde.
Bij de bespreking van Lakanal's eerste schoolplan (20 maart 1792) formuleerde
men voor de eerste maal eene leer, die zich in de opvolgende plannen, ter
Vergadering nedergelegd, telkens lucht gaf, namelijk, dat het kind in de eerste plaats
toebehoort aan den Staat en niet aan de ouders. Dit republikeinsch beginsel was
geheel en al in strijd met het leerplan van Talleyrand, dat hulde bracht aan het
vaderlijk gezag en aan het privaatonderwijs. Men wilde, zooals Thiers zegt ‘mouler
les enfants à l'effigie de l'Etat’ en de jeugd met republikeinsche deugden voeden.
In 1794 kwam Lakanal eene tweede reis voor den dag met eene uitgebreide
schoolinrichting, welke den 18 november van dat jaar door de Vergadering werd
aangenomen. Krachtens de nieuwe wet moest eene nationale school ingesteld
worden per duizend ingezetenen, en verdeeld in twee afdeelingen, eene voor jongens
en eene voor meisjes. 40,000 Onderwijzers en onderwijzeressen waren te benoemen
voor het onderwijs van nagenoeg 3,600,000 kinderen. De vakken waren: lezen en
schrijven, de grondwet, de zedenleer, de moedertaal, de hoofdregels van het cijferen,
begrippen van aardrijkskunde en landmeten, en last not least, de verzameling
(1)
heldendaden en triomfliederen der Fransche natie!

(1)

L. LEBON, Histoire de l'enseignement populaire, blz. 361. Brussel, 1870.
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De vrijheid van onderwijs werd gewaarborgd in de volgende bewoordingen: ‘De wet
mag geen hinder toebrengen aan het recht der burgers tot het openen van bijzondere
scholen, staande onder het toezicht der aangestelde overheden.’ De nieuwe wet
van Lakanal kreeg eene bepaalde toepassing, voor zooveel mogelijk, want aan
ernstige sanctie kon niet gedacht worden. Daarbij, waar zou men een onderwijzend
personeel van 40,000 man voor den dag gehaald hebben?
Het is waar, Lakanal had ook aan Normaal onderwijs gedacht. Den 24 october
1794 was er door zijn toedoen aan de Convention nationale een ontwerp van
inrichting eener Normale school te Parijs aangeboden, alwaar 1500 onderwijzers
hunne voorbereiding zouden genieten. ‘Rentrés dans leurs districts respectifs,’ zoo
sprak het ontwerp, ‘ces instituteurs seront chargés d'y établir d'autres écoles
normales pour transmettre aux futurs aspirants la méthode de l'école normale de
Paris.’ Er was stellig iets goeds in het vooruitgezette ontwerp, hetwelk meer dan
eenen trek van overeenkomst had met het Algemeen schoolreglement, uitgevaardigd
door Maria-Theresia in 1774, en met welks uitvoering in Zuid-Nederland des Roches
door Joseph II gelast geweest was.
Het ontwerp werd door de vergadering aangenomen, maar, zooals te voorzien
was, bij de uitvoering ervan miste men het doel. Den leerlingen moest men reis- en
verblijfkosten betalen en ook leerboeken ter hand stellen, en er was geen geld in
de kas; de toehoorders waren op verre na niet op de hoogte van het onderwijs hun
gegeven door geleerden, aangesteld tot het doceeren van al de vertakkingen der
menschelijke wetenschappen, enz. Den 10 mei 1795 werd de Normale school
gesloten.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

45
Al stierf de instelling in de wieg, zoo had zij toch iets goeds voortgebracht, namelijk
de opwekking tot de studie van kunsten en wetenschappen.
Onder het Directoire hield men zich ook bezig met het schoolwezen, doch niet
zoo druk als onder de Convention nationale. De gedecreteerde bepalingen werden
onvolledig of niet toegepast, zoodat het lager onderwijs eerder achteruit ging dan
voorwaarts. Eene schoolinrichting, voorgesteld door Daunou, bevatte practische
wenken en werd aangenomen. De nieuwe wet van 25 october 1795 schreef de
inrichting voor van middenscholen (écoles centrales), in de hoofdplaatsen der
departementen, en dit besluit bleef juist geen doode letter.
Tijdens het Consulaat kwam er eenige verbetering aan den toestand. In 1801
werd eene andere schoolwet uitgevaardigd, door Fourcroy, lid van het wetgevend
lichaam (corps législatif) bereid en regelende het middelbaar, evenals het primair
onderwijs. De centraalscholen werden vervangen door lycées, aan welke gestichten
men een krijgsbeheer gaf. De leerlingen, in militaire kleederdracht gestoken, werden
bij trommelslag in en uit de klassen geroepen. Eenige lagere scholen ontstonden
hier en daar, doch de gemeenteraden schenen over 't algemeen het bewustzijn
hunner burgerplichten niet te hebben, en bejegenden de schoolinstellingen met
eene verregaande onverschilligheid. En toch, te midden van dit diep verval, mogen
wij niet aarzelen een gewichtig feit aan te stippen: de Fransche omwenteling erkende
plechtig de noodzakelijkheid van het openbaar onderwijs en het recht van elken
burger, tot het genot ervan toegelaten te worden. Uit de huldiging van dit sociaal
grondbeginsel moest een algemeen toegepast volksonderwijs voortspruiten.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

46

X.
Bedenkingen over de handelingen der convention nationale op het
gebied van het volksonderwijs.
Het onderwijs had op het einde der achttiende eeuw eene hervorming noodig, maar
de Fransche republiek ging te ver; zij vernietigde wat bestond en zette bitter weinig
in de plaats. De financiëele zijde van het schoolwezen werd totaal over het hoofd
gezien. De sedert eeuwen vastgestelde inkomsten van het onderwijs verdwenen
onverwachts. De decreten der Wetgevende Kamers tegen de heerenrechten en de
kerkelijke goederen namen de bronnen weg der gestichten van middelbaar
(1)
onderwijs .
De opzichters van den Staat, tijdens de oude monarchie, zorgden, dat de gelden
door de ingezetenen aan de school-rectors betaald werden. Het waren de
ingezetenen die in eene belegde vergadering, gehouden ten overstaan van eenen
staatsambtenaar, eene overeenkomst sloten, waarbij zij het leergesticht vertrouwden
aan eenen schoolman voor een termijn jaren. Zulk eene doenwijze had haar goed
en haar kwaad in. De Staat erkende de vrijheid der burgers, ja, maar deze waren
door den band onbevoegd in de schoolzaak, en luisterden naar den raad van den
pastoor, die, zeiden zij, er toch meer van wist dan zij.
De Burgerlijke inrichting der clergie (Constitution civile

(1)

De temps immémorial, en France, les dîmes avaient été l'une des principales ressources des
écoles. Elles formaient, en partie, la dotation de l'instruction publique. Nombre de séminaires,
de collèges et même d'universités en vivaient.
Bref, un sérieux intérêt commandait d'en maintenir au moins la part afférente aux maisons
d'éducation, ou de la remplacer par une subvention pareille.
ALBERT DURUY. L'instruction publique et la révolution. (Revue des deux mondes, 1881, blz.
854.)
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du clergé) deed ook veel kwaad aan het lager onderwijs. Een groot getal onderwijzers
bleven getrouw aan de pastoors van het gewezen regiem (de monarchisten), andere
hechtten zich aan de pastoors, die tot de republiek overgegaan waren. De eerste
werden afgedankt en hunne scholen gesloten; de laatste alleen hadden kans om
in bediening te blijven.
Het viel zeer te betreuren dat de Assemblée constituante en de Assemblée
législative er niet in lukten hare ontwerpen van schoolplannen in het domein der
wet te doen doorgaan. De Convention nationale slaagde evenmin in hare pogingen.
Zij bekreunde zich om de triomf harer politieke leerstellingen, en vermenigvuldigde
bovenmatig hare decreten van schoolinrichting, in de hoop dat die decreten zouden
medehelpen tot de verspreiding harer denkbeelden, en ook tot de bevestiging harer
macht. In het republikeinsch stelsel, dat zij had verkondigd, zag zij den idealen vorm
van staatsbestuur voor het menschdom, een vorm, beweerde zij, steunende alleen
op licht en rede.
Van 1792 tot 1795 vaardigde de Convention zeven decreten uit van
schoolinrichting, allen opgesteld in prachtige bewoordingen, maar weinig nuts
stichtende. In al die decreten schemerden de groote vraagstukken door van
schoolplicht en kosteloosheid, doch zonder oplossing. Tot het toepassen van
schoolplicht week de vergadering terug voor het nemen van maatregelen, spijts de
welsprekende aansporing daartoe van Danton.
Toch moet gezegd worden dat zij het beginsel uitgeroepen heeft van het salaris
der schoolmannen door den Staat; zij zond twee nieuwe woorden in de wereld, die
van onderwijzer en primair onderwijs; nog zuiverde zij het onderwijzend personeel
in den zin der omwenteling en streefde, zoo wij hooger gezien hebben, om in de
school een onderwijs te
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doen doorgaan, overeenkomstig de nieuwe denkbeelden.
Doch dit beginsel dreef zij tot het uiterste. In het aanstellen van onderwijzers lette
men niet op beroepsbekwaamheid, maar wel op politieke verkleefdheid. Het gevolg
was dat meer dan een pedant zijne leerlingen dagelijks vergastte op republikeinsche
tiraden, in stede van ze met eigenlijk schoolonderricht onledig te houden. In de
lagere school hoorde men weleens den nagalm der bombastische redevoeringen,
in den schoot der Wetgevende kamer gehouden. Onder die redevoeringen trof men
er aan vol grappige eigenaardigheid. Wij kunnen ons het genoegen niet ontzeggen
er een staaltje van op te geven.
In eene vlaag van overspannen geestvervoering, riep de Conventioneel Petit in
eene zitting uit: ‘Il est un préliminaire indispensable à l'établissement des écoles
primaires; c'est une école de républicanisme. Le local d'enseignement, ce sera tout
le territoire français. Vieillards, jeunes gens, hommes, femmes, ignorants et savants,
nous serons tous élèves; notre maître ce sera la nature!’
Krachtens een decreet van 1795 werd van de kandidaten-onderwijzers een
getuigschrift van bekwaamheid geëischt, te verleenen door jurys aangesteld in vele
steden des lands. Maar, helaas! bitter weinig postulanten boden zich aan, ondanks
den warmen en zielroerenden oproep der jurys tot het publiek. Dat kon niet anders,
want de postulanten waren nooit in de gelegenheid gesteld geweest de noodige
kennissen tot schoolexamens op te doen.
‘Quelles importantes fonctions, zoo sprak de jury van Chaumont in zijnen oproep,
quelle gloire attend ceux qui les rempliront dignement; c'est aux instituteurs qu'il
appartiendra d'achever et d'affirmer pour toujours la révolution française!’ De jury
van Troyes sloeg eenen niet min lyrischen
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toon aan: ‘Eclairer les peuples, c'est foudroyer les rois!’
Het Directoire slaagde er ook niet in het onderwijs tot stand te brengen. Dit bewind
deed even als zijn voorganger, de Convention nationale. Het sprong al te luchtig
om met de maatschappelijke wetten die de beschaafde volkeren beheerschen, en
vermeerderde daardoor in den schoot der natie en bij den vreemde het getal vijanden
der republiek. Het volk genoot de voordeelen niet, die men het beloofd had, en bleef
vol mistrouwen.
Overdrijving en terugwerking, bij den overgang van den eenen toestand tot eenen
anderen tegenovergestelde, voeren tot uitersten. Bij de herstelling van het evenwicht
blijkt het dan niet zelden, dat niet alles, wat men heeft weggeworpen, onbruikbaar
was, en wat men als verbetering heeft aangebracht, ook niet als aanwinst te
beschouwen is. Van daar teleurstelling en nieuwe tegenwerking in omgekeerden
zin.
Om die reden ook werd het Concordaat, gesloten tusschen Bonaparte en den
(1)
Heiligen Stoel, beschouwd van wege den eerste als een werk van politiek genie .
Ten gevolge dier geestelijke overeenkomst, gaf men in de lagere scholen een
bepaald kerkelijk onderricht, en dat was in de oogen der staatsmannen eene
maatschappelijke noodzakelijkheid en zelfs eene weldaad. Na den 18 brumaire
besloot Chaptal, minister van het openbaar onderwijs, in een verslag aan den Eersten
Consul, tot de intrekking van al wat voorafgaandelijk toegepast was.
Niet alleen wenschte men onderricht in zedenleer, men voegde erbij dat zedenleer
met godsdienstige belijdenis

(1)

Le premier Consul faisait avant tout une oeuvre de gouvernement et d'ordre en restaurant le
culte, zegt Thiers; il trouvait dans l'Eglise catholique une organisation toute faite. Il se disait
que l'Eglise était un grand instrument de règne, et qu'il aurait toujours la main dessus.
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moest gepaard gaan. Portalis sprak in denzelfden zin, na een onderzoek in de
departementen geopend te hebben. Hij was van oordeel, dat zedenleer en godsdienst
een onafscheidbaar deel van het onderwijs uitmaken. Zoo men weet, huldigde
Guizot hetzelfde beginsel, toen hij in 1833 in de Kamer der afgevaardigden zijn
ontwerp van schoolwet neerlegde, met de sindsdien vaak aangehaalde woorden:
‘L'atmosphère de l'école primaire doit être religieuse,’ wat eigenlijk niet beteekent
dat de school zich met kerkelijke leerstelsels heeft in te laten, en inderdaad, men
kan de overtuiging hebben dat zedelijke en godsdienstige vorming en opleiding,
zoo dikwijls verward met dogmatisch onderricht, niet buiten de roeping des
onderwijzers ligt.

XI.
De schoolwetgeving der omwenteling beoordeeld door de Fransche
schrijvers.
De handelingen der Fransche omwenteling van 1789 zijn in onze eeuw het voorwerp
geweest van strenge beoordeelingen in Frankrijk. In zake van openbaar onderwijs
werd haar werk duchtig over den hekel gehaald, zelfs door zeer vrijzinnige mannen.
Niet alleen laakt men den geest van uitsluiting en onverdraagzaamheid in al de
decreten doorstralende, maar het volstrekt gemis aan doorzicht en practischen zin.
Die strenge beoordeelaars vinden niet de minste verschooning in de hachelijke
omstandigheden, zoowel binnen als buiten het land, te midden van welke de
republiek te handelen had en haar werk moest volvoeren.
Wij overdrijven niet, en willen tot staving van ons gezegde de besproken
oordeelvellingen onder de oogen des lezers brengen, dewijl zij innerlijk deel maken
van de onderwijs-geschiedenis welke wij pogen te schetsen, en ook
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omdat er uit die strenge waardeeringen voor ons, vrienden van het openbaar
onderwijs, voorzeker nut te trekken is.
(1)
Reeds ten jare 1800 sprak een gekend professor van fraaie letteren in zijne
inleidingsrede: ‘La France depuis dix ans, n'a plus d'enseignement public. Les
anciennes méthodes comprises dans la proscription des institutions monarchiques
ont disparu avec le trône.’
In zijn Cours de littérature, drukt La Harpe volgenderwijze zijn gevoelen uit: ‘Allez
présenter à quelque peuple que ce soit, les inconcevables amphigouris qui servent
de préambules à tous ces prétendus plans d'éducation qui se succèdent sans cesse
parmi nous, et qui ne sont que des plans d'extravagance.’
De geschiedschrijver Ch. de Lacretelle is zonder genade. ‘C'était un singulier
régime de liberté que celui ou pendant un grand nombre d'années, on ne s'était
occupé d'éducation publique que pour en ruiner les établissements, pour les envahir
sans en tirer aucun parti, que pour laisser les enfants et les adolescents de toutes
les classes dans une ignorance plus complète que celle où la révolution les avait
trouvés. Il est vrai que des programmes d'instruction encyclopédiques avaient été
proclamés. La Convention toujours frappant, ferme des écoles et des collèges et
confisque leurs biens aussi tranquillement que ceux des hôpitaux.
‘A partir du décret du 18 Août 1792 qui déclare abolies toute espèce de
congrégations, de communautés, de confréries, de corporations, même celles qui
vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie, jusqu'à la naissance
de notre dix-neuvième siècle, il y eut comme un

(1)

Burger Begat, professor aan de Centrale school van de Aube, doch die te midden van het
sociaal tempeest zijne monarchistische gevoelens behouden had.
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voile de ténèbres qui s'abaissa sur la France, sur cette société si brillante naguère
par la culture de l'esprit.’
In eene redevoering uitgesproken in de kamer der pairs, liet Victor Cousin zich
uit op rekening der omwenteling in deze bewoordingen: ‘De l'Assemblée constituante
1789 au Consulat 1799, il n'y a que des rêves absurdes, violents, éphémères. Les
lois ne sont plus des lois, ce ne sont que des coups de partis, et pour ainsi dire des
coups de hâche sur les restes de l'ancien édifice. Tantôt on propose une utopie
lacédémonienne, qui arrache aux familles les enfants de la patrie pour former une
race nouvelle, tantôt à la place de cette tyrannie, on met une liberté hypocrite.’
Guizot zette de schooldecreten der republiek aan de kaak in het exposé des
motifs zijner schoolwet: ‘Lois ambitieuses qui, faites pour la vanité d'un, ne
préparaient que l'inaction, en décrétant l'impossible, ou bien encore promesse
magnifique qui n'a pas produit une seule école.’
En ziehier nu het oordeel van Michel Bréal: ‘Tandis que notre enseignement
supérieur et secondaire remonte jusqu'au moyen-âge, l'organisation de notre
enseignement primaire date d'hier. La première république le décréta à plusieurs
reprises; mais nul sous la république, nul sous l'empire, il ne commença d'exister
que sous la restauration et ne prit une assiette solide qu'en 1833. L'enseignement
(1)
primaire, partout où il s'est établi avant ce siècle, est fils du protestantisme .’
Men verwijt dus de republiek wat zij gedaan heeft, en ook wat zij niet gedaan
heeft. Het is eene veroordeeling zonder verzachtende omstandigheden. Men duidt
het haar ten kwade, dat zij de jeugd in eenen zelfden vorm heeft willen gieten,

(1)

MICHEL BRÉAL. De l'Instruction publique en France.
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zonder in acht te nemen dat dit onuitvoerbaar werk toch niets anders was dan eene
huldiging van het Staatsonderwijs. De onverbiddelijke rechters zien niet in, dat de
kerkelijke overheid ook haren gietvorm heeft, waarin zij de geesten tracht te werpen,
en dat weleens doet met eene kracht van drukking, die een wereldlijk onderwijzer
nooit zal bezitten.
De omwenteling van 1789 had een geheel ander doel dan de hervorming der
zestiende eeuw: zij streed niet tegen het dogma, het stond haar slechts te doen den
Staat te ontslaan van de voogdij der Kerk; zij wilde dat de wetten der Kerk ophielden
wetten van den Staat te zijn, met een woord, zij streefde naar de vrijwording van
het wereldlijk gezag en van het wereldlijk onderwijs, en men is onrechtvaardig
wanneer men beweert dat haar werk nutteloos en ijdel geweest is. Het is waar dat
de Convention, in plaats van de schoolgestichten onvoorwaardelijk af te schaffen,
beter hadde gedaan ze op nieuwen voet in te richten.
Het keizerrijk bevond zich natuurlijk in betere voorwaarden dan de republiek, tot
inrichting van het volksonderwijs en den schoolplicht, doch op dit terrein verrichtte
het zeer weinig. Wat de Regeering tot stand bracht, betrof eigenlijk meer het
middelbaar en het hooger onderwijs dan de lagere school. De machtige
volkendwinger, die het roer van den Staat in handen had, was er in al zijne decreten
min op gesteld het peil der lagere standen te verhoogen, dan wel zijne persoonlijke
macht te handhaven.
In 1808 schafte hij de hoogescholen des lands af, om ze te vervangen door eene
enkele, de gekende Université de France, het openbaar onderwijs beheerschende,
zooals het verbrekingshof de justicie, de Staatsraad het bestuur, de rekenkamer de
rekenplichtigheid des rjjks beheerschen. ‘Napoléon pensa,’ zegt Thiers, ‘que l'habit
de moine
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n'est pas indispensable pour créer un esprit de corps, que des hommes voués à
une carrière spéciale, ayant un avenir assuré, une juridiction propre, pourraient se
lier entre eux et faire un grand corps, comme les corporations religieuses. Un préjugé
a regné longtemps et jusqu'au temps de Napoléon: on crut que la profession
d'enseigner était si ingrate, que jamais des laïques ne s'y appliqueraient
suffisamment; que les laïques ne sont pas animés de l'esprit commun, etc.’
Het heeft de Université de France sedert hare inrichting nooit aan verkleefde
voorstanders ontbroken, maar evenmin aan overtuigde tegenstrevers. Zij is gesticht
op grond dat de Staat alleen met het onderwijs gelast is. Door haar is de Staat het
handelend wezen in de algemeene richting van het openbaar onderwijs. In de oogen
harer voorstanders is de vorst beschouwd als een huisvader, gelast met de zorgen
van opvoeding zijner kinderen, en voor Napoleon was zij een middel om de politieke
en zedelijke gevoelens te leiden.
Maar begrippen van tegengestelden aard hebben intusschen met recht of tegen
recht, hunnen weg in de wereld gemaakt. Voorzeker heeft de maatschappij er belang
bij, dat de fakkel der beschaving aan de opeenvolgende geslachten ter hand gesteld
worde zonder te verdooven; de Staat heeft het recht en den plicht een wakend oog
op den gang van het openbaar onderwijs te houden, doch, zoo beweert men, daaruit
vloeit niet voort dat hij alleen aanspraak tot het geven van onderwijs mag maken.
Wel is het doelmatig dat hij modelgestichten oprichte, maar in de oogen van sommige
vooruitstrevenden, zoowel als van de katholieken, is het niet noodig dat hij het
monopolie in handen hebbe, waarbij hij elk plaatselijk initiatief en ook elke
mededinging in den weg staat.
L. DE RYCKER.
Gent, November 1884.
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De electrische accumulatoren.
Voor electrische verlichting, voor beweging voortgebracht door electriciteit en andere
toepassingen dier nuttige kracht, wordt nu veel gebruik gemaakt van zekere
toestellen, die zeer eigenaardig in hunne structuur en in hunne werking, en tevens
zeer weinig gekend zijn. Het komt ons dus niet ongepast voor, zoo kort en zoo klaar
mogelijk, de beschrijving te geven van die kunstige werktuigen, alsook hunne
behandeling en hunne toepassingen te doen kennen.
De uitvinder der accumulatoren is een Fransch natuurkundige, de heer Gaston
Planté, die in 1859 de eerste secondaire battery, zoo als hij ze noemde, samenstelde.
Men plaatse in een glazen of aarden vat twee looden platen, van tamelijk groote
oppervlakte, op een kleinen afstand van elkander en vuile het vat met een mengsel
van water met een tiende (in volume) solferzuur. Als men die platen in verbinding
brengt met de twee polen eener electrische keten van behoorlijke sterkte, heeft er
eene scheikundige werking plaats: het water wordt in zijne bestanddeelen ontbonden;
op de plaat die met de negatieve pool (zink) der keten is verbonden, wordt waterstof
afgezet; de zuurstof zet zich af op de andere plaat, die met de positieve pool (koper
of kool) in
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gemeenschap is; dit gas verbindt zich met het lood en laat aldus eene dunne laag
van bruin loodperoxyde achter.
Wanneer de werking voldoende is, hetgeen men erkent aan het opborrelen van
zuurstofbellen, dan is de accumulator geladen. Brengt men hem in verband met
eenen galvanometer, dan bemerkt men het ontstaan van eenen electrischen stroom,
wiens sterkte evenredig is aan de oppervlakte der platen en ook in verhouding is
met de sterkte der kelen (primaire) die voor het laden is gebruikt geweest, en den
tijd dien die lading geduurd heeft. Uit den accumulator kan men krachtige vonken
doen ontspringen; een kleine dunne platinadraad kan er mede witgloeiend gemaakt
worden, dewijl een dunne ijzerdraad zal smelten
De positieve pool van den accumulator is juist die welke met den positieven
pooldraad der primaire keten was verbonden; het is dus het uiteinde der plaat waarop
zich loodperoxyde heeft afgezet.
Ten einde in een niet al te groot vat eene groote lood-oppervlakte te kunnen
plaatsen, rolde de Heer Planté twee groote looden platen samen, na vooraf tusschen
beide dunne caoutchouc-banden te hebben gelegd om ze op behoorlijken afstand
te houden; ofwel, hij plaatste in een vierhoekig vat een groot aantal platen, die in
twee groepen, met elkander vereenigd, de beide polen vormen.
Wanneer eene secondaire keten nieuw is, en men er den stroom van een tweetal
elementen van Bunsen ofwel van drie of vier elementen van Daniell doet
doorheengaan, dan ontstaat na eenige oogenblikken het opborrelen der
zuurstofbellen; de accumulator zal nu op zijne beurt eenen tamelijk sterken stroom
teruggeven, doch die stroom zal maar een oogenblik duren. Gedurende het ontladen
bemerkt men dat de negatieve plaat meer donker wordt, terwijl de
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positieve hare sombere bruine kleur verliest: de zuurstof van het peroxyde vloeit
gedeeltelijk naar de negatieve plaat om zich met de waterstof te verbinden, en er
gewoon loodoxyde te vormen; op beide platen wordt nu een witachtig depot van
loodsulfaat afgezet.
Als het toestel nu voor de tweede maal geladen wordt, is, door de scheikundige
werking, het loodsulfaat tot zuiver lood op de negatieve en tot loodperoxyde op de
positieve plaat ontbonden. Die tweede lading kan aldus op eene diepere laag werken;
er is meer tijd tot het laden gevergd en, bij het ontladen, ondervindt men dat de
secondaire stroom trager afvloeit dan de eerste maal.
Men zal alzoo bij elke nieuwe lading vaststellen dat het opeenhoopingsvermogen
van het element gestadig toeneemt; dit noemt de Heer Planté het vormen van den
accumulator.
Men ziet dus dat de accumulator (ook ladingsbatterij genoemd) een toestel is,
dat het vermogen bezit eene groote hoeveelheid electrische kracht op te nemen
om die dan naderhand, in betrekkelijk korten tijd en zonder groot verlies, terug te
geven; het toestel werkt even als een electrischen condensor, die op zijne armaturen
eene groote hoeveelheid electriciteit verzamelt. ‘De secondaire keten, schrijft de
heer Planté in zijn belangrijk boek over die werktuigen, gedraagt zich even als die
machinen, waarvan zoo dikwijls in werktuigkunde wordt gebruik gemaakt om de
kracht te vergrooten of te wijzigen, zonder op zich zelven eenen motor daar te
stellen. Een enkel element, van min of meer groote oppervlakte, kan men heel juist
vergelijken met eenen hefboom van eene zekere lengte. Het meer ingewikkelde
stelsel eener secondaire batterij, samengesteld uit elementen die in hoeveelheid of
in spanning zijn verbonden, is heel en al gelijkvormig met het werktuig dat
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men in mechanica heiblok (mouton) noemt, eene zware massa die allengs door
eene reeks opeenvolgende krachtinspanningen tot op eene zekere hoogte geheven
wordt; die dan, aan zich zelf overgelaten, valt en onder den vorm van eene groote
en eenige kracht het grootste deel van den arbeid teruggeeft. De
hoeveelheidswerkingen stemmen overeen met eene zeer zware massa die tot eene
kleine hoogte is geheven; de spanningseffecten, met den val eener kleinere massa
die tot eene zeer groote hoogte gebracht was.’
De vorming eener secondaire kelen geschiedt voor de positieve plaat sneller dan
voor de andere: daarom is het noodig, in den beginne, de polen van de primaire
batterij eenige malen te verwisselen om den zin der lading te veranderen. Wanneer
het toestel goed gevormd en krachtig geladen is, hetzij door de gewone elementen
van Bunsen of van Daniell, hetzij door een dynamo-electrisch werktuig, dan kan hel
gedurende uren eenen sterken stroom doen ontstaan, die zelfs eenige weken
naderhand en in allerhande omstandigheden kan opgewekt worden. De verschillende
elementen kunnen, evenals die eener gewone electrische batterij, vereenigd worden
hetzij in hoeveelheid met al de gelijknamige polen te verbinden; hetzij in spanning,
(de ongelijknamige polen beurtelings van het eene element tot het andere verbonden
zijnde), namelijk als het er op aankomt eenen grooten weerstand te overwinnen.
De vorming der accumulatoren is een langdurige, lastige arbeid, en kan voor de
toepassingen in de nijverheid niet worden aangewend. Ook hebben de geleerden,
die het toestel van den Heer Planté zochten te verbeteren, voornamelijk voor doel
gehad de vorming te verhaasten en te vergemakkelijken.
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Aan den Heer Faure, Franschen natuurkundige, valt de verdienste te beurt het beste
stelsel tot dit doel verzonnen te hebben: Hij bestrijkt de looden platen vooraf met
eene verbinding van lood met zuurstof, namelijk met menie of rood loodoxyde, dat
menigvuldig in den handel verkregen wordt. De aldus bereide platen worden met
eenen omslag van perkamentpapier of van flaneel omgeven om de menie tegen de
platen vast te houden.
Door die voorafgaande bereiding wordt de vorming der secondaire keten in eenen
hoogen graad vergemakkelijkt: de poederachtige menie-massa wordt door den
primairen stroom diep aangetast en op de eene plaat tot loodperoxyde, op de andere
tot zuiver lood omgezet. Het omkeeren is niet meer noodig. Nu wordt zelfs de omslag
ook achterwege gelaten en de menie gewreven in kleine holten, die op de heele
oppervlakte der platen zijn aangebracht. Aldus gewijzigd heeft de accumulator in
de electrische toepassingen eene belangrijke plaats ingenomen. De laatste modellen,
die wij te zien kregen, zijn kleine vierkante houten vaten, waarin zich drie negatieve
en hetzelfde aantal positieve platen bevinden. Het gewicht van ieder element is niet
al te groot en het breken of het beschadigen moet bij het gebruik niet gevreesd
worden.
Zie hier nu de voornaamste wijzigingen, die door andere uitvinders werden
aangenomen:
Denis Monnier, ten einde aan de electroden der secondaire keten zeer snel eene
doordringbare vorming te geven, mengelt het lood met een ander metaal, namelijk
met zink. De platen worden, op behoorlijke grootte, in vormen gegoten en naderhand
wordt het zink verwijderd door het aanwenden van verdund solferzuur en van
potaschloog; zoo bekomt hij poreuse platen, die zich zeer gemakkelijk laten vormen.
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Schulze, te Straatsburg, bestrooit de looden platen met solferpoeder en verhit ze
dan: bij het doorheengaan van den primairen stroom, ontwijkt de solfer in de
gedaante van solferwaterstofgas op de negatieve, en van solferigzuur op de positieve
plaat. Er blijft aldus op beide electroden eene laag poreus lood, die eene rasse
vorming bewerkstelligt.
Eindelijk, zekere vervaardigers zijn van gevoelen dat het voldoende is slechts
eene loodelectrode te benuttigen, namelijk de positieve; en, dat de andere door
eene zinkelectrode mag vervangen worden, die in eene oplossing van zinksulfaat
gedompeld is. Gedurende het laden, wordt op deze laatste plaat een nederslag van
poreus zink gevormd, dat ontstaat door de ontbinding van het afgeloste zinksulfaat.
Nu wij de accumulatoren hebben leeren kennen in hunne vorming, hunne werking
en hunne algemeene eigenschappen, gaan wij over tot de voornaamste toepassingen
dier hoogst nuttige toestellen.
Vooreerst voor electrische verlichting, is het verkieslijk zich van accumulatoren
te bedienen die door dynamo-electrische werktuigen worden geladen, in plaats van
die laatste toestellen rechtstreeks te gebruiken: het licht is veel regelmatiger; alle
gevaar van brand of ontploffing is vermeden; wat meer is, de batterij kan geladen
worden op de plaats die het best daartoe geschikt is en als kracht kan eene
natuurlijke benuttigd worden, zooals die van eenen waterval.
Het lastige werk van den onderhoud en het vernieuwen der electrische ketens,
die gebruikt worden voor den dienst der telegrafie of telefonie, zou ook met voordeel
kunnen worden vervangen door het gebruik van accumulators, die periodiekelijk
zouden herladen worden.
Eene secondaire keten van eene behoorlijke oppervlakte
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en een voldoende aantal elementen, na gedurende eenige minuten slechts door
een paar Bunsenelementen geladen te zijn, geeft een electrischen boog, die slechts
eenige seconden aanhoudt, maar wiens lichtsterkte zeer groot is. Dit licht kan dus
worden aangewend voor luchtseinen, voor oogenblikkelijke photografiën; in het
algemeen, wanneer men van de verlichting niet eenen langen duur maar eene zeer
groote lichtsterkte eischt.
Die toestellen laten ook toe op eene eenvoudige wijze eene groote hoeveelheid
electriciteit of eene groote spankracht te bekomen, die men anders enkel bij middel
van een groot aantal koolzink-elementen, wier installatie en behandeling zoo kostelijk
en zoo lastig is, zou kunnen verkrijgen. Men hebbe bijv. een twintigtal accumulatoren;
bij middel van eenen commutator worden op eens al de gelijknamige polen met
elkander verbonden. Bij middel van drie of vier koolzink-elementen wordt nu de
heele batterij geladen. Men draait den sleutel en eensklaps zijn al de elementen in
spanning vereenigd; men verkrijgt nagenoeg dezelfde werking als met een zestigtal
primaire elementen van Bunsen. De heer Planté maakte 20 batterijen elk van 40
elementen die, in spanning vereenigd, dezelfde werking deden als 1200
koolzink-elementen, een aantal dat onmogelijk zou kunnen bijeengebracht worden.
En nochtans, om het heele toestel te Iaden, was het voldoende die 800
accumulatoren in hoeveelheid met elkaar te verbinden, en er dan eenen stroom van
4 koolzink-elementen gedurende 5 uren te doen doorheenloopen.
Eindelijk, het vervoer bij middel der electriciteit zal slechts door accumulatoren
op eene volledige wijze kunnen bewerkstelligd worden: met dynamo-electrische
toestellen alleen is het onmogelijk, zooals het gebleken is uit de proef-
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nemingen die op de wereldtentoonstellingen te Berlijn, te Parijs, te Brussel en te
Amsterdam hebben plaats gehad. Immers, die proefnemingen konden maar lukken
in goede omstandigheden en voor eenen kleinen afstand. Bij slecht weder, was het
verlies zoo groot dat de electrische spoorweg niet in beweging kon gebracht worden.
Maar als men accumulatoren aanwendt, die op de locomotief geplaatst zijn, dan is
alle moeilijkheid overwonnen: men kan varen waar men wil, hoe men wil, zonder
iets van de kracht te verliezen, die in de toestellen verzameld is.
ED. VERSCHAFFELT.
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De Dom van Keulen.
Als schaduwkegels dalen,
Danslustig, in uw nat,
O Rijn, van tin en torens
Der Keulsche mijterstad;
Dan zweeft de nacht geheimvol
Voor uw herinnering
(1)
Toen Meester Geerhard peinzend
Langs 't ruischend stroombed ging;
Toen uit gedachtenchaos,
Welke in zijn binnenst sliep,
De geest met scheppersalmacht
Het licht te voorschijn riep.
Een tempel wou hij stichten
Die, in uw diamant
Zich spiegelend, het kleinood
Zou zijn van 't Christenland;
Die staven zou den meester
Aan 't verste nageslacht
En 't zinnebeeld zou wezen
Van Duitschlands kunst en kracht.
Dan - was het spel des boozen
Of tuischend droomgezicht? Daar werd het nachtlijk duister
Op eenmaal hel verlicht!
En op de plaats, gebakend
Voor 't kunstgewrocht, daar stond
Een praalbouw, door een toover
Gerezen uit den grond.

(1)

GERHARD VON RILE, bouwmeester des Doms, volgens het Gladbacher Necrologium.
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Met torens, die ten hemel,
Gelijk de dichtersziel,
Zich zwaaiden; door wier kantwerk
De sterrenregen viel.
Hoog op hun top ontvouwde
Een kruisbloem haren krans
Den sterren, als de christen
Zijn hart aan hooger glans.
Verwezenlijkt, o Geerhard,
Stond daar uw ideaal;
Met reuzenspel der lijnen,
Drievoudig voorportaal,
Met stouten sprong der bogen,
Met loofwerk, rijk en frisch,
En beelden, sprekend levend,
Als kwamen ze uit de nis.
Toen voelde, daar van fierheid
Zich welfde zijne borst,
De nederige meester
Zich grooter dan een vorst.
Ja, groot! - Doch nietig tevens!
Of was 't geen zieleklacht
Toen moedeloos hij zuchtte:
‘Volbracht? Wanneer volbracht?’
***

Zoo klinkt steeds ontstemmend,
Den gorgel beklemmend,
Het eeuwige raadsel van 't aardsche, 't ‘volbracht?’
Wien stofruil de hersens
Verteert en tot persens
Opborrelt het bloed bij het zweepend gedacht.
Uw naam te bevrijden
Van 't knagen der tijden
Is, kunstnaar, uw doelwit. Prometheus trof
De nijd van de goden;
Vernuft, u geboden
Ze afhanklijk te wezen van tijd, ruimte en stof!
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Des was 't niet gegeven
Den droom van uw leven,
O Meester, belichaamd te schouwen. Verhoord
Had niet uwe bede
De dood, o de wreede,
Die schoppend u voortdreef, bij 't harde: ‘voort!’
Uw naam werd vergeten,
Zelfs eer hij versleten
Was onder het schaven der zool op uw graf.
Lang, lang zouden wachten
In 't puin uw gedachten,
Eer Duitschland, verjeugdigd, mocht roepen: ‘'t is af!’
O Meester, een toover,
Gelijk weleer over
Jerusalems tempelbouw, lag op uw werk,
Als Duitschland eendrachtig
Zal wezen en machtig,
Na eeuwen barbaarschheid verrijze de kerk!
Dan zullen de spinnen
Niet meer om de kinnen
Der heiligen weven potsierlijken baard,
En 't dagschuw gebroedsel,
Rondfladdrend om voedsel,
Hun kruin niet meer smeuren met walglijken staart.
o, Kleurenrijk leven
Zal stralende zweven
Langs 't donkere wulfsel, bevolkt door den dood,
Waar tallooze jaren
Ontelbaren scharen
De slaapstede spreidden in kisten van lood....
De dagen, de weken,
De jaren verstreken.
Steeds huppelt de Rijnstroom met zangerig nat
Door Keulens landouwen.
Iets zoekt hij. Hem schouwen
Geen domtorens toe in de richting der stad.
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Met mos overtrokken,
Verheft zich in brokken,
Verweerd door den tijd, een ontzaglijke romp.
Geen hemelwaarts streven!
Al sluimert er leven,
De vlucht van de lijnen breekt af in een stomp.
Doch, Rijn, langs uw oever
Ontrolde zich droever
Het schouwspel eens volks, overmand en ontmand,
Dat duldde de horden,
Wier prooi was geworden
De grond, en als bijster verduwde zijn schand.
Toen kwamen de tijden
Van 't grievendste lijden:
Napoleon heesch op den dom zijne vlag,
Verkrachtend tot schuren
De eerwaardige muren.
Gelukkige Geerhard, niet heugt u die dag!
Niet brak ook van smarte
U 't vaderlandsch harte,
Toen Duitschland zijn bloed voor den keizerbeul goot
En nederig kussen
Zijn hand mocht, die tusschen
De nagels van Jena nog toonde het rood!
Doch, kruipend ter aarde,
Hervond het zijn waarde
En volksbesef. Vrij zou Germanje weer zijn!
Verhef uit de puinen,
O Dom, uwe kruinen!
Een mannelijk volk wederspiegelt de Rijn.
***

Zie, reeds tienmaal zeven knoopen
Legde de eeuw af in 't verloopen.
't Koeltje brengt op stralenveder
't Rozenriekend voorjaar weder.
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Nieuwer leven is verrezen!
Vreugde spreekt uit ieder wezen.
Heil! zoo stijgt het uit de dalen,
Van de bergen; heil! herhalen
Stad en dorp, waar duizend monden
Hoop en levenslust verkonden.
Sneeuwig bloeit de hagedoren.
Noeste landman, hoor de voren
In de diepte werkend zuchten
Van de schommelende vruchten.
Arme! Geenen andren zegen
Vraagt hij dan een milden regen,
Wars van droogte en onweersvlagen.
Ja, dan zal hij zonder klagen
Met de broodkorst zich genoegen,
Zure vrucht van 't krommend zwoegen.
Ach, dat bitter klein verlangen
Zal zelfs geen gehoor ontvangen.
Want Napoleon, de tweede
Keizer, wankelt op de trede
Van zijn troon. Om dien te schoren
Zal een krijg den wrevel smoren
En de drift uit Frankrijks ader
Tappen, met het bloed te gader.
o, Gëerfd had hij de snoodheid
Van 't geslacht, doch niet de grootheid!
Landman, ducht geen bui! Genadig
Is de hemel. Maar verzadig,
Offrend alle hoop van 't heden,
Met uw oogsten, plat getreden,
Met uw bloed, dat de aard zal drenken,
(Daar geen zweet meer rest te schenken!)
Met uw afgebrande woning,
Met uw zonen ook den koning.
Hoort! Langs den Rijn rolt de oorlogsdonder.
Te wapen! Frankrijk moet ten onder!
Op, Duitschland! Naar den blauwen Rijn!
Vrij zullen zijne golven zijn!
Hoort klokgetamp van torentransen
Langs Donau, Elbe en Weichsel dansen!
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Zoo bruist langs 't klankvol noorderstrand,
Zoo loeit door 't woudrijk zuiderland,
Zoo barst uit stalen oorlogsmonden,
Aan wind en ruimte toegezonden,
Van wolk op aard, van aard op wolk
Gewiegd, de kreet van 't duitsche volk.
O Rijn! Langs uw zoomen
Daar komen steeds, komen
Ontelbare drommen;
Bij 't rollen der trommen,
't Blijmoedige schallen
Der horens, bij 't knallen
Der schoten en 't klinken
Der wapens, bij 't blinken
Der helmen, het snuiven
Der rossen en 't wuiven
Der vederbossen!
Wie komt daar gereden,
Met rijzige leden
En sneeuwwitte haren,
Aan 't hoofd van de scharen?
Gevierd zijn de teugels.
Zie reppen, als vleugels,
Veerkrachtige schonken
Den draver, die vonken
Slaat, stofwolk en groeven
Met klettrende hoeven!
't Is Barbarossa.
‘Heil, keizerheid!’ brallen
Kr tienduizendtallen,
‘Den redder!’ Hem wachtten
Vergeefs de geslachten
Van Duitschland. De toover,
Die sluimerziek over
Ham lag, is verbroken.
O, Volgt hem! Gewroken
Zal zijn het verleden
Door 't glorievol heden.
Volgt keizer Wilhelm!
***
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Waar door het dal
Met zilverschal,
De Maas langs groene heuvelklingen
Aaneenrijgt haar kristallen ringen,
Daar is gevest,
Als in een nest,
't Aanvallig klein Sedan, de stede
Van welvaart, nijverheid en vrede.
't Is niet vermaard
Op Frankrijks kaart.
Niet oogst er 't kouter, bij 't verstompen,
De dorre vrucht van menschenrompen.
Wis zucht, die zag
Den gullen lach
Op aller lip blijmoedig zweven,
Bij 't henengaan: ‘Daar wilde ik leven!’
Och, arme dwaas!
Een dag, helaas,
Zal, wreed door tegenstrijdigheden,
In woestenij verkeeren 't eden.
Want niet is veil
Het aardsche heil,
En voor der grooten heerschzucht moeten
('t Is vorstengunst!) de kleinen boeten.
Door 't bloeiend land
Zal de oorlogshand
Den rossen gloed der brandtoorts zwaaien
En 't kiemloos zaad der puinen zaaien.
En waar 't festoen
Van lachend groen
De glooiing kroont, zal staan geen stengel,
Maar tronen, dood, uw slaande engel.
O Maas, niet rood
Zal zijn uw schoot
Door 't tooverachtig westerkleuren;
Maar ros en ruiter zult ge sleuren
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Met uwen vloed,
En 't menschenbloed,
Vermengd met 's hemels milden regen,
Zal zijn den beemden kostbre zegen.
Sedan! Zoo zal uw duistre naam,
Gedoopt in 't bloed door de oorlogsfaam,
De schoonste heldenblaân bevlekken
Des tijds, in onuitwischbre trekken,
Als 't bloed op lady Macbeths hand!
Sedan, u vloekt het vaderland,
U Frankrijks maagd! Helaas! gij brandde
Op haar gewijden schoot de schande!
Een kanker zij die vloek! Zijn spoor
Vernieuwe zich met de akkervoor,
Zoo lijkschoffeerende hyenen
Zich niet om 't Tantaalsmaal vereenen,
Met jakhals, hond en al wat dorst
Naar teelt van weeke vrouwenborst.
Sedan, Sedan! Noodlottig woord!
o, Vriend en vijand, die het hoort,
Zal, vloekend uw bestaan, u vragen
De dierbre rest van vriend en magen.
Wee, dien ge schonkt het levenslicht!
Ja, bukken zal hij onder 't wicht
Uws naams, die, als de wraakgodinnen,
Vergeten lijden roept te binnen.
Napoleons! Hier werd gefnuikt
Uw volksmacht, half een eeuw misbruikt.
Zoo aan den sleep van zegetochten
Des eersten keizerrijks verknochten
Een naam de tijden, om er van
De kroon te zijn, den naam Sedan,
Die in uw schaal, vergelding, tegen
Verwoest Europa op zou wegen.
Zeg, tweede keizer, hadt gij zoo,
Zoo nog bevroed een Waterloo?
o, Dacht gij dat u 't lot bewaarde,
U, hoofd van 't machtigst volk der aarde
En reuzeneeuw, dit schamel graf;
Waar een gebroken keizersstaf,
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Van al dien roem het laatste teeken,
Van heerscherswaan en val zou spreken?
***

Wieglend strooit de zonneschijn
Gouden schubben op den Rijn.
Slankgekuifde golfjes reien
Zich ten dans en spelemeien,
Vlug als vischjes zilverblank,
Bij klinkklaren waterklank.
Vreugde wemelt! langs de boorden,
Langs het dommelende riet
Trillen tonen, wonderwoorden,
Als 't gesuis van 't nixenlied.
't Is de vreugdevolle zang
Van den Rijn! Na eeuwen lang
Klagend, immer klagend schuren
Langs de grijze vestingmuren
Is verwezenlijkt zijn droom.
Heerlijk kroont de dom zijn zoom,
Bloem in 't dichtrijk brein van 't oosten
Opgewekt door sterrenkracht.
Geerhards schimme, wil u troosten,
Want de tijden zijn volbracht.
Zie den volksstroom, duizendbeen,
Wriemlend stuwen groot en kleen.
Hoor de toongolf, welke klaterend
Om de torens spat en schaterend
Hangen blijft in hooge wolk.
‘Heil u, keizer!’ roept het volk,
‘U, omkranst met zegepalmen,’
In den dom - en of de mond
Zich ontsloot der dooden - galmen
‘Heil U!’ de echos in den grond.
Brommend gaapt de keizersklok
Op den afgrond. Aan den nok,
Dreunend bij de reuzensprongen,
Vastgeklampt met ijzren wrongen,
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Bonst, gelijk een zegepraal
Snuivend strijdros, het metaal.
‘Duitschland, roept het, is herboren!
Duitschland, met zijn schoonsten dom!’
Antwoord geeft elk duitsche toren,
Adem halend met gebrom.
Op de wolkenvlucht, van 't zuid
Komend, schommelt een geluid.
Ziet gij, hooge dom, niet achter
't Moezelbed den tweeden wachter
Wenken van den duitschen Rijn,
Straatsburgs toren? Zonneschijn
Kroont zijn top met bliksemflitsen.
Heugt u nog zijn oude toon,
Nog die tuil van naaldenspitsen,
Met u dingend naar de kroon?
Hoor! Daar wisslen langs den vloed
Zij den duitschen broedergroet;
Sprekend van de schoone tijden
Hunner jeugd, van later lijden
Toen hun oude vriendschapsband
Brak door snoode fransche hand.
Heinde en verre dringt de toover
Van der reuzen klokkenlied;
Tot de pyramiden, over
De Alpen turend in 't verschiet.

Leuven.
DR. L. SIMONS.
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Boekbeoordeelingen.
Novellen uit het kleinsteedsche leven, door F.A. Buis. (A.N.J. Fabius).
- Haarlem, J.F. Haeseker en G.
Dit werkje bevat 168 bladz. in vier novellen verdeeld: Ingekwartierd; Mijn
grootmoeder; Het nieuwe garnizoen; De ijsclub.
Ingekwartierd. Uit de herinneringen van een artillerie-officier, begint aldus: ‘In de
meest waterige streken van ons waterig vaderland marcheerde op een
zondagmorgen in de maand october een tiental artilleristen met een luitenant aan
het hoofd en gevolgd door een wagen, bespannen met twee allermagerste paarden.
Van een der forten komende aan die linie, welke zoo terecht de nieuwe Hollandsche
waterlinie wordt genoemd, trokken zij naar het dorpje Veendijk, waar het detachement
zou worden ingekwartierd.
‘Er viel een koude doordringende regen - het zwerk was egaal grauw en alles
werd omhuld door een blauwe wazige mist; de ondiepe sporen in den modderigen
grintweg lagen vol water, dat hier en daar tot een groote plas was aangegroeid, en
het weiland - door breede watervlakten afgewisseld - was drassig en bijna
geïnondeerd.’
Uit deze aanhaling der eerste bladzijde van Ingekwartierd blijkt, dat de schrijver
het eigenaardige van een Hollandsch landschap in zijne eentonigheid en treurnis
met eene flinke pen weet te teekenen; maar evengoed kunnen wij er uit zien, dat
hij
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voor geene Fransche woorden schrikt; dit treft op elke bladzijde, geheel het werkje
door. Wij lezen er van totale absentie, een assiet, controleerende personnages, van
iemand, die met de instructiën in de hand staat, van civile autoriteiten, van sociale
revolutie, van eene delicate zaak, van cedeeren, van op een idee komen, van een
feest organiseeren, van een gevierden danseur, zelfs van verwachte logées die
gearriveerd waren. Wij, ver-Franschte Vlamingen, verstaan dat nog al, omdat wij
met de taal onzer zuiderburen goed gefamiliariseerd zijn; maar wij betwijfelen, of
zulks het lezend Hollandsch publick niet hindert. Of zou de verfransching in
Noord-Nederland al zulken verbazenden voortgang hebben gemaakt, dat het werkje
van den heer Buis er zonder behulp van een woordenboek zou genietbaar wezen?
Als zijnde onbevoegd, laten wij de vraag onbeantwoord. Te zijner ontschuldiging
zou de schrijver kunnen aanvoeren, dat zijn Fransch Hollandsch, fantaisistisch
Fransch is en hij zou iedereen daarvan zonder moeite overtuigen door zegepralend
te wijzen op zijne aanhaling blz. 143: J'en comprends tout. Hij zou er zelfs mogen
bijvoegen, dat zijn Italiaanse!], blz. 155, even zonderling is, want hij schrijft, bij
voorbeeld zonder aarzelen: verlichting à la giorno! Wij begrijpen maar niet, hoe hij,
die zoo stout op blz 149 's nachts de baan der ijsclub durft inon-deeren,
gewetensbezwaren krijgt, als het er op aankomt retributie en superlatieven te
gebruiken, en gelooft deze twee laatste woorden als uitheemsch in italiek te moeten
zetten. Wij zouden het hier van zijnentwege voor geene déloyale handeling (blz
153) houden, indien hij het in gewone letters deed.
Doch genoeg hierover. Wij zijn niet van degenen, die alle vreemde woorden uit
de taal willen bannen, voor zooveel deze eene beduidenis hebben, waarvoor men
geen passend synoniem vindt; wij achten het zelfs bespottelijk geen vreemd woord
het burgerrecht te geven, als dát woord alleen eene juiste gedachte van een bepaald
voorwerp of eene uitvinding aanduidt, welke hunnen naam ontleeuen aan de taal
van het land,
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waar zij ontstonden of te huis hooren. Wij, Nederlanders, moeten niet strenger zijn
dan de strenge Fransche taalzifters, die er niet tegen op zien om rails, tramway,
clown, stock, dilettante, toréador en zooveel andere woorden van hunne buren aan
te nemen, en wij schrijven met hen: de Cortès van Spanje, de Storthing van Zweden,
de Landtag van Duitschland, de Skouptchina van Serbië, de Ukases van den keizer
van Rusland, enz. Ja, zoolang men geen beter woord gevonden heeft voor genie,
genreschilder, redactie, antipathie, sympathie, estrade, ideaal en zoovele andere,
zullen wij stout en vrank deze uitdrukkingen aanwenden zonder hunnen oorsprong
te zoeken en zonder te gelooven dat wij onze moedertaal te kort doen. Omgekeerd
zouden de Franschen - om maar éen volk en één voorbeeld te noemen - er ook bij
winnen, indien zij, met het Nederlandsch of Hoogduitsch bekend, ons het woord
mensch, dat in hunne taal door één woord l'homme - in algemeenen zin genomen
- slechts gebrekkig vertolkbaar is, konden ontleenen. Ons doel is hier enkel de
overdrijving en het misbruik te keer te gaan, en het spijt ons te moeten vaststellen,
dat een schrijver met zooveel vaardigheid in het bewerken zijner eigene taal begaafd,
als de Heer Buis blijkt te zijn, wetens en willens zijn boek belachelijk zoekt te maken,
door het aanwenden van zooveel onnoodig en lang niet sierlijk klinkend Fransch.
Wij moeten den schrijver het recht laten wedervaren, dat hij niet het inzicht heeft
om het gewone pad der novellisten te bewandelen en geene afgesleten of
alledaagsche onderwerpen kiest, dit zet eene zekere onderscheiding aan zijn werkje
bij; hij valt niet in het platte, al wordt hij soms koddig of al vermisten wij liever de
vele afkappingen van al te krachtige woorden, die hij best geheel had kunnen
achterlaten. Het lispen of, om ook maar het Fransch te gebruiken, het grasseyeeren
(bl. 52) schijnt ons van een zekeren wansmaak te getuigen; het haperen of stotteren,
of welkdanige verkeerde uitspraak het zij, in de geschreven taal aangebracht, is
meest altijd den lezer onaangenaam. Wat aan deze stukjes ontbreekt is eenheid
en handeling.
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Het portret van Mijn grootmoeder is goed geteekend, maar zulk eene afgewerkte
ets zou iets meer vergen, dan het ons gegeven slot, waarin slechts eene enkele
gebeurtenis uit den langen levensloop dezer waardige vrouw voorkomt. De lezer
wordt niet bevredigt daardoor. Evenzoo is het gesteld met het Nieuwe garnizoen.
Dit verhaal, indien het een verhaal mag heeten, is te onbeduidend om te boeien;
men zou den geest moeten inspannen om te weten, wat de schrijver bedoelt of waar
hij heen wil, of wat dat de knoop van zijn verhaal uitmaakt: novellenliteratuur is
uitspanningslectuur. Zij moet duidelijk tot de verbeelding spreken, de geestdrift
opwekken, op het gevoel werken, of door eene lieftallige voorstellingswijze de
sympathie van den lezer winnen; hem als het ware onderhoudend door eenen
bloemhof leiden, die hem vergeten doet, dat er elders bergen en dalen en grootscher
natuurtooneelen zijn. De Heer Buis bezit talent van photographeeren, dit is
onbetwistbaar, maar het staat niet vol een tooneel, of een landschap, of eene groep
nauwkeurig op te nemen, de schrijver moet den lezer belangstelling voor zijne
tafereelen inboezemen; hij moet teekenen, wat het teekenen waard is; het typieke
van menschen en toestanden zoeken en in een voordeelig daglicht plaatsen.
‘Die novellen zijn dus slecht,’ zal men zeggen. Bijlange niet, maar zij zouden met
het schilderstalent en de bekwaamheid van den Heer Buis oneindig beter kunnen
wezen. Hij heeft zich moeite ontspaard; hij stelt zijne personen aan den lezer voor,
beschrijft ze uitvoerig, maar leidt ze naar geen doel, hun karakter wordt ons
uiteengezet, maar volgt niet uit de handeling; daar is gebrek aan leven in die stukjes.
Het kan geene onkunde wezen, het moet gemakshalve zijn, dat de schrijver zich
onthoudt van alle werkzaamheid der verbeelding om eene intrigue of iets, dat er op
trekt, in zijne novellen te brengen. Onder dat opzicht is het laatste gewrocht het
beste, ook datgene waarin meest eenheid is. Wij zijn overtuigd, dat de Heer Buis
iets zeer goeds zou voortbrengen, indien hij wat meer verhouding tusschen
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zijne portretten van personen en hunnen handel en wandel wilde brengen; wij zeggen
wilde, want wij herhalen het, hij kan, indien hij zich de moeite getroost een beter
plan te vormen en te onderzoeken of het begin van zijn verhaal nauw genoeg in
verband staat met het einde.
Wij zijn met eene aanhaling begonnen en kunnen aan den lust niet weerstaan er
ten slotte nog eene bij te voegen, ditmaal niets dan lof voor de keurige beschrijving
over hebbend, hoewel de stijl op het einde door het te vaak herhalen van het woord
ijs eenigszins wordt ontsierd:
‘De Zondag was aangebroken, 's nachts had het flink gevrozen en in de schaduw
stond de thermometer nog beneden vriespunt; er heerschte eene bijna volkomen
windstilte; geen wolkje vertoonde zich aan het uitspansel en vroolijk wierpen de
zonnestralen een zee van licht op de huizen en straten, speelden door het
bladerlooze geboomte en weerkaatsten zich op het spiegelgladde ijs. 't Was een
overheerlijke winterdag zooals er weinige zijn te tellen.
‘Plechtig klonken de statige tonen der kerkklok door het luchtruim, doch niet groot
was de schare, die naar het bedehuis trok, want het weer was zoo fraai en het
ijsvermaak zoo aanlokkend, dat al spoedig de buitengracht bevolkt werd. Een tweetal
tentjes met de nationale driekleur in top, verrezen aan het begin der ijsbaan, en
weldra sneden de ijzeren snelloopers het glasheldere ijs en vlogen de rijders en
rijdsters in hun zondagstooi, met den blos op de wangen en de vreugd op het gelaat,
over de gladde ijskorst henen.’
C.N.

Deutsche Lyrik der Gegenwart seit 1850. - Eine Anthologie mit
biographischen und bibliographischen Notizen, herausgegeben von
Ferdinand Avenarius. Aus den Quellen. Zweite verbesserte und sehr
vermehrte Auflage. - 1884. Dresden, Louis Ehlermann. XXIV + 368 bl.,
o
royaal 8 . - 7 M. 50 Pf.
Bovenstaande is de titel van een boek, dat onder de talrijke
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verzamelingen van denzelfden aard, die op de Overrijnsche boekenmerkt voorhanden
zijn, al lang eene eereplaats heeft ingenomen. In 1881 voor de eerste maal
verschenen, werd het niet alleen door de voornaamste critici van Duitschland op
den uitbundigsten lof onthaald, maar tevens door het publiek met zulke gretigheid
ontvangen, dat de behoefte aan eene tweede en vermeerderde uitgave zich reeds
in 1884 deed gevoelen.
Indien iets in staat is dezen buitengewonen bijval te verklaren, dan is het
ongetwijfeld de vergelijking van AVENARIUS' arbeid met dien zijner meeste
vakgenooten. Dat het hem, in de eerste plaats, veel minder te doen was om ‘elck
wat wils’ aan te bieden, blijkt reeds uit het feit, dat hij van een niet gering aantal
dichters van lageren rang, die toch in de meeste bloemlezingen vertegenwoordigd
zijn, geene de minste notitie heeft genomen. Leerrijk is het onder dit oogpunt het
naamregister van KNESCHKE's Deutsche Lyriker seit 1850 aan dat, van door mij
besproken werk te toetsen. ADOLPHI, APEL, EUPHEMIA BALLESTREM, OTTO BANCK,
CARL BATZ, E. VON BAUERNFELD, FRIEDRICH BECK, AUGUST BECKER, JULIUS BECKER,
ADOLF BEKK, BERCHT, BEREND, BLANCKARTS, enz., die men bij KNETSCHKE allen
aantreft, zal men bij AVENARIUS te vergeefs zoeken.
Een ander merkbaar verschil ontstaat uit de ongemeene kieskeurigheid, die de
verzamelaar, in het bijeenlezen der stukken, aan den dag legde. Raadpleegde hij
daartoe, benevens eene enkele anthologie: het meesterlijke Hausbuch seit Claudius
van STORM, alleen de oorspronkelijke werken zelven, van de veeltijds
onberedeneerde voorliefde der auteurs voor een of ander hunner eigen
geestesproducten, werd weinig of geene rekening gehouden. Het is enkel, zegt de
verzamelaar in het Vorwort, - ‘eine Auswahl unter solchen Gedichten, welche ihre
Verfasser durch die Genehmigung des Abdrucks als volwerthig anerkannten.’
Kan er alzoo geene spraak zijn van overtolligheid, - ‘Ueberwuchern des
Mittelmässigen’ heet het de verzamelaar, zoo rijst toch de vraag bij mij op, of de
keuze niet al te onmeedoogend
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streng, niet al te beperkt en sober is gebleven. Niet zonder bevreemding moet ik
bestatigen, dat geen enkele vaersregel van BUBE, FRIEDMANN, LÖWE, ROLLET,
SILBERSTEIN, REINEKE, PFARRIUS, ja, van DINGELSTEDT, VON REDWITZ, JOH. MINCKWITZ,
GRILLPARZER en JUSTINUS KERNER genade heeft mogen vinden! Toch is er meer
dan een onder de een en tachtig begenadigde poëten, die bezwaarlijk tegen de
evengenoemde zou kunnen opwegen.
Dit is nagenoeg de eenige ernstige critiek, die ik op AVENARIUS' arbeid te maken
heb. Voor het overige durf ik gerust verklaren, dat het n gejaagde doel - ‘eine
Charakteristik der lyrischen und lyrisch-epischen Dichtung seit 1850 versuchen’ volkomen bereikt werd. Onmogelijk zou het bijna wezen, uit de dichtwerken van
ADA CHRISTEN, DAHN, GEIBEL, HAMERLING, PAUL HEYSE, JENSEN, LEUTHOLD, LINGG,
VON SCHEFFEL, STORM, eene smaakvoller, en ondanks de soberheid des
verzamelaars, vollediger garve saam te lezen.
Aan de bio- en bibliographische aanteekeningen werd mede ongemeene zorg
besteed. Tal van min of meer ernstige dwalingen, - verkeerd opgegeven jaartallen
en dergelijke - zijn, in den thans voorhanden zijnden druk, met zorg hersteld.
De titels der voornaamste werken van elken auteur worden, met bijvermelding
van het jaar der eerste uitgave, aan de korte, meesttijds zaakrijke levensschets
toegevoegd.
Aan allen, wien de Duitsche dichtkunst lief is, en die de middelen niet bezitten
om den volledigen arbeid der voorname Duitsche poëten in het oorspronkelijke te
leeren kennen, zij AVENARICS' boek ten warmste aanbevolen. Het is, inderdaad, om
met mijnen vriend KLAUS GROTH te spreken, ‘ein Extract aus den schönsten Blüthen,
die inniges deutsches Gemüth seit dreissig Jahren in allen Gauen aus dem Herzblut
hat wachsen machen.’
De uitgever EHLERMANN stond den verzamelaar waerdig ter zijde. Boven den
naam van elken dichter prijkt een fraai kopstuk in renaissance-stijl; elke bladzijde
is versierd met een zwart filctje; de zeer bevallige elzevierletter lost zich uitmuntend
af op het glimmende, lichtgeel getinte papier. Op snee verguld en
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in rood en zwarten stempelband met goud, is deze Deutsche Lyrik een prachtboek
in den vollen zin des woords.
POL DE MONT.

Varli de Zanger. - Drama in drie bedrijven en in vaerzen, door Hendrik
Baelden. - Gent, J. Vuylsteke, 1884.
Bedroevend is het, doch - laci! maar al te onloochenbaar waar, dat bovenstaande
dichtwerk, ofschoon sinds meer dan eenen geheelen jaarkring in de boekwinkels
voorhanden, tot heden toe slechts in éen enkel onzer tijdschriften, de Dichten
Kunsthalle, en dan nog door eenen academievriend des schrijvers, besproken werd.
Volgen de voortbrengselen der Nederlandsche poëzie dan zóo snel op elkander,
dat de critiek over geen voldoende getal pennen beschikt, om ze alle te doen
kennen? - Of is de schrijver wellicht een van die would-be-poëten, die men, uit een
gevoel van nationale piëteit, en om de negen muzen over hunnen ongeroepen
dienaar niet te doen blozen, gehouden is dood te zwijgen?
Geene van beide veronderstellingen is hier op hare plaats. Het geheele verstreken
jaar heeft het Zuid-nederlandsch publiek met nauwelijks een zestal dichtbundels
verrijkt, en HENDRIK BAELDEN, die zich reeds vroeger gunstig deed kennen, zoowel
door zijne zeer opgemerkte bijdragen in de Gentsche Studentenalmanakken, als
door zijne dramatische gedichten, Galileï en Absolvo, - die mij tot mijn leedwezen
onbekend zijn, - verdient alleszins de gunst van ons kleine publiek te genieten.
Varli de Zanger, dat, hoewel in dramatischen vorm geschreven, toch bezwaarlijk
voor een tooneelwerk kan doorgaan, vestigt al dadelijk onze belangstelling door de
stof zelve, die er in behandeld wordt. Het komt mij voor, dat de dichter is uitgegaan
van de volgende hypothesis: indien de eeuw van stoom en barnkracht, waarin wij
leven, den dichter heeft doen treden van het voetstuk, waarop de bewonderende
eerbied van vroeger eeuwen hem geplaatst had, dan is zulks voor een ruim deel
hieraan toe te schrijven, dat slechts enkelen nog zich eenig
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denkbeeld vormen van den beschavenden invloed, die de dichtkunst - bewust of
onbewust - op de samenleving uitoefent.
‘Indien gij, zoo schijnt hij de Nederlanders toe te roepen, tot heden toe, hoewel
erg.... onverdiend, het benijdbaar voorrecht geniet dichters uit uw midden te zien
opstaan, welaan, schenkt hun dan een aandeel in uwe liefde, ruimt hun de plaats
in, waarop zij, in de maatschappij, recht hebben, en vergeet niet, dat - waar de
eeredienst der poëzie nog bloeit, daar ook het licht, al schuilt het nog half achter
mist en wolken, in eene niet verwijderde toekomst al zijne stralen zal uitwerpen!’
Laten wij den schrijver zelven spreken!
‘Een hooger macht gebiedt
Hem (den dichter) rond te dwalen, en aan iedereen
Zich meè te deelen, als het licht der zon,
Dat voor de gansche waereld schijnt, hier de aerde,
Door dauw en regen eerst doorweekt, verwarmend,
Opdat het graan op de akkers zou gedijen,
En 't groene scheutje in koude niet verkwijnen;
Dáár 't knopje doende in frissche bloem ontluiken,
En elders weer de bloem in vrucht herscheppend.
Zoo vindt de zanger ook in ieder oord
Zijne eedle taak. Waar tranen vloeien, droogt hij
Ze met een troostend lied weer op, en doet
Den levenslust weer rijzen in de herten.
Waar bekers schuimen, waar het druivennat
De driften wil in vrijheid laten woelen,
Doet hij de woeste vreugde wijken voor
Een stille vroolijkheid. Waar wanhoop heerscht,
Daar brengt hij weer vertrouwen in de toekomst.
Waar koel verstand en reinheid des gemoeds
Zijn woord beluistren, geeft hij gulden lessen.
(O! 't was een booze wensch van mij hem hier
Te willen boeien.) Alle wenschen dienen
Hun dropjen uit die heldre bron te drinken;
En, wie maar eens in 't leven haar genaakt,
Die klage niet: hij heeft zijn deel....’

Doch ook om den keurigen vaersbouw, de alleszins zuivere, kernachtige taal, en
de fraaie partijen, die het bevat, verdient
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Varli, evenzeer als om de stof, geprezen te worden. Dat HENDRIK BAELDEN een
poëet is bij Gods genade, bewijzen ten overvloede, - om slechts van een tweetal
passages te spreken, - de korte plastieke beschrijving, die Vincenzo in het derde
tooneel, (bedrijf 1) van het jachtvermaak der edele ridders ten beste geeft, en de
sage van Heer Halewijn, in het tweede bedrijf.
Op een paar zwakke of te prozaïsche vaerzen, als bl. 7, v. 24; bl. 11, v. 7-8; bl.
15, v. 12; bl. 65, v. 4-5-6-7 - nauwelijks merkbare vlekjes, die bij eenen herdruk zeer
gemakkelijk kunnen weggewischt worden, - heb ik den moed niet te wijzen.
Veel liever besluit ik deze aankondiging met den welgemeenden wensch, dat de
dichter van Varli ons eerlang op nieuwe vruchten zijns arbeids vergaste, en dat het
publiek hem, van heden af, de aanmoediging schenke, waarop hij zoo ruimschoots
recht heeft.
POL DE MONT.
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Jan-Baptista Houwaert, beschouwd als dichter en als
(1)
staatsburger .
De dichter.
Men zou te vergeefs in de nationale talen, in de zestiende eeuw, vele letterkundige
schriften zoeken, welke zich door oorspronkelijkheid of door eenen fijnen smaak
onderscheiden. In dit tijdvak van woeligheid en van opschudding, van ellende en
van tranen voor de meesten, van onrust voor allen, waren de denkers der
maatschappij, de verhevene geesten, door den stroom der nieuwe begrippen en
den strijd der tegenovergestelden uit hun middenpunt in andere loopbanen
weggerukt, verhinderd én om in zich zelven te keeren én om zich aan de beoefening
van het schoone te wijden. Het waren niet alleen de politieke gebeurtenissen en de
godsdienstige omwenteling, welke de ontaarding der nationale letteren
veroorzaakten; de Renaissance bracht hun

(1)

Deze verhandeling verscheen, in het jaar 1862, in de Revue trimestrielle, bd. 33 en 58. Onze
zeer betreurde vriend Heremans porde ons aan, een paar jaren vóór zijn afsterven, om die,
voor het Nederlandsch Museum, in onze moedertaal overtebrengen met de wijzigingen die
wij er zouden aan verlangen; immers, zoo schreef hij, in het eerstgemelde tijdschrift bleef ons
opstel zoo goed als verloren voor de Nederlandsche philologie. Wij voldoen thans aan het
verlangen van den zoo ijverigen als bekwamen Bestuurder van het Museum, en durven hopen
dat zijne vereerde schim ons door den lezer zal doen over het hoofd zien wat er al gebrekkigs
zou in voorkomen.
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de hardste slagen toe. Zonderling schouwspel, zweemend naar zinsverbijstering,
en dat zich niet anders verklaren laat dan door eene oververzading van het verledene
en eene onweerstaanbare behoefte aan nieuwigheid: terwijl de helft van Europa
zich met geweld en ten prijze van de grootste opofferingen losscheurde van het
Katholische Rome, wierp zich de leerzuchtige wereld, als een enkel man, in de
armen van het Heidensche Rome!
De Nederlanden, in het bijzonder, bieden ons in dit noodlottige tijdvak het
smartelijke en tevens ongerijmde schouwspel aan van zusterbevolkingen welke, op
den verschilliglijk begrepenen kreet ‘Rome!’ zich onderling verscheuren en, meer
dan eenig ander volk van Europa, een gemeenzaam vaderland verloochenen, om
de Grieksche en Romeinsche oudheid te huldigen en haar eenen naluister te
verschaffen. Deze onmatige vooringenomenheid met vreemde en uitgestorvene
beschavingen, deze afstand van een eigen bestaan, deze verzaking aan zich zelve,
verwondert ons minder van wege de Franschen; de Fransche taal was nog in haar
(1)
vormingstijdperk en de ‘schooister ’ groette eene krachtige en schoone voedster
in de Latijnsche en in de Grieksche talen, die voor haar de woordvoerders der
wetenschap zouden worden. Edoch, de Nederlandsche taal hoefde noch den eenen
e

noch den anderen dezer hulpgenooten. Zij was volkomen gevormd sedert de XII
eeuw; zij was geheel en al, en als door eene tooverkracht, opgerezen uit de
Benedictijner-kloosters van Limburg, van Brabant en van Vlaanderen. Deze ijverige
geleerden hadden aan de Latijnsche taal ontleend, en aan de lingua belgica
toegepast, alle de grammaticale en syntaxische werkmiddelen welke het

(1)

La “gueuse”, moet Voltaire ergens gezegd hebben.
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volksinstinkt haar in eene meer aartsvaderlijke of meer eenvoudige, zoo men wil
minder beschaafde maatschappij niet geven kon. De Dietsche of Nederlandsche
taal had dus geene andere talen noodig om aan alle vereischten te voldoen. Hare
e

verbinding met het Latijn in de XVI eeuw, bewerkstelligd door menschen die,
ofschoon geleerden, voorzeker geene Benedictijners waren, kon haar slechts
nadeelig wezen. Rijk van nature, had zij alle de uitzettende krachten bekomen welke
het tijdvak vereischte en zij kon met hen zich ontwikkelen, en vooruitgaan.
Het dient overigens ook gezegd te worden, dat de letterkunde der oudheid op
meer dan ééne wijze schadelijk was voor de Nederlandsche letterkunde. Vooreerst
was de tooverkracht der oudheid zoo groot, dat zij de meeste geletterden
vervreemdde van de beoefening der moederlijke taal, die hun als een te gemeen
werktuig toescheen, en die alzoo, deze met minachting beladend, haar menige
schrandere geesten onttrok, welke den honderdjarigen luister harer letterkunde
hadden kunnen voortzetten en verhoogen; die tooverkracht bemachtigde
daarenboven zoozeer, door vorm en gedachte, degenen die zich niet schaamden
de volkstaal te gebruiken, dat men hun het verwijt, door Boileau met minder recht
aan Ronsard gedaan, toepassen kon: en van hen zeggen dat zij half Vlaamsch en
half Latijn en Fransch spraken.
e

Wij ontkennen niet dat de letterkunde der oudheid later, in de XVII eeuw, eenen
heilzamen invloed uitgeoefend hebbe op de nationale letterkunde; Vondel, de vorst
onzer dichters, heeft zulks wel bewezen in de Nederlandsche taal, gelijk Corneille,
zijn roemrijke mededinger, een schitterend bewijs ervan levert in het Fransch. Edoch,
om deze vreemde elementen inniglijk en harmonisch met de moderne talen te
vereenzelvigen, werden vernuften gevorderd zooals een
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Vondel en een Corneille. Alles wat vooraf gaat is slechts eene verwerking, eene
bezwaarlijke verduwing dier verbazende massa van verhevene of
bewonderenswaardige voortbrengsels van twintig eeuwen beschaving, als het ware
in éénmaal in de scholen van Europa geslingerd.
Eindelijk, eene derde oorzaak werkte mede om de Nederlandsche letterkunde in
e

e

de XV en XVI eeuwen te mismaken, namelijk de verspreiding der Fransche taal
door de hertogen van Burgondië en hunne vleiers. Van danaf werd het mode zijne
e

schriften met Fransche bewoordingen te doorzaaien, en de dichters der XVI eeuw
moesten ze voor lief nemen, dewijl deze ongerijmdheid hun voor talrijke woorden
twee rijmen voor één in de pen legde. Daar wij hier slechts de fraaie letteren op het
oog hebben, en niet eigenlijk de taal zelve, zij het ons genoeg te wijzen op den
noodlottigen invloed door de Latijnsche en Fransche rechts- en bestuurtaal
uitgeoefend, en door onze rechtsgeleerden, advokaten, procureurs, greffiers en
hooge en lage bestuurmannen hoovaardiglijk tot op den huidigen dag toe
doorgedreven.
Deze voorloopige beschouwingen schenen ons noodzakelijk de kleine verhandeling
te moeten voorafgaan over Jan-Baptista Houwaert, den vermaardsten en
e

vruchtbaarsten onder onze Nederlandsche dichters der XVI eeuw. In weerwil van
het algemeen gebruik, zullen wij ons veroorloven vooreerst te handelen over 's mans
schriften en daarna over den man zelf. De menschen verdwijnen, de gewrochten
overleven.
De schriften van Houwaert laten zich verdeelen in eigenlijk gezegde letterkundige
en in schriften van politieken en godsdienstigen aard. Wij hebben de
levensbeschrijving des dichters met deze laatste verbonden, omdat hij ook een
politiek man was, en dewijl onze bedoeling vooral eene letter-
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kundige is, beginnen wij met diegene zijner schriften, welke dit voorheerschend
karakter dragen. Dezen zijn slechts ten getale van twee, welker titel luidt als volgt:
o

1 Pegasides pleyn, ende den Lust-hof der Maeghden: begrepen in sesthien
amoreuse Poëtelijcke stichtende Boecken, uyter maten playsant, ende nootsakelijck
ghelesen voor Maeghden, ionghe Dochters, ghehoude Vrouwen, Weduwen, ende
Mans-persoonen. Poëtelijck gheinventeert, ende Rhetorijckelijck ghecomponeert
bij Jehan Baptista Houwaert, Conseillier ende Meester Ordinaris van de Rekeninghen
o

des Hertoghdoms van Brabant, excellent Poëet. Antwerpen, 1583, 4 bd., in-4 . o

Leyden, 1611, 2 bd., in-8 .
o

2 Den Handel der Amoureusheyt, inhoudende vier poetische spelen. 1. Van
Aeneas ende Dido. 2. Narcissus ende Echo. 5. Mars ende Venus. 4. Leander ende
Hero. Poëtelijck geinventeert ende Rhetorijckelijck ghecomponeert door Heer ende
o

Meester Johan Baptista Houwaert. Rotterdam, 1621, in-8 .
Pegasides plein en de Lusthof der Maagden, is een in zestien boeken verdeeld
zedekundig of liever moreel gedicht; de vijftien eerste zijn bestemd voor de vrouwen,
het laatste voor de mans; hun titels luiden aldus:
I. Den val van de weeldighe maeghden.
II. T'chieraet van de deughdelijcke maeghden.
III. Den spieghel van de schoone maeghden.
IV. Den thresoor van d'eerlijcke maeghden.
V. Den ontschaeck van de triumphante maeghden.
VI. Den strijdt van de cloecke maeghden.
VII. De manieren van de gratieuse maeghden.
VIII. D'excellentie van de edele maeghden.
IX. Den druck van d'ongheluckige maeghden.
X. D'instructie van de vervolchde maeghden.
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XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

De vreese van d'amoreuse maeghden.
De clachte van de bedroghen maeghden.
T'houwelijck van de discrete jonckvrouwen.
De ghetrouwicheyt van d'eerbare gehoude vrouwen.
De constantie van de bedroefde weduwen.
D'officie van de beleefde mans.

Houwaert vleit zich in zijn voorbericht, de door Cupido gekwetste jonge dochters en
vrouwen spoedig te zullen genezen, hetwelk waarschijnlijk beduidt dat de lezing
van zijn boek alle onmatige en onbezonnene neigingen zal bedaren, en bij zet tevens
den lezer aan om zijn boek aan zijne minnares te schenken, zorg dragend om het
rijkelijk te laten versieren en met goud of zilver te laten beslaan.
Dit gewrocht bevat omtrent 58,000 verzen, afgedeeld in strofen van elf. Houwaert
schreef het, zoo hij zelf zegt, in den loop van één jaar. Het eerste boek: den Val van
de Weeldighe Maeghden, is een droom, tot inleiding dienende aan de anderen, en
maakt op zich zelf een klein roman uit in den allegorischen trant. Aangezien deze
droom onder alle de schriften van Houwaert datgene is waarin de vinding de grootste
rol speelt en de verbeelding de hoogste vlucht neemt, zal de lezer ons wellicht dank
weten er hem een kort begrip van voor oogen te brengen. Voorafgaandelijk zij nog
gezegd dat dit eerste boek ten doel heeft te doen zien: Hoe alle menschen geneigd
zijn tot de wulpschheid; hoe verlokkend, bedriegelijk en ongetrouw de wulpsche
Venus en haar zoon Cupido zijn; hoe onrustbarend, gevaarlijk en onstandvastig de
aardsche vreugde is; hoe een weinig wulpschheid of vreugde doorgaans gevolgd
is van groot harteleed, van pijnen en bittere smarten; hoezeer het betaamt de
raadgevingen der wijsheid te aanhooren en te volgen, en te verzaken aan de
verlustigingen der wereld, aan Cupido en aan Venus.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

89
De dichter bevindt zich zekeren dag in den boomgaard van Venus; men viert er
eene bruiloft; na het banket en het bal kout hij met eene der schoonste en edelste
jonge dochters der landstreek. Deze verzoekt hem voor de juffrouwen een boek te
schrijven, dat hen leere hoe zij zich in de wereld gedragen moeten, en hoe zij de
veelvuldige gevaren waar zij aan blootgesteld zijn, vermijden zullen; er bestaat over
dit onderwerp, zegt zij, geene goede verhandeling; er zijn slechts werken geschreven
zonder kunst en van nature om de jeugd te bederven eer dan haar te stichten; hij
zou zich aanspraak verwerven op de algemeene dankbaarheid indien hij zijn talent
besteden wilde om deze gaping aantevullen. De dichter belooft het te zullen doen;
hij neemt afscheid van de Schoone en van de vergadering, en begeeft zich ter
nachtrust. Met het krieken van den dag zet hij zich aan het werk.
Jupiter, zegt hij, heeft in deze wereld eenen berg van vreugde geschapen, en
een dal van tranen. Alle menschen betrachten de vreugde en bekommeren zich
weinig om de deugd; velen beklimmen gemakkelijk den berg der vreugde, doch zij
worden er na een kort verblijf afgestort. Welnu, onze dichter bemerkt eene menigte
mans en vrouwen, jonge dochters en jongelingen, die naar dezen berg toestroomen;
hij zelf loopt er heen. Beschrijving van de wellusten der wereld op den berg der
vreugde: weidsche steden en prachtige paleizen, burgsloten en kasteelen, wier
heerlijkheid alle denkheeld en alle beschrijving te boven gaat, versierd met het
schoonste tapijtwerk, met de kostelijkste juweelen; tuinen van welriekende planten,
lieflijke priëelen, schoone beemden en boomgaarden, belommerende boschaadjes;
men vond er ook een groot getal baden en lusthuizen waar eene menigte Schoonen
zich zorgeloos
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overleverden aan de wulpschheid; men zag er een aantal Cypriaansche Schoonen
vadziglijk in 't openbaar uitgestald in afwachting van minnaars, en Babylonische
vrouwen, als godinnen schoon, ter beschikking der liefhebbers; daar waren er uit
alle landstreken, welke vroolijk een offer brachten aan den God der Tuinen, zonder
vrees van wetten noch straffen. Ik zag er de mans, zegde hij, over deze boeleersters
zegevierend, en lustig naar goeden cier; schuimloopers, landloopers, ruffianen,
hoereerders, losbandigen, die de rijken volgden om te slempen; geneugtemakkers,
de huik naar den wind hangend.
‘Die spraken: Triumpheert, sijt vrolijck, schost en brost, verteret 't gelt, eer dat
verdost, vermost!’
Zulks is de inhoud van dit eerste boek van Houwaert's Pegasides plein, het
eenigste, zooals wij het zegden, dat zich door min of meer verbeeldingskracht
onderscheidt. Het laat zich samenvatten door den blaam der ondeugd en den lof
der deugd en der fraaie letteren. Deze inleiding maakt op zich zelf een kleinen
allegorischen roman uit, klaarblijkelijk tot schepper hebbend den beruchten roman
de la Rose, welke verhaalt hoe een minnaar, aangedreven door ‘Dame Oiseuse,’
of de ledigheid, de roze of liefdebloem plukken wil, hoe ‘Raison, Dangier,
Faux-Semblant, Malbouche, Félonie,’ en vele andere personaadjes van dit slach,
door raadgevingen, kuiperijen of bedreigingen zijn doel pogen te verhinderen, en
hoe hij, ten slotte, ondanks alle hindernissen, erin gelukt het te bereiken.
Deze roman heeft ook veel verwantschap met alle de Fransche allegorische, op
denzelfden vorm nageteekende verzinsels; deze langwijlige en valsche genre,
waarvan een, meer naar stellige waarheid zoekend karakter, de Germaansche
e

volken scheen te moeten bevrijden, had in het begin der XVI
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eeuw, eene nabootsing gevonden bij de Duitschers, in den aan Keizer Maximiliaan
toegeschreven Theuerdank (1517); en Houwaert had in België zelf eenen voorganger
in zijnen tijdgenoot en vriend Jan Van der Noot, wiens Olympiados zoo even
verschenen was (1579), tevens in de Fransche en in de Nederlandsche talen. Het
schijnt ons niet ongepast het onderwerp van dit laatste gedicht hier te vermelden,
en nemen het over uit eene door ons vroeger uitgegeven verhandeling over Jan
(1)
Van der Noot .
‘Gelijk de Theuerdank eene schildering is van de tegenstrevige avonturen aan
Maximiliaan op de reis naar zijne bruid Ehrentreich, voorbereid door zijne vijanden
Fürwittig, Unfalo en Neidelhart, en welke de Keizer door moed, dapperheid en
vroomheid overwint, zoo is de Olympiados eene beschrijving van de hindernissen,
die aan den dichter op de reis naar zijne bruid Olympia (de hemelsche), in het rijk
van Eleusterie (de vrijheid), in den weg gebracht worden door de jonkvrouwen:
Kosmika (de wereldsche), Hedone (wellust des vleesches), Plutus (de geldgod), en
zijne dochters Chrysea (het goud), en Argyrea (het zilver), Euclia (de wereldsche
eer), en Ptochia (de armoede). De dichter wordt in zijnen tocht vergezeld door vier
andere jonkvrouwen, met name: Logistica (de rede), Sofrosine (de voorzichtigheid),
Sophia (de wijsheid) en Thelemea (de wil); hij overkomt, dank zij dezen Deugden,
de listen en bekoringen der gemelde Ondeugden, geraakt tot bij zijne

(1)

e

Keurdichten uit de XVI eeuw. I. Jonker Jan Van der Noot, met een berigt over zijn leven en
zijne werken; alsmede een Glossarium der bijzonderste verouderde woorden, uitdrukkingen
en taalvormen in 's mans werken voorkomend. Gent, 1857. Deze voorgenomene uitgave is,
bij gebrek aan aanmoediging, ondergebleven.
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Olympia, in de wellustige Elyzeesche velden en mag haar ‘indelijk als echtgenoote
in zijne armen sluiten. De bruiloft wordt gevierd door een heerlijk gastmaal, waar
de godinnen Hymen en Juno het opzicht van voeren; al de goden en godinnen van
den Olymp zitten mede aan den disch, de Satyren, Faunen, Silvanen en Helden
dienen de gasten, Ganymedes schenkt den nektar, men eet het ambrozijn, en Apollo
onderhoudt de goden met eene zoete melodij.’
Zoo men ziet, het is de Fransche school, door Van der Noot en Houwaert in de
Nederlandsche letterkunde ingevoerd; zij had er, gelukkiglijk, geene andere navolgers
in dit slach van voortbrengsels, welke bij ons niet kan gedijen. De eenigste allegorie,
welke in onze landstreken wortel gevat hebbe, is die der dieren, en deze is ook de
redelijkste; inderdaad, het karakter der dieren is ons bekend, wij hebben de meesten
dezer onveranderlijke typen onder onze oogen, en wanneer wij ze tot zinnebeeld
gebruiken, gaat ons verstand te werk, volgens de redeneerkunde, van de
werkelijkheid tot de verdichting; terwijl de philosophische en moreele allegorie
afgetrokkene wezens, louter denkbeeldige en gevolgenlijk minder vatbare, meer
onbepaalde scheppingen verpersoonlijkt of liever als persoonlijkheden voorstelt.
Ook hebben de nasporingen der uitstekendste philologen onzer dagen vastgesteld
dat het Reinaartsche epos, zoo in zijne Latijnsche bronnen in het Westen, als in
zijnen volmaakten vorm, volstrekt Dietsch, Nederlandsch is, en, om er de
ethnographische en de nationale beteekenis van te kenmerken, meenen wij gansch
berechtigd te wezen het lijnrecht tegenover den volstrekt Franschen Roman de la
Rose te mogen stellen.
Doch, komen wij terug op onzen dichter. Wij zullen
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hem echter niet volgen in alle de vijftien volgende boeken van zijn gewrocht; hij
handelt er achtervolgens van het tooisel der vrouwen, van de lichamelijke
schoonheid, van de eer en de eerbaarheid, van de lichtzinnigheid, van de
aanvechtingen des vleesches, van het gedrag der jonge dochters in de wereld, van
de uitmuntendheid der vrouwen boven de mans, van de verleidingsmiddelen door
dezen in het werk gesteld, van de ijdelheid der wereldsche geneugten, van het
gedrag welk de verleide dochters te houden hebben, van de keus eens echtgenoots,
van de plichten der getrouwde vrouw, van de getrouwheid der weduwen aan hunnen
overleden man, en van hunnen wandel in de wereld, enz., enz.; eindelijk, het
zestiende boek handelt over de plichten der mans, der huisvaders.
Het Pegasides plein, of plein der Muzen of Zanggodinnen, is eene verzameling
van zedekundige voorschriften, vooral onder het opzicht der betrekkingen tusschen
de beide kunnen. Het is opgesteld bij wijze van gemeenzame gesprekken tusschen
den dichter en eenige juffrouwen zijner vrienden, welke eenige dagen op zijn landhuis
komen doorbrengen en hem over verschillige, in zijn werk behandelde, punten
raadplegen. Een dergelijk boek zou zeer dor en zeer eentonig wezen, indien het
niet ruimschoots ontleende aan de duizend hulpmiddelen, welke de rhetorica aan
een kunstvaardig man ter hand biedt. Ook heeft Houwaert in ruime mate aan deze
middelen geput om den lezer te vermaken; hij heeft de dorheid van zijn onderwerp
gedurig verfrischt door eene aaneenschakeling van belangwekkende of ontroerende
verhalen en tafereelen getrokken uit de mythologie of de geschiedenis der oudheid;
hij heeft de uitdrukking zelve bekoorlijkheid bijgezet door het bestendig gebruik van
al de versiersels, welke de figuren en de tropen den stijl aan-
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bieden; hij heeft zijne voordracht onophoudelijk afgewisseld door de toespraak, door
brieven, door klaagliederen, welke immer de eentonigheid des verhaals op eene
gelukkige wijze afbreken.
Om den lezereene proef van Houwaert's manier te geven, meenen wij geen beter
stuk aan dit ontzachlijk gedicht te kunnen ontleenen dan eenige strophen uit het
begin van het negende boek, waarin de dichter ons zijne landelijke woning te
(1)
Sint-Joos-ten-Noode bij Brussel beschrijft ; dit brokstuk bevat zeven en twintig
strophen, elke van elf verzen.
Hier ligghen vijf eylanden in t' watere,
Weirdich by de vijf Naïaden ghecompareert,
Die Neptunus, der Zee-Nymphen patere,
Eertijts van elckanderen heeft ghedistingueert.
Daer men somers rontsomme triumpheert
En bancketeert, in booten en schuyten,
En daer men melodieuse vreught hanteert,
Op herpen, citers, vioolen en luyten,
Door sanck, schalmeyen, cornetten en fluyten,
Meughdy daer amoureuselijck // ghenieten // vreught,
En u lief ghy oock joyeuselijck // beghieten // meught.
In desen lusthof, gheseydt // in t' somme,
Leyt een edificie seer triumphant// en sterck,
Daer eenen claren vijver leyt // rontsomme,
Dwelck den Borch ghenaemt is, een playsant // fray werck,
Met menich lustich schoon viercant // groen perck,
Verciert met claer fonteynen en groen prieelen.
T' waer swaer materie voor een scavant // cloeck clerck

(1)

Houwaert's woning, eens gelegen waar zich thans de Merinos-straat bevindt, omtrent het
slachthuis van St. Joos-ten-Noode, is zoogoed als teenemaal verdwenen, en vervangen door
tal van straten en huizen. Toen wij, in 1850, in de nabijheid woonden, bestond zij nog
genoegzaam zooals Houwaert ze beschrijft, en de naar het veld gekeerde gevel droeg nog,
in ijzeren staven, het opschrift: ‘Houdt middelmate.’ Wijlen de geleerde heer Schayes zegde
ons dat hij er eene geëtste plaat van bezat en dat de zijdekanten met vier torentjes bedekt
waren; wij kregen ze echter nooit te zien.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

95
Particulierlijck te schrijven die parceelen,
Want gheen plaetse en leyt er in tswerelts rondeelen
Soo aenghename // noch soo lieflijck // oock,
Noch soo bequame // en gherieflijck // oock.
Die devijse van Phoebo, der Musen regent,
Slaet in steenen letters geschreven op d'een zije
Van den voorschreven schoonen palleyse jent,
Dwelck t'beginsel is van die Philosophije:
Kent u selven. Och, incorporeert ghije
Dees devijse wel, al is cort t' verhael,
Die Phoebus (door zijn hooghe clergije)
Te Delphos plach te schrijven voor zijn portael.
Kent dan elck u selven in t'generael,
En volcht dese devijse van prijse // goet,
Want die hem selven kent, als die wijse // doet.
Op d'ander zijde, naer d'achterstrate,
Noch een goede devijse gheschreven staet,
In capitael letteren: Houdt middelmate.
Wel hem, die den middelen wech innegaet,
Want op zijdeweghen en is gheen verlaet,
Omdat in die middel rust alle deught.
Wilt ghy achtervolghen desen goeden raet,
Soo moet ghy breken u nature en jeught;
Want die sinnelijcheyt (soo ghy weten meught)
Is contrarie dees devijse gheneghen.
In te veel oft luttel is perijckel gheleghen.
Den inganck van desen voorschreven palleyse
Is op zijn antijcx seer lustich ghebout,
En constich gheschildert, als ick er om peyse,
Met coleuren van marber, verciert met gout,
En recht boven die poorte (naer mijn onthout)
Daer staet een goet opschrift, d'welck voor fable
In d'ierste ghehouwen was, van jonck en out,
Hoewel de fortuyne oydt was variable.
Hierna volght d'opschrift, vrinden laudable:
T'palleys dat wy, voor ons gherieven // fabriceren // hier,
Sal den tijt, naer Godts believen // rawineren // schier.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

96
By t'palleys ligghen hoven, bogaerden en weyen,
Daer veel fruytboomen in oorden gheplant // staen,
Met watergrachten, die hun daer omme spreyen,
Groen saletten en tenten daer aen elcken cant // staen,
Die soo lustich en wel, soo playsant // staen
Als die Roomsche theatren van ghenuchten,
Oft al die speelplaetsen, die hier int t'lant // staen;
Want noyt en wiessen ievers beter vruchten;
En die ghesonde, soetgeurighe luchten,
Die aldaer ghewoonlijck zijn te rijsene,
Zijn boven al t'gout van Cypers te prijsene.
Den wijngaert, die Baccho toeghewijt // is,
Vindy abondantelijck in dit vergier // oock;
Cybeles pynboom, die groen altijt // is,
Minervae olijfboom en Phoebi laurier // oock,
Jovis eycke, en Herculis popelier // oock,
En Veneris Soete Myrtus boomkens groene,
Met welrieckende rancxkens van eglentier // oock,
Zijn in desen lusthof altijt in saysoene;
Autumnus gheeft vruchten, soo hy plach te doene,
Die fruytboomen, die in oorden // op regghen // staen,
Meer dan ick can met woorden // ghesegghen // saen.
Meer hasen, conynen en wilde dieren
Siet men hier vlietich loopen aen elcken cant
Dan in t'bosch van Atho, oft in de quartieren
Van Nemaea, daer t' wildt is abondant;
Die hooghe boomen maken lomber playsant
In die lieflijcke doncker valleyen;
Het is een specktakel seer triumphant
En onghelijck lustigher om vermeyen,
Dan door Albunia in die Roomsche contreyen,
Daer die Romeynen met superstitie // coen
Haer Afgoden sacrificie // doen.
In dese voorseyde rustighe // daer,
Staen ghemaeckt, met constigher discretien,
Veel springhende lustighe fonteynen // claer,
Schoonder dan Hippocrene in Boëtiën,
Oft die clare Callirhoë in Greciën,
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Oft oock Cymothoë in Achayen, Oft Cabura, die soeter roeck dan speciën,
Oft Gargaphia, daer Diana ginck baeyen,
Oft Aretusa, die niet en cost versaeyen
Door haer soetheyt die Syracusanen,
Oft Sebetos by die Napolitanen.
Dit dal, eensdeels cleyn Venegiën // ghenaempt,
Leyt by die princelijcke stadt van Brussel playsant,
Daer ick met mijnder collegien // versaemt,
In middelmate leve, naer mijn beste, want
Hooghen staet, noch oock rijkdom abondant
En begheir ik niet; want hoogheyt baert envije.
Ick bemin de neghen Musen elegant,
Door haer cloeck verstant en constighe clergije;
Dit is mijn alderweirtste compaignije,
Al ben ick in consten noch ongheleert.
Maer daer men met verkeert, wort men by gheëert.

Deze enkele aanhaling geeft ons een genoegzaam nauwkeurig denkbeeld van den
trant onzes dichters. Hij moet aantrekkelijkheid gehad hebben voor zijne tijdgenooten,
ofschoon het ons geoorloofd zij te twijfelen of alle de heidensche godheden, en de
landen en oorden, welke hem als termen van vergelijking dienen, zelfs van het klein
getal zijner lezers verstaan werden. Bij dit gebrek, namelijk van zijne vergelijkingen
te ontleenen aan te weinig bekende onderwerpen (wij moeten het wel gelooven),
voegen zich de wijdloopigheid en de overdrijving. De vergelijking mist immers haar
doel wanneer het voorwerp, aangeroepen om onze gedachte beter te doen vatten,
nog minder bekend is dan het vergeleken voorwerp; dus, in plaats van een versiersel
des stijls te wezen, wordt zij er een gebrek van; de wijdloopigheid, behalve dat zij
verveelt, ontbindt en verzwakt zoozeer de gedachte, dat deze gevaar loopt aan den
lezer te ontsnappen; en de hyperbole beneemt het vertrouwen door hare overdrijving.
Ziedaar de drie
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groote gebreken, welke de poëtische werken van Houwaert gedurig aanbieden. In
plaats van ons een bekoorlijk tafereeltje afteschilderen, waarvan zijn landhuis te
Sint-Joosten-Noode het thema verschaffen kon, in plaats van onzen blik te vestigen
op deze landelijke rustplaats en hare schilderachtige ligging, spant hij alle zijne
krachten in om zijne omtrekken in belachlijke verhoudingen uit te rekken, en zijne
kleuren in ongrijpbare tinten te verdunnen; leidt ons in honderd verschillige, schier
zoo onbekend als afgelegene oorden, en belet ons, door de menigte van
verstrooiingen, te zien wat hij verlangt gezien te worden.
Alle de beschrijvingen, alle de tafereelen van Houwaert zijn in denzelfden toon
en denzelfden stijl; zelden ook put hij aan andere bronnen dan aan de Oudheid de
termen zijner vergelijkingen. Zulks is, onder anderen, ook het geval met de
beschrijving der lente:
En want Appollo hadde voldaen zijn reyse,
Soo voorseyt is, en dat Musa was gheweken,
Soo heeft Venus binnen mijnen palleyse
Haar claerblinckende aenschijn gheslreken;
Sy quam door t'ghelas met subtijle treken
Voor mijn bedde, daer ick gherust op lach:
Staet op! Staet op! was terstont haer spreken,
Aurora die bringht voorts den claren dach;
Hoe eest moghelijck dat iemant langh slapen mach
In dese lustighe contreye // seer schoone,
Nu in den middel van den meye // idoone?
Den soetgheurighen Zephyrus die domineert // nu,
Den Lenten is in saeysoene, den winter is uyt,
Cybele die bloemkens nourisseert // nu,
Sol doet jeughdich groeyen loof, gras en cruyt,
Die voghelkens maken met sanghe gheluyt,
Mijn planete wilt accordatie bringhen
In teecken Gemini; door mijn crachtich virtuyt
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Gouverneer ick nu maeghden en jonghelinghen;
Tot boeleren, hoveren, dansen en springhen,
Moet ick die jonghe jeught toch raeyen // nu.
T' zijn dorpers die mijn soete vreught versmaeyen // nu.
Aurora, die lieflijcke Goddinne // soet,
Comt die groen garsekens met peerlen vercieren;
Phoebus die dorre botten, uyt minne, doet
Veranderen in robijnen en saphieren;
Sijn lieve kinders, die hemelsche portieren,
Die Horae ghenaempt zijn, die hebben ontbonden
Die vlieghende peerden, fel van manieren,
Die sy t' gouden ghetuygh hebben ommeghewonden,
En Phoebus heeft haer voreghesonden,
En hy salse terstont volghen achter // naer,
Als hy hoort lustich singhen den wachter // claer.
Hy triumpheert nu, met melodiën // soet,
Op zijnen gouden waghen, metten hoofde ghecroont,
Die daghelijcx door den Zodiacus lijen // moet,
Wiens schijnende claerheyt t' firmament verschoont;
Diana haer oock persoonlijck verthoont,
Met haer Nymphen, die lieflijcke imagien,
Ontrent dees lustighe contreyen, daer ghy woont,
En bysonder ontrent die groen bosschagien;
Genius, den Godt van der boelagien,
Sal de generatie nu gaen verstercken;
Want den soeten tijt eyscht amoreuse wercken.
Ick heb volcomen last // ghegheven // oock
Alle mijn amoreuse camenieren,
Dat sy die Nymphen souden vast // aencleven // oock
In die groen foreesten, bij die wilde dieren,
Soetgheurighe rancxkens van eglentieren,
Met roosen, penseën en violetten,
Kerssouwen, leliën en violieren,
Met welrieckende cruyden (niet om vernetten)
Sal Flora, voor princerssen en cadetten,
Over het aertrijcke om stroyen // gaen.
Den soeten tijd doet droeve herten verfroyen // saen.
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Sylvanus, die gaet met bladeren groene
Die velden vercieren door den soeten tijt // nu;
Pan doet zijn Satyren (soe hy is ghewoene)
Dansen en springhen met vreught en jolijt // nu;
Amphion is hier oock in t' lustich crijt // nu,
Orpheum hoort men zijn conste baren,
T' ghedierte volght hem sonder haet oft nijt // nu,
Door t' gheluyt van melodieuse snaren;
Mercurius, den Godt van de constenaren,
En u meesterssen laten haer conste blijcken // oock,
Door soeten sanck, spel en met Rhetorijcken // oock.
Hebe, die verweckt en suckt // die jeughden,
Omdat sy hem souden gaen vermeyen;
Aesculapius, die pluckt // met vreughden
Medicinael cruyen in u groene weyen;
Protheus, die gaet zijn netten spreyen
Hier in u vijvers, om visschen te vanghen;
Nereus bringht zijn dochters in dees valleyen,
Die naer dit schoon ghewest hebben groot verlanghen,
Echo, die in diepe putten sat in verstranghen,
Houdt in u saletten het leste woort.
Dat ander vrouwen deden, daer waer discoort.
Die helsche Meesterssen // dwelck dry Furiën zijn,
Alecto, Megaera, Tysiphone naemlijek,
Die fatael spinnerssen, die vol injuriën zijn,
Clotho, Lachesis en Atropos, die blaemlijck
T'smenschen leven afspinnen onvraemlijck,
Zijn al ghebannen uyt desen foreeste;
Nemesis is verdreven onschamelijck
Metten bloetgierighen Marts uyt dese feeste;
Mijnen Cupido sal hier, met blijden gheeste,
De herten vereenighen met practijcken.
Daer liefde comt, moet discordia wijcken.
Progne met al haer generatie,
Die tusschen u welfsel woonen, en Cyanen,
Die singhen soetelijck met delectatie,
Om u tot opstaen en tot vreught te vermanen;
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Pigmea, met haer voorsinnighe cranen,
Laten wat vallen, dat ghy soudt ontwecken,
En Cygnus met sijne sneeuwitte swanen
Beghinnen te paren en te vleybecken;
Aesacus gaet hem onder t' water strecken,
Om Dirce te vervolghen, daer hy can // en mach,
Ascalaphus en Alcithoë vlien van // den dach.
Anius dochters beghinnen // te paren // oock,
Midtsgaders Halcyone met vrolijckhede;
Meleagri susters hier binnen // vergaren // oock;
En Antigone (naer zijn ghewoonlijke zede)
Is comen naer zijn oude woonstede;
En Iphigenia met haren gheslachte
Bringhen ontallijck veel eyers mede;
Gallus vercondicht die uren van den nachte,
En Picus, die houdt en kerft met machte
In u groeyende, opgaende boomen,
Dat ghy ontwecken soudt sonder langhe te droomen
Die dry Gratiën en danckbaer // Goddinnen,
Myn lieve dochters, die moedernaeckt //zijn,
En tweedrachticheyt schouwen, maer // beminnen
Den vrede, hier oock voorspoedich gheraeckt // zijn;
En, omdat die soete vreught sou volmaeckt // zijn,
Comt Bacchus met druyven naer dees gheluchten // oock,
En, eer die melodije sal ghestaeckt // zijn,
Sal Ceres hier zijn met haer goede vruchten // oock;
Die Nymphen sullen met ghenuchten // oock
Cornupiae horen bringhen seer planteyt.
Wel hem die wel doet en leeft in vrolijckheyt.
Somma, al dat leeft baert recreatie // nu,
Met vreught, solaes en groote melodije,
Dus en meught ghije, met dolatie // nu,
Niet blijven suffen in u Poëterije;
Verlaet die const en moeyelijcke clergije,
En wilt die melodieuse herpe aenveirden,
Om te verdrijven melancolije;
T'is nu tijt te staken u werck van weirden,
Want een moeyelijck werck is quaet om volheirden,
Soo dat kenlijck is alle mannen // fijn.
Den boghe en mach altijt niet ghespannen // zijn.
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Indien heel deze langwijlige allegorische toestel van het Grieksch en Romeinsch
heidendom, welke onzen dichter tot versiering dient van zijne schilderingen, de
Nederlandsche jeugd, van eenen kant, bitter weinig belangstelling inboezemen
moest, zoo is het, van eenen anderen kant, te denken, dat de aandoenlijke, uit de
fabel en geschiedenis geputte verhalen (niettegenstaande het, ja, van onkieschheid
en ontuchtigheid niet altijd vrij te sprekene sommiger plaatsen) haar bekoord hebben,
en aan Houwaert eene volksbelieving, eene naamsoverleving bijgezet hebben,
welke hem, als dichter genoegzaam kan bestreden worden. Inderdaad, de Pegasus
bevat alle de vermaarde liefdegeschiedenissen hetzij gelukkige of ongelukkige, alle
de schakingen, de verleidingen, de verkrachtingen, de bloedschendingen, de
wraaknemingen, de zelfmoorden en de doodslagen, tot welke de liefde aanleiding
gaf, die ons door de oudheid zijn overgeleverd geweest.
Het was een nieuwe wereld voor de volksmassa gelijk voor de geleerden, welke
tot op weinig vroegeren tijd, als het ware, het monopolie van dit verstandelijk verkeer
met de oudheid genoten hadden. Door Houwaert kenden de middelmatige standen
dus ook de merkwaardigste gebeurtenissen, de aantrekkelijkste daden van het
verledene: de belegering van Troja en de schaking der Sabienen; den oorlog door
Livinia aangestookt tusschen Eneas en Turnus; de verbanning der koningen te
Rome door Lucretia te weeg gebracht; den minnehandel van Pyramus en Thisbe;
van Eneas en Dido; van Hero en Leander; van Narcissus en Echo; van
Hermaphrodiete en Salmacis; van Arethuse en Alpheus; van Callisto en Jupiter;
van Proserpina en Pluto; van Jupiter en Leda; van Pyrrhus en Hermione; de
lotgevallen der Vestalen, en honderd anderen, zonder zelfs de avonturen der
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bruid van koning Garba ongemeld te laten. De liefelijke bezoeksters en vereerders
van Houwaert drongen er zelfs op aan, dat hij hun nog meer verhalen van schakingen
en verkrachtingen opdienen zou, zóó ingenomen waren zij ermede.
Alswanneer men de triomphale bejegening bedenkt, met welke de geleerden de
letterkunde der Ouden onthaalden, den eeredienst dien zij haar, vooral in de
zestiende eeuw, betuigden, mag men gelooven dat het publiek, ongetwijfeld
verzadigd van de poëtische heldendaden van het ridderschap, bijzonder de vrouwen,
altoos gretig naar liefdeverhalen, den Pegasides van Houwaert met geestdrift
bejegenden. Indien men aan 's mans eigen woorden geloof geven mag, zou eene
afvaardiging van juffrouwen uit de hoofdstad hem eene lauwerkroon zijn gaan
aanbieden. Wij gelooven gaarne, dat de juffrouwen der vorstelijke stad Brussel
e

bekwaam waren om, in de XVI eeuw, eene zoo vleiende hulde te bewijzen aan
den nationalen dichter, die hen zoo uitermate bekoorde.
Wat er ook van zij, Houwaert bewees er hun zijnen dank over met zijn achtste
boek, waarin hij handelt over d'Excellentie van de Edele Maeghden. Ziehier, hoe
Houwaert van dit huldebewijs niet onaardig gewaagt in zijn vijfde boek.
Aurora dede den dauw op die bloemkens dalen,
Als ick noch sliep en op mijn bedde lach;
En Titan stont op, die zijn blinckende stralen
Op zijn hooft gheset heeft, ghelijck hy plach,
En hy brocht uyt Orienten den claren dach
Met zijn snelloopende witte peirden;
En ick ben opghestaen, soo saen ick hem sach;
Ghelijck oock deden die vier dochters van weirden,
En wy zijn ghegaen lancx der bedauder eirden,
Met cleyne passen, al diviseren,
Om den beswaerden gheest te recreëren.
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Wij hoorden de vogelkens seer lieflijck singhen,
Sonder swaermoedicheyt, druck oft ghetreur;
Wy saghen die wilde dieren springhen,
D'elementen toonden ons jonstich faveur;
Die welrieckende bloemkens, schoon van coleur,
En die beperelde cruyekens groene,
Die gaven overal sulcken soeten odeur,
Dat ons verstant passeerde (te boven ging) om te bevroene
En dees dochters pluckten (soo Flora plach te doene)
Groen cruyt en bloemkens, welck sy daer vonden // hebben,
Die sy met zijden draders ghebonden // hebben.
Doen begonsten dees dochters, onder hun vieren,
In hare sindalen te vergaderen
Van die welrieckende groene laurieren
(Die daer stonden) seer vele bladeren,
Die sy met groene zijden draderen
T' samen voeghden, en een croone af ghemaeckt // hebben.
Hierentusschen begost den noene te naderen,
Daer sy alle viere naer ghehaeckt hebben;
En soo saen als sy hun werck ghestaeckt // hebben,
Zijn wy t'samen ghegaen, handt aan handt, // ras,
Naer ons palleys, d'welck seer schoon en triumphant // was.
Hierentusschen had Phoebus zijn peirden ghedreven
Tot in middel van des hemels troone,
En zijn stralen hebben sulcken hitte ghegeven
Dat ick naer huys ginck met dees vier dochters schoone;
En die schoon groene laurieren croone
Die hebben sy my gheschoncken uyt jonsten,
En ick heb haerlieden (in wederloone)
Vier schoon presenten ghegheven van consten;
En, naer ons maniere van doene, soo begonsten
Wy ons wederom aen tafel te voeghen,
Daer wy aten en droncken naer ons ghenoeghen.

Onze dichter, zooals men er zich heeft van kunnen overtuigen, heeft eene bijzondere
voorliefde voor de opsomming, en zijn boek is ervan doorzaaid. Wil een minnaar
zijne liefde verklaren: ‘Evenals men den wijngert snel ziet groeien,
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evenals men de baren der zee met de wassende tij ziet toevloeien, evenals men
het onkruid in overvloed ziet groeien, evenals men de bladeren in de lente ziet
uitbotten, en evenals men in den zomer de korenaren ziet bloemen, aldus groeit
mijne liefde tot u dagelijks;’ en drie strophen verder: ‘Eer zullen de hemelhooge
Alpen bedekt zijn door de wateren; eer zullen de dorstige en dorre akkers eenen
lachenden wasdom voortbrengen; eer zullen de vruchten groeien in het water; de
bosschen zullen eer van hun gebladerte ontbloot zijn in den zomer; de groene
weilanden zullen eer zonder vee wezen; de bronnen zullen eer van hunne aderen
beroofd zijn; en de kinderen zullen eer zonder vader geboren worden(!!!), eer dat...
enz.’ Deze aanhalingen bewijzen ook, dat onze dichter soms zijne vergelijkingen
uit de natuur putten kan, ja, ook wel wat al te onkiesch.
Houwaert had zich dus voorgesteld in zijn achtste boek de Voortreffelijkheid der
vrouw boven den man te bezingen, ‘omdat, zoo zegt hij, er zoovele daden, chronijken
en geschiedenissen geschreven geweest zijn, waarin de mans op eene schitterende
wijze geroemd en verheven worden, en dat de schrijvers dier werken’, met
voorbedachten rade, ‘den roem der vrouwen met stilzwijgen hebben willen
voorbijgaan.’ Geen koddigere opeenstapeling van ongerijmdheden bevlekte ooit
perkament of papier, behalve misschien het ‘Der naturen Bloeme’. Risum teneatis
amici! De dichter begint met ernstig te verklaren, dat hij ditmaal den lezer met fabels,
beuzelarijen, verdichtsels noch drogreden zal op den dwaalweg brengen; hij zal
zich slechts van loffelijke redenen bedienen, en zal niet steunen dan op loffelijke,
gezaghebbende schrijvers, kernspreuken en voorbeelden.
Het was met deze ‘Disputatie’ gelegen gelijk met zoo
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menig ander vraagstuk door de scholastiek opgeworpen op het gebied van de
wijsbegeerte en der godsdienst, en door het volk overgebracht in den kring van het
werkdadige leven; beuzelachtige en altoos verkeerd opgeloste vraagstukken, omdat
hun grondslag, of de redeneering, welke men erop toepaste, gebrekkig waren, dat
zij slecht gesteld, onvolledig of te onbeperkt waren, kort, omdat zij door de moderne
wetenschap niet verlicht waren en dat men het wonderbare en de uitersten zocht
a priori; ook liepen zij doorgaans uit in het bespottelijke. Ziehier dan het kort(?)
begrip van deze lofspraak der vrouw; zij zal den lezer wellicht te wijdloopig
voorkomen, doch wij denken dat hij zijne waardigheid als mensch zal gevleid vinden,
en dat hij een gevoel van behagen smaken zal bij het beschouwen van den
verstandelijken afstand sedert drie eeuwen doorloopen, niet alleen door de geleerden
maar ook door de menigte. Leenen wij dus een aandachtig oor aan dit verstommend
‘Encomium’ der schoone kunne. Men zal spoedig begrijpen waarom wij ons
onthouden van alle kritiek.
‘Vooreerst, de vrouw is edeler dan de man door den naam haar door God gegeven,
want Adam beduidt: ‘weeke aarde’. en Heva ‘moeder der levenden’; de bewijsvoering
van den naam op dengene die hem draagt, is gewettigd door de Romeinsche
rechtsgeleerden en door de godgeleerden; aldus, volgens den heiligen Paulus,
overtreft Christus de engelen des te meer als zijn naam voortreffelijker is. - De naam
der vrouw heeft ook meer overeenstemming met den naam van God, welke, in vele
talen, met vier letteren geschreven wordt: Heva-Godt. - De schepping bestaat uit
twee orden: het vergankelijke en het eeuwigdurende. In de eerste orde heeft God
vooreerst de geesten en de zielen geschapen, daarna de hemelbollen en de
elementen. In de
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stoffelijke orde is Hij te werk gegaan van het laagste tot het verhevenste; Hij heeft
opvolgelijk het gesteente, de kruiden, de dieren, den man geschapen en, om zijn
werk te bekronen, de vrouw; zonder de vrouw was de schepping onvolmaakt; dus
is de vrouw het volmaaktste en uitmuntendste wezen. - De man werd geschapen
in het veld, onder de dieren; de vrouw, in het hemelsch Paradijs. Van dit
geboren-worden in eene meer verhevene plaats hebben de vrouwen dit voorrecht
behouden dat hun gezicht en hun geest niet zoo spoedig duizelig worden als bij
den man, wanneer zij op eenen hoogen toren geplaatst zijn. - De vrouw verdrinkt
niet zoo gauw als de man, zij vlot langer boven het water; voor eene enkele vrouw
verdrinken er vijftig mans. - De vrouw gaat den man zoover te boven als deze van
eene doode stof, de vrouw van eene levende stof gevormd werd. Nu, de
verhevenheid en de waarde der schepsels en der dingen is, volgens het burgerlijk
en het kanoniek recht, naar evenredigheid van de vermaardheid der plaats waar zij
hunnen oorspronghebben: alzoo de koopwaren van Carthago, de olie van Mauritanië,
het goud van Cyprus, het zilver van Bretanje, de oranjes van Lissabon, de
reukwerken van Perzië en van Saba, de kleuren van Lakonië. Degene die hier
voorraad aankoopt voor eene keizerlijke familie van Sicilië zal vragen: amber van
Sidonië, zijde van Damas, specerij van Calcutta, purper van Arabië, wijn van Candië,
kort, hij zal alle de vruchten en voorwerpen koopen uit de vruchtbaarste en de
voornaamste plaatsen. Zoo was het dat Isaäk zijnen zoon Jakob vermaande de
Cananeesche vrouwen te mijden, om eene uit Syrië te nemen. - De vrouw is des
te volmaakter, wijl zij uit eene ribbe van Adam getrokken is, welke er gevolgelijk
minder volmaakt door werd. - De man is slechts een voortbrengsel der Natuur,
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de vrouw is het werk Gods, waaruit volgt dat zij beter begaafd is dan hij, dat haar
lichaam zuiverder is, dat zij schooner is, waardiger en rijker aan alle lichamelijke en
zedelijke hoedanigheden. ‘- Hierop volgt eene omstandige beschrijving der vrouw,
van het hoofd tot de voeten. - Heerschappij door de “manninne” uitgeoefend op
verscheidene goden en vermaarde personaadjes der oudheid. -’ De Genesis leert
ons, dat de kinderen Gods de dochters der aarde zochten te verkrijgen, omdat zij
schoon waren. Schoone vrouwen der Heilige Schrift: Sara, Rebecca, Abigaïl,
Bethsabee, Judith, Esther, de drie dochters van Job. - Eerbaarheid der vrouw, door
de natuur begunstigd; zij verkiest somwijlen zich te laten sterven dan te genezen;
als de vrouw verdrinkt, heeft zij van nature den rug gekeerd naar de oppervlakte
des waters, terwijl het tegenovergestelde plaats grijpt bij den man. De dochters der
Milezers wilden zich, door eene soort van razernij, om het leven brengen; de overheid
liet eene verordening uitgaan, inhoudende dat alle degenen, welke zich zouden om
het leven brengen, naakt door de stad gesleept zouden worden, en deze bedreiging
was genoeg om hen van een noodlottig voornemen terug te houden. - Onder de
leden waarmede God 's menschen lichaam begaafde, houdt het hoofd den eersten
rang; nu het hoofd des mans is gauw onderworpen aan kaalheid, terwijl het haar
der vrouw tot aan den dood blijft voortduren - Het aangezicht des mans wordt
misvormd door den baard, dat der vrouw is natuurlijk rein en zuiver. - De natuur
heeft de vrouw verrijkt met melk, niet alleen omdat de melk het kind voedt, maar
omdat zij de deugd bezit om het van vele ziekten te bevrijden. De geleerden hebben
beweerd, dat de melk alleen voldoende zou wezen om lang te doen leven. Gebeurtenis verhaald door Valerius van eene dochter
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welke hare gevangene moeder voedt met hare melk; gevolgtrekking: de vrouw is
meer geneigd tot werken van barmhartigheid dan de man. - De geneeskundigen
meenen, dat de oude lieden, wier bloed verkoeld is, hun leven verlengen kunnen
met zich te verwarmen in den schoot van een jong meisje. - De geneeskundigen
en de rechtsgeleerden beweren, dat de vrouwen periodieke krachten bezitten om
de derdendaagsche koorts te bestrijden; sommigen zeggen zelfs, dat zij de
aardbevingen, het onweer en de tempeesten stillen kunnen en oogenblikkelijk het
vuur uitdooven. Zij zeggen, te meer, en ‘de ondervinding bewijst het,’ dat eene
vrouw, bij middel dezer krachten, zich zelve van allerlei ziekten kan genezen.
De vrouw overtreft den man nog door hare welsprekendheid, want alleman heeft
het spreken geleerd van zijne moeder of zijne zoogster, en er zijn weinige vrouwen
die een gebrek hebben in de spraak; het is zelfs zelden dat men eene doove vrouw
aantreft. - En nochtans bewaren de vrouwen beter een geheim dan de man;
voorbeelden: Lena bij de Atheners, Epitaris by de Romeinen. - God heeft den man
begunstigd met de vrouw als met eenen zegen; ook heeft hij wel rede om zich te
verheugen, die in deze wereld eene goede vrouw bekomen heeft; enz. - Het is
Adam, die de schuld is van ons verderf; immers God had aan hem, niet aan de
vrouw, verboden van de verbodene vrucht te eten, mits zij niet geboren was ten
tijde van dit verbod. God heeft aan de vrouw niet verweten dat zij van de verbodene
vrucht gegeten had, maar dat zij, verleid door de slang, den man gelegenheid gaf
om ervan te eten; de vrouw zondigde uit argeloosheid, de man met beraden wil. God heeft, om de wereld van de erfzonde te zuiveren, uit ootmoedigheid de natuur
des mans aangeno-
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men, niet die der vrouw; ook heeft God aan het serpent deze woorden toegesproken:
‘dat de kop der slang zou verpletterd worden door het nageslacht der vrouw.’ - God
heeft niet gewild de zoon van een man, maar wel die eener vrouw te wezen. - God
heeft zich, na zijne verrijzenis, niet aan mans vertoond, maar wel aan vrouwen. De vrouwen zijn standvastiger geweest in hunne geloofsbelijdenis dan de mans;
ten voorbeelde de maagden Blandina, Maxima, Corinthes, Sophronia, Dorothea en
Tharbua. - De vrouwen overtreffen in standvastigheid de Curiussen, de Camillen,
de Fabiussen; bij voorbeeld: Euphrosina, Flavia, Ammonora, de moeder der
Machabëers, Magdalena, Pricilla, enz. - Aristoteles zegt dat de mans edeler, wijzer,
sterker zijn dan de vrouwen; nochtans werd Adam overwonnen door Eva, Samson
door Dalila, Loth door zijne dochters, David, Salomo en Job door de vrouwen. Voortreffelijkheid der vrouwen bewezen door Rachel, Rebecca, Joël, Judith. - De
Heilige Schriftuur leert ons dat menige mans gedoemd geweest zijn tot de helle, zij
meldt echter geene vrouwen. - Houwaert bewijst door het voorbeeld der dieren dat
het vrouwelijk geslacht het mannelijke overtreft; alzoo zijn de arend, de koning der
(1)
vogels, en de Phoenix, vrouwelijke wezens . - De mans vonden de zwartekunst uit
en sloten de eersten een verdrag met den duivel; Sodoma en Gomorrha vergingen
door de zonden der mans; voorbeelden van eene menigte vermaarde mannen der
oudheid die gezondigd hebben door vleeschelijken lust. Dus overtreffen de vrouwen
de mans door de eerbaarheid der zeden. - Menige vrouw heeft gedoogd dat haar
man eene bijslaapster had, zooals Sara en Rachel; maar wie is de

(1)

Aquila, ja, maar Phoenix niet.
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man die zoo toegevend wezen zou als zij? - Getrouwheid der vrouwen bewezen
door Argia, Abigaïl, Artemisia, Porcia, de vrouw van Cato, Cornelia, de vrouw van
Gracchus, Julia, die van Pompeius. - Kuischheid der vrouwen bewezen door de
geschiedenis van de heilige Susanna, van Emmia, en van Cunegondis, de
echtgenoote van den Duitschen Keizer Hendrik den Manke, enz. enz. - De vrouwen
hebben de zeven vrije kunsten uitgevonden. Nicostrata de schrijfkunst, Ceres het
graan, Arachne de spinkunst, en zij leerde ook aan Pamphilia de kunst van tapijten
te maken, en het fluweel en de zijde te weven; Tanaquil schiep een groot vermaak
in te naaien, te spinnen en te weven; Artemysis heeft wonderen verricht met de
geneeskracht der kruiden; Combe vond de kunst uit om wapens te maken en de
koperen en metalen oorlogs-kleedijen; de dochter van Agatodis vormde, bij middel
van het vuur, de eerste pottebakkers waren; Glyceris maakte de eerste kronen van
bloemen en lauriers; Diana richtte de eerste de honden af voor de jacht; Atalanta
doodde de eerste een everzwijn; Britomartis vond de eerste het netwerk uit; Helena
den drank tegen de zwaarmoedigheid; de Amazonen leerden de paarden te berijden
en te bedwingen; Hecate ontdekte het gif welk men aconiet heet; Circe en Mede
hebben wonderen verricht met de kruiden, hebben draken en slangen bedwongen,
de maan doen achteruitgaan en rivieren naar hunne bron doen terugkeeren; de
dochter van Platis vond, in het eiland Coo, de kunst uit om te breien; Noëma naaide
de eerste lakenkleederen; Dela bewerkte de eerste het koper; Medea blankette de
eerste hare wangen; Caja maakte het eerste koninklijk gewaad; Polyhymnia schiep
de rederijkkunst; Fabiola stichtte de eerste gasthuizen; Livia kon, door eene fijne
kunstgreep, kuikens voortbrengen zonder eieren onder
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de hen te leggen; Isis vond de klokken uit; Vesta bouwde de eerste huizen; Circe
ontdekte de geneeskracht der kruiden; Penthesilea vond schild en bijl uit. en de
edele Trojaansche vrouwen dachten den zoen uit om de gramschap hunner mans
te stillen; Bellona vond de wagens en dijssels uit; Melissa ontdekte de bijen en den
honingraat; Thamiris maakte te Athene het afbeeldsel van Diana; Cratinax muntte
te Eleusis in dezelfde kunst uit; Pallas vond het weefgetouw uit, de krijgskunst en
de klankmaat, de kunst om de olie te persen, en de schepen op zee te sturen. Wie
zijn de mans, die op zulke uitvindingen roemen kunnen? - De spraakleeraars beweren
de vrouwen te overtreffen in welsprekendheid; wij leeren de welbespraaktheid beter
van onze moeders. - De vrouwen overtroffen de mans ook in de kunst der
voorzegging, in wijsheid en goeden raad; voorbeelden. - De eerste gedachte der
vrouw is altoos beter dan de overpeinsde gedachten des mans; derhalve ‘moest
men aan de vrouwen ook toelaten hunne meening in de beraadslagingen te uiten’;
hij, die er de vrouwen uitsluit sluit er dikwijls met hen de gratie Gods uit; indien men
naar de vrouwen luisterde, zou er nooit oorlog zijn; de vrouwen zouden beter een
land bestieren ‘dan de mans het onzer dagen doen’. Zouden zij het land slechter
kunnen bestieren? De tweedracht heerscht overal, behalve in Engeland, waar eene
vrouw op den troon zit. - Twee vrouwen werden, door hunne wetenschap en
welsprekendheid, aan het hoofd der twee aanzienlijkste staten der wereld gesteld,
‘de pausin Johanna’ en de keizerin Theodosa. - De groote territoriale
wereldverdeelingen hebben den naam van drie vrouwen bekomen: Azië, Lybië en
Europa. - De meisjes bereiken eer hunnen wasdom dan de jongens; de meisjes
mogen testeeren op twaalfjarigen
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ouderdom, de jongens mogen het eerst op hun veertiende jaar; men ontvoogt de
meisjes eer dan de jongens; bijgevolg zijn de vrouwen verstandiger dan de mans.
- Er zijn landen, waar eene adellijke vrouw eenen niet adellijken man veradelt met
hem te trouwen. - Rechtbank van vrouwen door Annibal ingesteld tusschen de
Galliërs en de Karthagers. - Andere voorbeelden van hulde aan de wijsheid der
vrouwen bewezen, en van zekere voorrechten hun bij de Romeinen en elders
vergund. - ‘Hedendaags zijn de vrouwen, door een stelsel van gewelddadigheid en
dwingelandij, van alle vrijheid beroofd’, in weerwil van het goddelijk recht en de
natuurlijke rede, in weerwil van de oude gebruiken en statuten. Men brengt de
meisjes op in de ledigheid, en, daar men hen tot iet anders onbekwaam acht, leert
men hun slechts naaien en spinnen; men dwingt hunne natuur, men breekt hunne
zinsvermogens; in eenen meer gevorderden ouderdom, geeft men hun eenen
echtgenoot, dien zij nauwelijks kennen, of men sluit ze op in een klooster. Zij zijn
uit de ambtsbedieningen van den Staat gesloten, die zij veel beter zouden
waarnemen dan de mans, welke ze in onzen leeftijd tegen goud opwegen, of ze
verkrijgen bij schenking, 't welk mede tot verderf strekt van het land, want ‘men
voorziet de personen van ambten, maar de ambten zijn onvoorzien van mannen’.
Menschen vol gebreken hebben, ondanks de Heilige Schrift, de vrouwen nog belet
het woord Gods te prediken; de onbeschaamdheid dier nieuwe geesten is zoo ver
gegaan, dat zij Gods woord tegen de vrouw uitleggen, aan deze de achting en het
gezag benemen en haar beneden den man verklaren. De onbeschaafde mannen,
die ons lezen zullen, zullen tegen ons opwerpen de vervloeking van Eva en de der
vrouw opgelegde onderdanigheid; en zoo men hun antwoordt dat
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God onze moeder Eva van dien vloek ontslagen heeft, zal men ons de woorden der
H.H. Petrus en Paulus tegenwerpen, die de onderdanigheid der vrouw aan den man
bevelen, en die willen dat zij de stem niet verheffe in den tempel; doch deze
aanvoeringen hebben slechts eene schijnbare waarde voor degenen die goed de
H. Schrift kennen. God zondert niemand uit; er zal voor Hem, in de laatste uur, noch
man noch vrouw wezen, maar het nieuwe schepsel.’
Indien iemand, begeerig zijnde om eene billijke hulde aan de schoone kunne te zien
e

bewijzen, vond dat deze Lof der Vrouwen op de wijze der XVI eeuw, of ten minste
op die van Houwaert in 't bijzonder, te veel zegde en te weinig, dat het ‘kort begrip’
zelf ervan te lang en te vervelend is, dan verzenden wij hem naar dat verrukkend
versje van negen Strophen ‘Würde der Frauen’, waarin Schiller, op de wijze der
e

XIX eeuw, en op de zijne in 't bijzonder, de waarde der vrouwen bezongen heeft,
en hij zal zijne verveling en zoo ietwat walgelijks vergeten, en zijn hart zal ontluiken
van zaligheid bij het hooren van dezen beurtelings liefelijk-zachten en krachtigen
hymnus, volgens dat de dichter het karakter van de vrouw of dat van den man
afschetst: ‘Eert de vrouwen, zij vlechten en weven hemelsche bloemen in het
aardsche leven’.
Zijn wij evenwel rechtvaardig en beoordeelen of veroordeelen wij Houwaert niet
uit het oogpunt van onzen leeftijd noch in dit gedeelte, noch in eenig andervan zijnen
Pegasus. Houwaert was van zijn tijd, hij had er de begrippen van, de vooroordeelen
en den smaak; en in die noodlottige tijden van traan- en bloedstorting en in den
rouw gedompelde ouders, kinders, broeders (het strekke den dichter tot ver-
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schooning!), verlangde de menigte wellicht ook ‘Wiegengesang’, gelijk de Werther
van Goethe, kinderpraatjes, gekke, beuzelachtige, wondere, phantastische,
onmogelijke, tijd- en smartverdrijvende verhalen. Houwaert was in zijn tijd een
voornaam man, die zijn tijdvak en zijne tijdgenooten begreep; een geleerde en, dat
meer is, een braaf edelman, welke, als letterkundige, even als Marnix van Sint
Aldegondis, benevens den moed der vaderlandslievende helden, die voor de vrijheid
des gewetens streden en leden, den moed en het verstand had niet in het latijn te
schrijven, de vrucht zijner ontzachlijke lezingen, hoe vreemd ook, het volk in zijne
moedertaal mede te deelen. De Pegasus bood de burgerij eenen roman aan ‘op
zijn Fransch,’ geschiedenissen en verdichtsels, al wat de historie der oudheid en
de mythologie verbazingwekkends, anekdotisch, belangrijks opleveren. Hij was, in
de

de XVI

eeuw, voor de Nederlanden, doch met oneindig minder verdienste, wat
de

Cats in de XVII was, de volksgeliefde dichter. Ook werden zijne werken herdrukt
in Holland, en sommigen voor de eerste maal aldaar uitgegeven; zijn bijval schijnt
er zelfs grooter geweest te zijn dan in België. Wij zouden hem voorzeker wat meer
oorspronkelijk, meer vrijwillig willen zien; doch dit gebrek is eigen aan vele schrijvers
van het tijdvak; de namaking en het conventioneele vindt men overal, en 't is billijk,
te bekennen dat het classicismus, dat de Renaissance alleen geen plicht hadden
in dezen mangel aan persoonlijkheid. Het schijnt, alsof men, in de wetenschappen,
de letteren en de kunsten, gelijk doorgaans in heel het maatschappelijk leven der
middeleeuwen, zich ontzegd hadde van zijn eigen leven te leven, op te merken,
waar te nemen, te onderzoeken, te keuren en vooral eenige nieuwigheid in te voeren;
men leefde over 't algemeen in het verle-
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dene en van het verledene; men hadde gezegd dat er voor het menschelijk verstand
niets anders meer te doen was dan den ouden slender te volgen; men kende alles
wat de ouden geschreven hadden, en men scheen hardnekkig om zich zelven niet
te willen kennen, te leven van de gedachten der voorgaande geslachten, en zelfs
de verschijnsels en de tooneelen der natuur met de oogen van anderen te
(1)
beschouwen. In de schilderkunst, had men een afkeer van het naakte , en men
weet wat het Vesalius kostte het scalpel door het menschelijk lichaam te hebben
laten gaan. Houwaert, die op den voorgevel zijner woning den grondregel van den
tempel van Delphos: ‘Ken u-zelven!’ geschreven had, en die dezen zoo nadrukkelijk
anderen aanbevool, vermoedt zelfs niet dat hij de eerste is om dien te miskennen;
men was er zoo zeer van verwijderd, dat weinigen zijner tijdgenooten, wij meenen
het te mogen verzekeren, deze ongerijmdheid bemerkten. Rekenen wij het hem
dus niet al te hoog aan.
De strengheid der hedendaagsche kritiek zou ook wel hier en daar iets te gispen
vinden op den stijl onzes dichters. Daargelaten het al te veelvuldig gebruik van
Fransche of Latijnsche woorden, iets wat in den smaak zijner tijdgenooten schijnt
geweest te zijn, voelt men zich niet zelden geërgerd door gemeene en zelfs onzedige
uitdrukkingen; of waren zij het wellicht niet in zijnen tijd, dewijl hij voor jonge dochters
schreef? Althans hij schijnt ze niet zonder behagen uit zijne pen te laten vloeien;
men bejammert zijne wijdloopigheid, zijne gezwollenheid, zijne herhalingen:

(1)

Zóó schrijft men; eene allerstoutste uitzondering op deze bewering maakt echter het
schilderstuk ‘Adam en Eva’ van Jan van Eyck, thans in het Brusselsch Museum berustend.
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men ziet zich wel verplicht hem zijnen mangel aan goeden smaak, aan sierlijkheid,
aan warmte en aan verhevenheid aan te wrijven. Edoch, deze gebreken der
voordracht worden eenigermate vergoed door zeer loffelijke hoedanigheden.
Houwaert verhaalt doorgaans met veel gemakkelijkheid, met eenvoudigheid,
klaarheid en rijkdom van denkbeelden en uitdrukkingen; zijn stijl is zeer afgewisseld
en bloemrijk en, ten anderen, gepast, zooniet voor de onderwerpen, die hij behandelt,
althans voor zijne lezers.
Er blijft ons nog over eenige woorden te zeggen van Houwaert's versbouw. Wij
hebben reeds gemeld dat zijne strophen elf verzen hielden. Deze hebben vaste
maat, noch snede; het getal lettergrepen verandert tusschen elf en veertien. Er
heerscht niet meer dwang in de rijmen; deze wisselen gewoonlijk af met twee en
drie mannelijke en vrouwelijke. Doch de dichter schept dikwijls zijn behagen in er
allerlei grilligheden ten toon te spreiden; een aantal Strophen hebben slechts één
rijm; in andere heeft elk vers een dubbel, soms een driedubbel rijm, of het rijm wordt
een echo; elders rijmt het laatste woord van elk vers met het eerste woord van het
volgende vers, boven en behalve het slotrijm; nog elders bevindt zich het rijmwoord
op eene andere plaats van het vers, of rijmt met een ander woord in hetzelfde vers.
Kort, men mag van zijnen versbouw zeggen dat het gerijmde proza is. Hij herinnert
de

ons de ‘dichterlijke’ kunstgrepen van het begin der XVI eeuw in Frankrijk, en hij
doet ons ook denken aan de niet onbevallige makamen van den Arabischen dichter
Abu-Seid.
Het tweede gewrocht van Houwaert, welk zich met een letterkundig karakter
voordoet, is de Handel der Amoureusheydt. Het bestaat uit vier zinspelen, waarvan
de in den titel genoemde personages het onderwerp uitmaken. Men treft
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er dezelfde hoedanigheden en dezelfde gebreken aan, die wij in den Pegasus
gekenmerkt hebben. Behalve dat de onderwerpen ontleend zijn aan de mythologie,
welke eene gansch bijzondere aantrekkelijkheid voor onzen dichter schijnt gehad
te hebben, onderscheiden zich deze zinspelen door niets van die beruchte ‘Spelen
van Sinnen’, welke een of ander punt der zedeleer of des Bijbels in handeling
e

e

voorstelden, bij welke onze voorouders der XV en XVI eeuw zich zoozeer
vermaakten. De schikking is dezelfde, de allegorische personen helpen erin met de
hoofdpersonages ter ontwikkeling en ontknooping der stukken, en er heerscht
doorgaans zooveel vrijheid in de uitdrukkingen als in den algemeenen vorm, onder
het litterarisch oogpunt. De stukjes hebben niet min of meer waarde dan de laatste
in Frankrijk vertoonde morales.
Wij bepalen ons dus bij deze opmerkingen, en laten het over aan degenen, die
eene bijzondere studie van de tooneelspelen onzer rederijkers zouden willen maken,
Houwaert's zinspelen op eene meer bijzondere wijze te behandelen.
K. STALLAERT.
(Wordt vervolgd)
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Severo Torelli.
Critische beschouwingen over François Coppée's laatste
tooneelwerk, door Frans Netscher.
I.
en

De inhoud van den Severo Torelli, die den 21 November 1883 met goed gevolg
te Parijs werd opgevoerd, is in het kort het volgende. Severo, een jong edelman uit
Pisa, die in het jaar 1494 den twintigjarigen leeftijd bereikte, heeft met eenige zijner
adellijke vrienden besloten hun geboortestad, toenmaals zuchtende onder de
heerschappij van de republiek Florence, van het vreemde juk te bevrijden. Hij heeft
zich hiertoe in eene samenzwering begeven, welke hij eene hoogere wijding schenkt,
door ze door de Kerk te doen zegenen. De edellieden hadden het plan aldus
overlegd, dat zij eerst den Florentijnschen goeverneur, welke de stad beheerscht,
om het leven zouden brengen, om daarna de geheele bezetting uit Pisa te verdrijven.
Als zijne moeder, Dona Pia, met zijn voornemen in kennis wordt gesteld, verschrikt
zij, en smeekt hem den vreemden bevelhebber, Spinola, niet van het leven te
berooven, hem openbarende, dat niet haar echtgenoot, Gian Battista Torelli, zijn
vader is, maar de Florentijnsche goeverneur: zij heeft zich,
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twintig jaar geleden, aan Spinola overgegeven om haar echtgenoot, die in zijne
macht en in levensgevaar verkeerde, te redden. Hij is dus de zoon van den vreemden
tiran, en zou door het volvoeren van zijn plan de moordenaar van zijn eigen vader
worden. Nu ontstaat er in Severo's boezem een tweestrijd tusschen deze gevoelens:
zijn plichtbesef, versterkt door den eed, en zijn afgrijzen om vadermoordenaar te
worden. Deze strijd eindigt dusdanig, dat als Severo eindelijk, na lange
vertwijfelingen, op het punt staat Spinola te doorsteken, zijne moeder, Dona Pia,
hem plotseling in den weg treedt, eerst Spinola om het leven brengt en daarna zich
zelve den dolk in het hart stoot. Op het laatste oogenblik smeekt zij Severo haar
echtgenoot, Gian Battista, met het geheim onkundig te laten.
Het is mijn voornemen niet mij bezig te houden met den letterkundigen vorm,
waarin Coppée dezen tragischen strijd van den jongen edelman gestoken heeft,
evenmin als met de letterkundige waarde der Nederlandsche overzetting des heeren
van Hall; ik stel mij voor eenige critische en historische beschouwingen te leveren
over het karakter der handelende personen en over het tijdperk en de plaats, waar
de dichter zijn werk heeft doen spelen.

II.
Wil men Severo's karakter en handelingen onder het juiste licht beschouwen, men
verplaatse zich naar het einde der middeneeuwen in de Italiaansche republieken
der Arnovlakte. Severo's handelwijze is het logische gevolg van zijn persoonlijken
aanleg en de staatkundige tijdsomstandigheden, waarin hij opgroeide. Men sta dus
eerst stil bij den politieken toestand van Noord-Italië ten tijde van het jaar 1494.
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Het laatste kwart der XV eeuw was voor Italië's staatkundige geschiedenis van het
hoogste gewicht geweest. De Noord-Italiaansche republieken, onderling naijverig
op elkanders macht en voorspoed, leefden in openlijken strijd.
In Milaan had Frans Sforza zich in 1450, ondanks den tegenstand van zijn
leenheer, den Duitschen keizer Frederik III, tot hertog laten uitroepen, welke titel in
1476 op zijn kleinzoon, Johan Sforza, was overgegaan.
In de republiek Florence, waereldberoemd door den hoogen trap van bloei, welken
er de kunsten en wetenschappen bereikt hadden, oefende het geslacht der Medici
een overwegenden invloed uit. Haar hoogtepunt had zij bereikt tijdens het leven
van Lorenzo de Medici, die door het voeren van een weelderigen staat zich den
eerenaam van ‘el Magnifico’ verwierf.
Na diens dood, in 1492, was de macht van dit huis zoodanig in omvang
toegenomen, dat zijn zoon, Pietro, het eerzuchtig plan dorst ontwerpen zich tot vorst
te doen huldigen.
Aan hare zijden bloeiden de machtige republieken Venetië en Genua, invloedrijk
door hare uitgebreide handelsbetrekkingen, terwijl het zuidelijker gelegen koningrijk
Napels, door zijne inwendige zwakheid, voorbestemd was als een der eerste offers
te vallen voor de eerzuchtige buitenlandsche staatkunde van den Franschen monarch
Karel VIII.
In de rij der onafh ankelijke republieken had Pisa eenmaal ook eene eereplaats
ingenomen, maar niet sterk genoeg om weerstand te bieden aan de toenemende
macht van Florence, was zij, in het jaar 1406, door deze republiek onderworpen
geworden. De eerste jaren van hare onderwerping waren voor Pisa niet de
donkersten uit hare geschiedenis geweest. Florence had tot stadhouder over haar
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nieuw wingewest Gino Cappino benoemd, een rechtschapen en gematigd
bevelhebber, die er naar streefde de algemeene ontevredenheid zoo min mogelijk
voedsel te geven. Twee jaar later stelde zij zelfs Pisa aan Rome voor, ten einde
daar het concilie te doen plaats vinden, dat eene beslissing zou geven aan het
schisme in de katholieke kerk, tevens hopende door dezen maatregel den bewoners
van Pisa eenig geldelijk voordeel te bezorgen, en de uitgeweken edelen tot terugkeer
aan te moedigen. Haar bestuur droeg alle blijken van verdraagzaamheid en
toegevendheid.
Eene politieke gebeurtenis bracht, helaas! verandering in de verhouding tusschen
onderworpenen en onderwerper. Deze ongelukkige omstandigheid was de revolutie
van 1434. Florence had zelf zooveel van hare macht verloren, dat het onderscheid
tusschen haar en de aan hare heerschappij onderworpen staten bijzonder gering
was geworden. Wilde zij dus het oude overwicht blijven handhaven, dan was zij
verplicht de macht harer wingewesten in verhouding tot de hare geheel of gedeeltelijk
te fnuiken. Het noodlottig gevolg van een dergelijk staatkundig programma kon niet
lang op zich laten wachten. Tot haar politieke leus verheven hebbende: ‘Il faut tenir
Venise dans la sujétion par ses factions, et Pise par ses forteresses’, volgde zij den
rechten weg, welken dit shyboleth haar aanwees. Te Pisa werden twee kasteelen
gebouwd, die de geheele stad konden bestrijken, en de stadhouders onverdraagzamer dan de eerste Florentijnsche bevelhebbers - zich veilig wanende
in deze sterke burchten, knevelden het volk op allerlei wijzen. Maar deze kleine
middelen voldeden weldra niet meer, en men moest zijn toevlucht tot krassere
maatregelen nemen, om den weêrspannigen geest der Pisaneezen ten onder te
brengen. Drukkende belastingen werden den bewoners opgelegd,
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terwijl zij bovendien van de bediening aller openbare ambten waren uitgesloten.
Daarbij kwam, dat de te Pisa verblijf houdende Florentiners geene enkele geschikte
gelegenheid voorbij lieten gaan om lucht te geven aan hun haat en minachting voor
de onderworpen bevolking. Steeds kwamen de partijen scherper tegenover elkaèr
te staan. Toch bleven de Pisaneezen hunner vaderlijke eigenschappen en
overleveringen getrouw, met moeite de smaad eener vreemde overweldiging
verkroppend. Vertoornd door den tegenstand, dien zij bleef ondervinden, nam
Florence zich voor den Pisaneeschen trots voor goed te knakken, en Pisa der
armoede prijs te geven door de bronnen van welvaart - landbouw en scheepvaart
- geheel te stremmen.
De Arno-delta, door hare natuurlijke ligging voortdurend aan overstroomingen
blootgesteld en geene gemakkelijke uitwatering naar zee hebbende, was door de
noeste vlijt van Pisa van een net kanalen voorzien, die het land tegen slaand, brak
water beveiligde en voor den landbouw geschikt maakte. Landbouw en handel
hadden in en rond Pisa een hoogen trap van ontwikkeling bereikt en vormden een
rijke bron van inkomst der nijvere stad. Onder de heerschappij der Florentijnsche
goeverneurs werden deze kanalen verwaarloosd, stinkend water verpestte de velden,
kwaadaardige moeraskoortsen sleepten een groot gedeelte der bevolking ten grave,
en de prachtige paleizen, eenmaal de roem van het welvarende Pisa, verrotten en
scheurden door de groote vochtigheid, die de stad bijna onbewoonbaar maakte. En
binnen weinige jaren was de landbouw volkomen gefnuikt. Maar ook als handelsstad
was Pisa eene plaats van beteekenis. Zij had het eerst de Oostersche kunsten in
de Westersche landen bekend gemaakt,

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

124
en door hare uitgebreide betrekkingen met Constantinopel, Syrië en Afrika oefende
hare vloot grooten invloed op den staatkundigen toestand der landen rond de
Middenlandschezee uit. Ook hiertegen nam Florence belemmerende maatregelen;
wetten werden uitgevaardigd, waarbij het den kooplieden van Pisa ten strengste
verboden was handel te drijven in linnen en zijdestoffen, terwijl de groothandel, bij
wijze van privilegie, alleen aan Florentijners gegund werd. Het onmiddellijke gevolg
hiervan was, dat de eertijds bloeiende stad Pisa weldra ten prooi was van ellende
en ontvolking.
Zoo was het met Severo's vaderstad gesteld, toen de Fransche koning Karel VIII
in het najaar van 1494 met een groot leger een inval deed in Noord-Italië.
Met graagte greep Pisa de gelegenheid aan, welke haar door de overwinningen
van het Fransche leger werd aangeboden, om door tusschenkomst eens vreemden
monarchen zich van het Florentijnsche juk te bevrijden. Hierbij rekende zij op eene
belofte van Karel VIII, haar eenmaal gedaan, om Pisa weder tot eene onafhankelijke
republiek te doen verheffen. Er werd een gezantschap benoemd, aan wiens hoofd
Simon Orlandi werd geplaatst, ten wienshuize dagelijks de ontevreden en beleedigde
edellieden samenkwamen, en die door het spreken van vloeiend Fransch hiertoe
de aangewezen persoon bleek te zijn. Het gezantschap begaf zich naar het hof der
Medici, alwaar de Fransche koning verblijf hield en wist door Orlandi's
overredingskracht Karel VIII te bewegen zijner oude gelofte gestand te doen. Zoodra
was dit bericht niet te Pisa bekend geworden, of door alle straten klonken de kreten
van ‘Leve de Vrijheid!’ en ‘Leve de Republiek!’ en de Florentijnsche leeuwen
(Marzocchi), opgericht op poorten en openbare gebouwen, door het oproerige volk
omver gehaald.
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Weldra brak de opstand ten volle uit, die tot de bevrijding van het vernederde Pisa
en

leidde. Deze gebeurtenis vond plaats den 5 November, denzelfden dag, waarop
(1)
deze stad ook eenmaal ten onder was gebracht .

III.
Coppée heeft zijn drama doen plaats grijpen in de onstuimige dagen, welke den
formeelen opstand voorafgingen.
De volksgeest verkeerde reeds in gisting, en bemoedigd door de hoop op eene
naderende bevrijding, sloeg hare ontevredenheid menigmaal in euvelmoed over.
Ieder oogenblik werden te Pisa daden bekend, waarvan de aanleggers moeilijk te
ontdekken waren, en waar duidelijk de toenemende stoutheid der onderworpen
Pisaneezen uit sprak. Ambtenaren werden in de uitoefening hunner bedieningen
op alle mogelijke wijzen gedwarsboomd, kooplieden toonden zich ongenegen den
Florentijnschen onderdrukkers hunne waren te verkoopen, en door tal van andere
euveldaden openbaarde zich in stilte de nog niet geknakte zucht naar
onafhankelijkheid. In afwachting van den openbaren strijd, poogde de bevolking
door alle middelen, welke in haar bereik lagen, het den overheerschers zoo lastig
mogelijk in hunne machtuitoefening te maken. En tegenover dezen toenemenden
tegenstand der vrijheidlievende Pisaneezen stelde de Florentijnsche goeverneur
eene verdubbelde gestrengheid, eene grootere wreedheid in het straffen der
schuldigen, eene koude onverbiddelijkheid in de handhaving der orde en wettelijke
voorschriften.

(1)

Men zie hierover: Simonde de Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen-âge;
Pauli Jovii, Histor. Lib. I, p. 34; Arnoldi Ferronii, Lib. I, p. 7.
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In deze doode stad, zonder handel, zonder nijverheid, zonder vreugdekreten, somber
en verlaten door de meeste adellijke geslachten, wordt het drama geplaatst, in
treurigheid en somberheid volkomen passende in eene dergelijke omgeving.
De twee tegenover elkander staande machten, die de stad in beroering brengen,
de nationale partij, de partij der vrijheid, en die der vreemde, wreede overheersching,
worden door verschillende personen in dit drama vertegenwoordigd: de eerste door
Gian Battista Severo, en zijn drie vrienden Renzo Riccardi, Ercole Balbo en Lippo
Malatesta; en de tweede door den goeverneur Barnabo Spinola, de Hoofdman der
Gerechtsdienaren en andere Florentijnsche krijgsknechten. En beide partijen laat
de dichter in zoodanige omstandigheden optreden, dat haar streven, hare
persoonlijke gevoelens en de waarde der beginselen welke zij voorstaan in het
helderste daglicht worden gesteld. Uit de daden der eersten spreekt liefde voor
vrijheid, een edel en rechtschapen hart, jeugdige moed en voortvarendheid, mildheid
en zelfopoffering; uit die der tweede eene zwarte wreedheid, uitzuiging en kneveling
der bevolking, ontucht, wellust en eene groote omkoopbaarheid. Juist door de in
het oog springende tegenstelling, welke deze eigenschappen vormen, blinken de
goeden te meer uit, terwijl de slechten des te donkerder uitkomen. Door Severo's
adel van harte wekt Spinola's wreedheid te sterker onzen afschuw op, en door
Spinola's omkoopbaarheid en ontucht treden Severo's rechtschapenheid en
onkreukbare eerlijkheid te schooner naar den voorgrond. Het stellen der antithese
in beider persoonlijkheden doet de omtrekken der figuren zich scherp afteekenen;
Coppée heeft eene teekening van lichte kleuren tegen een donkeren achtergrond
geplaatst om haar meer reliëf te geven.
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Vele tusschentoonecltjes heeft de dichter door het drama heên gevlochten, waarin
hij de oorzaken duidelijk uiteenzet, die, nevens de groote drijfveer van het drama,
de personen gevoerd hebben te handelen in den door hem aangewezen zin. In het
eerste bedrijf vinden we reeds een dergelijk tafereeltje ingelascht:
Als Severo's vrienden, de drie jeugdige edellieden, op een der pleinen van Pisa
zich staan te onderhouden, zien zij in de verte eene volksmenigte naderen. De
hoofdman der gerechtsdienaren is door mannen en vrouwen uit het volk omringd;
hij wordt gevolgd door twee dienaren, die een gevangene met zich voeren. Bij de
jongelieden gekomen, hooren dezen de stem der vrouw van den gevangene. Zij
smeekt den hoofdman haren echtgenoot in vrijheid te stellen, daar het zijne schuld
niet is, dat hij zijne belasting niet heeft kunnen betalen. De verdiensten waren in
den laatsten tijd zoo slecht, op wijn en zout, op alle eetwaren is belasting gelegd,
en te huis heeft zij vier jonge kinderen, die van het geringe inkomen van hun vader
leven moeten. Wordt hij naar de gevangenis gevoerd, dan staat hun de ellende voor
de deur! Zij smeekt hem los te laten; later zal hij het geld wel geven... zoodra hij
(1)
werk heeft... Maar met een: ‘Terug! 'k word ongeduldig ’ wijst de hoofdman haar
af. De jonge edellieden ontsteken in toorn, nu het hun ineens weêr voor oogen komt
hoe het volk door de Florentijners onderdrukt wordt. Een van hen, Ercole, treedt
snel naar voren en vraagt: Hoeveel is de arme vrouw u schuldig? En daarop betaalt
hij de verschuldigde twee dukaten. Maar hij is zijne woede niet meer meester en

(1)

r

Vertaling van M J.N. VAN HALL, bld. 12.
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dreigend op den hoofdman toetredend, roept hij hem toe:
‘En nu, lakei van den tiran,
Van hier terstond! Of 'k zal je breeden rug gaan meten,
En zien of die zoo hard soms is als je geweten.
(1)
Een stok! ’

Gelukkig schieten zijne vrienden op deze woorden hem ter hulp, anders hadde hij
zeker zijne onvoorzichtigheid in de gevangenis moeten boeten. De goeverneur straft
streng alle beleedigingen der openbare macht aangedaan. Zij maken zijne
verontschuldiging, zeggende dat hij een vreemdeling is en eerst sinds kort te Pisa
verblijf houdt, en bedaren den ontstemden hoofdman door hem eenige goudstukken
in de hand te stoppen, waarop Ercole, dit ziende, uitroept: Is 't reeds zoover met
ons?
e

Dit tooneeltje, met meesterlijk overleg door Coppée in het begin van het 1 bedrijf
geplaatst, geeft ons dadelijk een juist overzicht van den inwendigen toestand der
stad. Onmiddellijk ontwaren wij drie verschillende elementen: eene onderdrukte
bevolking, gekneveld en door belastingen uitgezogen; een jeugdige adel, blakend
voor rechtschapenheid en vrijheid; en een wreede overweldiger, norsch en even
omkoopbaar als de hooge machthebbers. De antithese is dadelijk gesteld. Het geldt
ook hier: zoo de meester, zoo de knecht. Is de hoofdman der gerechtsdienaren
wreed en omkoopbaar, de Florentijnsche goeverneur, Barnabo Spinola, behoeft
gewis niet voor hem onder te doen. Met schelle kleuren schildert de dichter ons een
tooneel tusschen den bevelhebber en het volk, onmiddellijk volgende op het
voorgaande, waarin, na den hoofdman, ook de goeverneur aan de kaak wordt
gesteld.

(1)

r

Vertaling van M J.N. VAN HALL, bladz. 12.
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Dezelfde drie edellieden staan met den jongen goudsmid Sandrino over het leveren
van wapenen te spreken, als zij in de verte weêr een volksoploop zien naderen.
Een page gaat vooruit en duwt het volk ter zijde, roepende: ‘Plaats voor den
goeverneur! Op zij, gespuis! maakt plaats!’ En te midden der woelende menigte
nadert Spinola, prachtig gekleed, door krijgsknechten omgeven, aan den arm der
schoone Portia, zijne bijzit. Nieuwsgierig treden de jongelieden naderbij om te zien
wat het doel van Spinola's tocht mag zijn. Hij houdt stil voor Sandrino's winkel en
beveelt den knaap tot hem te komen. In snoevende bewoordingen, zijn eigen lof en
dien zijner maîtresse verkondigende, zegt hij gehoord te hebben van Sandrino's
vaardigheid in het drijven en graveeren van goud en zilver; daarom wil hij hem een
ring koopen voor Portia en een schoonen dolk voor zich zelven. Voorwendende
gekomen te zijn voor het edele doel om de kunst en den kunstenaar te beschermen,
verraadt hij op het einde van zijn aanspraak de ware drijfveer zijner komst.
Hoogmoedig zegt hij tot den jeugdigen goudsmid:
Gij hebt een zuster, die zeer mooi moet zijn, niet waar?
Geen sombre blikken - dat staat slecht voor jonge knapen,
(1)
Toon mij het zusjen en verkoop mij fluks een wapen .

Sandrino, den onderdrukker van zijn vaderstad hatend, en ziende met welke
bedoelingen hij hem op komt zoeken, weigert, ofschoon hij aan den goeverneur iets
verdienen kan, Spinola eenig voorwerp te verkoopen. De eer van Pisa en die zijner
zuster gelden bij hem hooger dan eenig geldelijk voordeel. En op de aanmerking
van den goeverneur, dat zijn winkel toch vol voorwerpen is, antwoordt hij, dat deze

(1)

r

Vertaling van M J.N. VAN HALL, blz. 19.
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allen verkocht of besteld zijn. Spinola, die de bedoeling van 's jongelings weigering
begrepen heeft, en de drie edellieden reeds naar het gevest hunner degens zag
grijpen, wendt zich woedend naar de krijgsknechten, bevelende Sandrino gevangen
te nemen. Gelukkig treedt echter Portia tusschenbeide, die, voorgevende jaloersch
te zijn over Spinola's vraag om de zuster van den jeugdigen goudsmid te zien, hem
met haar ongenade dreigt, en eindelijk weet te bewerkstelligen, dat Sandrino de
vrijheid wordt gelaten. Vertoornd verlaat de goeverneur de openbare plaats, nadat
hij eerst nog de edellieden met zijn wraak heeft bedreigd.
Ook hierin legt Coppée het karakter bloot der verschillende personen van zijn
drama. Spinola leeren wij kennen als een geweldenaar, van het ergste soort, een
tiran, die zich geheel door zijne hartstochten en eigenbelang laat leiden; wien
vrouwendeugd en eerbaarheid geen eerbied kunnen inboezemen. Van moord en
verkrachting maakt hij geene gewetenszaken. Een los daarheên geworpen woord
is voor hem reden genoeg om zonder vorm van proces en zonder aanzien des
persoons iedereen te doen gevangen nemen en strenge straffen op te leggen.
Woesteling en wreedaard van top tot teen, moet alles voor zijn wil buigen, staat
niets zijnen eerzuchtigen planen in den weg. Hij veracht de onderworpen Pisaneezen
en doet hoog zijne Florentijnsche afkomst klinken. Hij snoeft er op een vriend te zijn
van Lorenzo el Magnifico, en, het voorbeeld van dezen beschermer van kunsten
en wetenschappen willende volgen, doet hij voorkomen alsof hij de ware Mecaenas
van Pisa is. Met opgezette borst, hoovaardig uiterlijk en in snoevende bewoordingen
laat hij zich aldus uit:
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(1)

Ik kom hier henen met de schoonheid tot geleide;
lien Florentijn beschermt den kunstnaar t' allen tijde.
Die logge lomperts hier, het is genoeg bekend,
Begrijpen niets van kunst. Wis hebben ze u miskend.
't Zijn kramers, die alleen op wat zij wel verdienden
De blikken richten. Ik behoorde tot de vrienden.
(2)
Des grooten Medicis, en goud geef 'k voor uw waar .

Het burgerschap van Pisa heeft voor hem geene waarde, een bewoner van Pisa is
in zijn oog slechts een logge lompert, tuk op geldbejag; een Florentijn alleen is
mensch; die weet wat schoon en goed is, beschermt kunsten en wetenschappen,
alle bewoners der Arno-vlakte in de schaduw stellend. Met genoegen grijpt hij iedere
gelegenheid aan om zijne afkomst hoog te doen klinken; zoo hoopt hij zijne
ondergeschikten te verblinden. Terwijl de uitgezogen bevolking van Pisa aan ellende
en armoede ten prooi is, baadt hij zich met zijne bijzit in weelde en overvloed. De
ruwe krijgsman gaat gekleed in schitterende gewaden en vermaakt zich,
onbekommerd over den dag van morgen, op maaltijden en feesten. Toch weet hij,
dat het terrein hetwelk hij bewandelt vol hinderlagen is, ieder oogenblik vreest hij
aanslagen op zijn leven, of staat hij duizend angsten uit, door zijne spijzen of dranken
vergiftigd te worden. In het openbaar doet hij zich door twee rijen hellebardiers
beschermen, zijne spijzen worden eerst geproefd, voordat men ze hem voorzet, en
hij drinkt uit glazen die springen als er vergiftigd vocht in geschonken wordt. Zijne
maîtresse Portia doet hij groote geschenken in goud, en laat haar portret door den
beroemden meester Leonardo da Vinci schilderen. Zich zelven

(1)
(2)

Portia.
r
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ontzegt hij niets, terwijl hij leeft ten koste eener verarmde en machtelooze bevolking.
Toch sluimeren in hem nog eenige menschelijke eigenschappen. Voor zijn zoon
(1)
Severo koestert hij nog eene soort van liefde, en zoodra deze in levensgevaar
verkeert, treedt hij op om hem uit de moeilijkheden te helpen. Door zelfopoffering
en een te ver gedreven adel des harten wordt zijn zoon bijna het slachtoffer van
eene volksberoering. Op zekeren nacht zijn namelijk de Florentijnsche leeuwen,
geplaatst op poorten en openbare gebouwen, door de hand eens stoutmoedigen
beschreven geworden met de volgende vervloeking der vreemde overheersching:
Dood aan Spinola! De goeverneur, vertoornd over deze schending van den eerbied
der openbare macht, laat tevergeefs naar de schuldigen zoeken. Daar zijne pogingen
niet gelukken en toch de bevolking tot aanwijzing der daders willende nopen, kiest
hij tien gijzelaars, die hij dreigt den volgenden dag om het leven te zullen brengen
zoo de schuldige zich niet komt aanmelden. Severo, die Spinola's bedreiging in het
openbaar verneemt en medelijden hebbende met het lot der arme gijzelaars en
tevens hopende, door zich zelf als de schuldige aan te melden, op eene geschikte
wijze te ontsnappen aan het noodlot, dat hem boven het hoofd hangt, nml.:
genoodzaakt te zijn Spinola, zijn eigen vader, om het leven te moeten brengen,
treedt op den goeverneur toe en klaagt zich als de dader aan. Spinola, deze
zelfbeschuldiging zijns zoons vernemende, ontstelt in het eerste oogenblik, maar
doorziet weldra zijn ware plan. Snel gaat hij op hem af, voert hem ter zijde en zegt
zijn voornemen geheel te doorgronden; hij weet, dat Severo

(1)

Zie hoofdstuk I.
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's nachts zijne woning niet heeft verlaten en dus de schennis niet gepleegd kan
hebben. Hij wil echter deze zelfopoffering van zijn zoon niet aannemen; hij heeft
hem nog te lief, om hem op het schavot te doen omkomen; hij zal hem redden tegen
zijn eigen wil in. Hij neemt dan ook zijne zelfbeschuldiging niet aan en Severo is
verplicht hierin te berusten.
In dit tooneel ontdekt men in Spinola's karakter een zweem van menschelijke
gevoelens; dit is een van de lichtzijden dezer sombere figuur. Aan deze goede
eigenschap voegt hij er nog eene, namelijk die van moedig krijgsman. Als in het
(1)
laatste bedrijf Spinola het ontvluchten onmogelijk is gemaakt, terwijl hem na eenige
oogenblikken den dood wacht, en zijn zoon, Severo, hem zijn zegelring verzoekt
om dien aan zijne vrienden te geven, die buiten op dit teeken wachten om de stad
in te snellen en het sein tot den opstand te geven, terwijl hij hem dan in het kleed
eens dienaars zal laten ontkomen, hen wijsmakende Spinola's lijk in de Arno te
hebben geworpen - geeft de goeverneur dit antwoord aan zijn zoon:
Als lafaard vliên, de stad prijs geven aan dat volk,
(2)
Ik Spinola!... Dat nooit!... Welaan, ik wacht uw dolk .

en met het uitspreken dezer woorden weet hij zijn eigen doodvonnis te bezegelen.
Maar dit schrikt hem niet af; te dikwijls reeds heeft hij den dood onder de oogen
gezien om ze nu nog op het laatste oogenblik te vreezen, vooral wanneer hij zijn
leven koopen moet met eene daad eenen krijgsman onwaardig. En met dezen trek
is Spinola's karakter volteekend. Coppée stelt hem niet geheel als een wild beest
voor,

(1)
(2)

Zie hoofdstuk I.
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zijn slechte eigenschappen blijven de overhand behouden, maar zijne vaderliefde
en zijn krijgsmansmoed werpen toch nog eenig gunstig licht op zijne sombere
persoonlijkheid. Met wegcijfering dezer eigenschappen wordt hij ons geschilderd
als de Alva der Arno-vlakte.
Tegelijk met den pleger van al het onheil in Severo's vaderstad, teekent de dichter
ons den treurigen toestand waarin die stad door zijn toedoen geraakt is. Onder zijn
bestuur is Pisa aan de afgunst en vergruizing prijsgegeven, waarvan in het vorige
hoofdstuk melding werd gemaakt. Spinola behoort tot een dier stadhouders, die het
zich ten taak hadden gesteld het volk onder belastingen te doen bukken, haar
kanalenstelsel onbruikbaar te maken en door belemmerende bepalingen den handel
te fnuiken - tijdens zijn wanbeheer is de stad door vele adellijke families verlaten
geworden, hebben de straten een doodsch en verlaten voorkomen gekregen, werd
de groote haven tot een stille schepenlooze ruimte gemaakt, zag het volkvan den
akkerbouw af en werd de verarmde bevolking bovendien door kwaadaardige
moeraskoortsen bij menigten ten grave gesleept. Coppée laat een zijner personen
den treurigen staat van Pisa beschrijven. Hiertoe heeft hij den ouden Gian Battista
uitgekozen, den grijsaard, die zijne geboorteplaats onder betere omstandigheden
heeft gekend en wien daarom den vervallen toestand nog meer in het oog springt.
De oude Gian Battista heeft voor eenige oogenblikken zijn leven van afzondering
verlaten en aan den arm van zijn jeugdigen Severo eene wandeling door de stad
gemaakt. Terneêrgeslagen is hij van dezen tocht teruggekeerd, en lucht zijn innig
verdriet in de volgende verzuchtingen:
Toen 'k uitging, wat heeft 't eerst mij pijnlijk hier verrast?
De ellende van een volk in lompen; zelfs geen mast
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Ziet me in de haven; 't gras groeit welig om de steenen.
Zie al die aadlijke paleizen om u henen:
Gescheurd is 't wapenschild - hun eignaars zijn verjaagd Een stad der dooden is 't, waar stil de worm aan knaagt.
En overal de leeuw, 't symbool der Florentijnen,
(1)
In marmer pralend op onze openbare pleinen .

Schilderend in woorden heeft Coppée Pisa's kwijnenden staat teruggegeven, en de
sombere indruk, van het voor onze oogen gebrachte, houdt gelijken tred met de
somberheid van het geheele drama. De lijst is in harmonie met het daarin gevatte
schilderij; eeuw, plaats en omgeving hebben de handelende personen gevoerd tot
het spelen der jammerlijke tragedie, waarin zij na een kort tijdsverloop gewikkeld
worden. Eerst is het terrein verkend, opdat de handelingen der personen ons geene
verrassingen kunnen bereiden. Wij hebben wel voor oogen te houden, dat wij met
Spinola leven in het jaar 1494, dus op het einde eener eeuw, welke zich kenmerkt
door een ruw, woest geslacht van krijgslieden, in een tijd, dat het beginsel der
gelijkheid van alle menschen voor de wet nog nergens ingang had gevonden, en
dat de eerbied voor het zwakke geslacht wel hier en daar als een kunstmatig
gekweekte vorm, hetzij uit mode, hetzij als een hevig reactie-verschijnsel gehuldigd
werd, maar nog verre was van algemeen in de zeden en gewoonten der volkeren
te zijn doorgedrongen. De zedelooze toestanden, ons in den persoon van Spinola
geschilderd, zijn geen op zich zelf staande verschijnselen, zijn geen toestanden,
die uitsluitend in de Noord-Italiaansche steden werden aangetroffen. Slaat men den
blik op de omrin-

(1)

Vertaling van M.J.N. VAN HALL, blz. 15.
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gende landen, dan zal men spoedig overtuigd zijn, dat Spinola's handelwijze
tegenover Dona Pia niet misplaatst was in eene eeuw, waarin ruwheid en
onbeschaafdheid nog tot de meest gewone eigenschappen der hoogstgeplaatste
personen behoorden. Eén, en zelfs anderhalve eeuw later, hadden er aan het
Engelsch hof van Elisabeth en aan het Fransche van Lodewyk XIV voorvallen plaats,
(1)
die ons in stomme verbazing brengen over zooveel ruwheid en zedeloosheid . Is
het dan te verwonderen, dat eene verhouding als er tusschen Spinola en Dona Pia
e

bestond, mogelijk was, en in het leven geroepen kon worden op het einde der XV
eeuw? Hierbij komt, dat het juk van ruwe onderdrukking en bandelooze wreedheid
ook geen wanverhouding uitsluitend in de Italiaansche maatschappij van dien tijd
was, maar dat een dergelijke vernederende staat als waaronder Pisa gebukt ging,
slechts eene copie was van hetgeen in andere, zoogenaamd meer beschaafde
landen op uitgebreider schaal plaats greep. De toestand der Nederlandsche
gewesten, honderd en honderd-vijftig jaren later, tijdens het schrikbewind van den
Spaanschen landvoogd Alva, behoeft niet onder te doen voor dien, waarin Pisa ten
jare 1494 verkeerde. Spinola en Alva geven elkander in wreedheid en ruwe
onderdrukking van het volk, dat onder hun beheersching is gesteld, niets toe. Zij
behoeven zich voor elkander niet te schamen; zij trekken aan één lijn.
Het is dus duidelijk, dat de Fransche dichter niet in de middeneeuwsche
geschiedenis heeft rondgewoeld om hier of daar uit een bijna vergeten hoek eenige
sombere jaren van een volksbestaan te voorschijn te brengen, maar dat hij om eene

(1)

Zie hierover o.a. TAINE. Histoire de la littérature anglaise, en de Mémoires du Duc de
Saint-Simon, deel I, blz. 70 e.a. pl.
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geschikte lijst voor zijn treurig drama te vinden, waar hij zich ook de plaats der
handeling gekozen had, steeds het doel, hetwelk hij beoogde, bereikt zou hebben.
Wat nog sterker is: het drama op zich zelve, de dramatische verwikkeling vloeit voort
uit, is een uitspruitsel van de politieke en maatschappelijke omstandigheden, welke
het tot omlijsting dienen.

IV.
Is den Florentijnschen goeverneur een handelende rol in Coppée's drama toebedeeld,
de oude edelman Gian Battista Torelli is gedoemd slechts die van lijdende partij te
spelen. Is Spinola de stichter van het onheil, Gian Battista is degeen om wiens hoofd
de stormen woeden. Hij komt in het geheele drama slechts op den tweeden grond
en zou uit dien hoofde op eene nauwkeurige bestudeering minder aanspraak kunnen
maken, ware de invloed, dien zijne persoonlijkheid, dien zijn karakter op Severo's
handel- en denkwijze uitoefent, niet van zooveel gewicht, dat hij onmogelijk
overgeslagen mag worden zoo wij geheel tot de drijfveeren der tragedie wenschen
door te dringen. Bovendien leeren wij in den loop van het drama, uit de verschillende
samenspraken, zijne geheele geschiedenis kennen, en zoowel wat ons zijn verleden
te aanschouwen geeft, als wat ons het drama zelve openbaart, brengt zoo een
sympathieken persoon ons voor oogen, dat eene nauwkeurige bestudeering van
deze figuur als een werk der liefde beschouwd mag worden.
De stille, sombere grijsaard, met zijn langen, witten baard, verhaalt zelf de
voornaamste gebeurtenissen zijner jeugd. Ware hij ons op jongeren leeftijd
voorgesteld geworden, wij hadden in hem dezelfde eigenschappen terug kunnen
vinden, waardoor later een Severo zoû uitblinken. Zijn jeug-
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dige en mannelijke leeftijd viel ook reeds samen met de Florentijnsche
overheersching zijner vaderstad. Vrijheidslievend en voortvarend, blaakte hij van
ijver en heilige voornemens om Pisa nog eenmaal van het drukkende juk te
verlossen. Warm bruischte het bloed hem door de aderen, snel steeg het hem naar
het hoofd, even snel als zijne hand naar het gevest van zijn degen greep. Zijne
jeugdige onbezonnenheid speelde zijn gedwongen rust menigmaal vreemde parten.
Hij was een telg uit een der echt Pisaansche adellijke geslachten, wier geschiedenis
de trots hunner geboortestad was, wier stoutmoedigheid de Arno-vlakte met den
klank van hun doorluchtigen naam had vervuld, en door wier samenwerking de
republiek Pisa hare onafhankelijkheid had weten te bewaren, een geslacht van
Italiaansche Wassenaers of Amstels. Met moeite verkropten zij de vreemde
overheersching, waaronder zij gebukt gingen; bedekte tegenwerking der openbare
macht en samenzweringen tegen den Florentijnschen tiran waren de wapenen waar
zij mede strijden konden. Ontevreden over een dergelijken kamp, waartegen zijne
loyale, adellijke gevoelens in opstand kwamen, had hij reeds den rijpen, mannelijken
leeftijd bereikt, toen er eene gebeurtenis plaats greep, welke eenen geheelen
ommekeer in zijne levenswijze moest komen brengen.
Op zekeren dag bij het uitgaan der mis, ontmoette hij een jong meisje, en, bekoord
door haar teederen blik, bleef hij staan om haar het wijwater aan te bieden. Dat
jonge meisje was Dona Pia. Gian Battista kennis met haar gemaakt hebbende, wist
zijn waren rang te verbergen, zich voor te doen als een van gelijken rang, en
niettegenstaande zijne grijzende haren haar hart te winnen. Ofschoon het
e

standsverschil - nog te sterker in de XV eeuw - een kloof tusschen hen groef,
hadden zij moedig allen hinder-
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palen het hoofd geboden, en was de reeds bejaarde edelman met het burgermeisje
in den echt getreden. Hun huwelijksgeluk had echter niet lang mogen duren. Gian
Battista, zijne oude voornemens niet opgegeven hebbende, had zich weêr met
eenige edellieden in eene samenzwering gewikkeld, die de gouverneur echter ter
oore was gekomen. Onmiddellijk waren de samenzweerders gevangen genomen
en veroordeeld binnen den kortst mogelijken tijd hunne stoutmoedigheid op het
schavot te boeten. Een smadelijke dood wachtte hem dus. Gelukkig was zijne jonge
schoone echtgenoote ter zijner hulpe komen opdagen; zij was den goeverneur te
voet gevallen en had hem genade voor haar echtgenoot gesmeekt. Men weet welk
schandelijk voorstel Spinola haar dorst voorslaan, en ook hoe zij, wetende dat zij
door dit voorstel aan te nemen alleen zijn leven redden kon, in den eisch van den
goeverneur bewilligd had. Gian Battista was nooit te weten gekomen tot welken
losprijs zijne gade hem het leven gekocht had, en op het schavot, toen zijn
stervensure geslagen was, eensklaps genade ontvangende, had hij gemeend, dat
Spinola, hem grooter smaad dan zijne mede-schuldigen willende aandoen, hem
door zijn onverwachte vergiffenis in het openbaar had denken te beleedigen. Eerst
was hij, op het vernemen dezer woorden, in toorn ontstoken, maar toen het volk
blijde jubelkreten deed hooren, trad hij naar den rand van het schavot en stelde zich
fier tegenover den tiran, hem toevoegende:
(1)

Nu, Spinola, me uw machtig welbehagen
Genâ schenkt, neem ik ze aan - al wacht 'k geen beter dagen Maar voor een gift, aanvaard door mij of mijn geslacht,
Wordt steeds een wedergift den schenker toegebracht:

(1)

Vertaling van M.J.N. VAN HALL, blz. 7.
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‘Ik schenk u ook genâ, ik staak den strijd, 'k ontwapen;
Aan deze zij dus kunt ge voortaan veilig slapen.
Maar mij is 't, mij alleen die deez' belofte bindt,
En schenkt mij God een zoon, dan wacht u voor mijn kind!’

En hij had woord gehouden. Na deze gebeurtenis had de edelman zich somber en
vol wrok binnen de muren zijner huizing teruggetrokken. De eenmaal spoedig
opbruischende enthousiast was dood voor de buitenwaereld; op de openbare straat
zag men hem niet meer, uit het publieke leven had hij zich onttrokken. Spoedig
vergrijsd door het verdriet, dat aan zijn bestaan knaagde, had hij de stille uren van
afzondering doorgebracht met het lezen van Tacitus en Plutarchus - en hiermede
worden wij herinnerd, dat de personen leven ten tijde van het Humanisme. Treurend
over het ongelukkig lot zijner vaderstad, met weemoed het toenemend verval van
Pisa volgend, vloden voor hem de jaren in bittere eenzaamheid henen. Naast zijne
toewijdende gade, Dona Pia, was Severo, hem na zijne begenadiging geboren, de
eenige zonnestraal, die in zijn somber bestaan had kunnen doordringen. Zijn
heerlijkste droom achtte hij nu verwezenlijkt, een zoon, een nieuwe afstammeling
uit het oud-adellijk geslacht der Torellis werd hem geschonken, opdat deze de
schande, welke de Florentijnsche overheersching over hun familienaam gebracht
had, door macht van wapenen zou kunnen afwisschen. Nu hij zelf tot nietsdoen
gedoemd was, nu hij gezworen had zijn zwaard in de scheede te doen roesten,
hoopte hij in zijn zoon den wreker te vinden, die den degen zou ontblooten voor de
vrijheid zijner geboortestad en tot herstelling van de eer van zijn doorluchtig geslacht.
En deze hoop der toekomst had hem eene kleine vergoeding geschonken voor de
jaren van grievend lijden, door hem in eenzaamheid gesleten. - Vol verwachting
rustten zijne oogen op het kind en daarna op den knaap,
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dien hij deed opgroeien en onderwees in alle ridderlijke deugden. Met trots rustte
zijn oog op Severo, in wien hij de trekken en de deugden zijner voorouders meende
te ontdekken...... zonder echter te weten, dat hij hun naam niet dragen mocht, zonder
te vermoeden, dat de gelijkenis, die hij in zijne gelaatsuitdrukking en die van het
voorgeslacht meende op te merken, eene begoocheling was, waarvan zijne te groote
vaderliefde de schuld droeg.
In deze onwetendheid leefde hij gelukkig en tevreden voort; in deze illusiën, die
de schijn hem voorspiegelden, vond hij zijne vertroosting; uit een voor hem verborgen
toestand putte hij de zoetste hoop voor de toekomst. Ware het geweest, dat een
ruwe, medogenlooze hand eensklaps het gordijn had weggetrokken, hetwelk zijne
omgeving voor de werkelijkheid had neêrgelaten, de gevolgen dezer onvoorzichtige
daad waren in hun geheele verschrikkelijkheid niet te overzien geweest. De oude
leeuw, die de waereld van alle kracht ontbloot waande, die Pisa bijna niet meer
onder de levenden rekende, ware nog eenmaal in de volle majesteit zijner woede
opgestaan, en de lang ingehouden wrok hadde, door de bitterheid der langdurige
onthouding verscherpt, het zijnen tergers duur doen bekoopen. Welk eene
verandering hadde er niet in het drama plaats gegrepen! Gian Battista, uit den
sluimer der onwetendheid opgeschrikt, hadde met de onverdraagzame gestrengheid,
den waren adel eigen, zijne omgeving voor de lange komedie van misleiding en
bedrog zwaar doen boeten. Zou hij zijn eed aan Spinola, om zelf niet meer het
zwaard tegen de vreemde overweldiging te trekken, in de eerste opwelling zijner
teugellooze verontwaardiging niet hebben verbroken? Zou hij zijner toewijdende en
getrouwe gade - die slechts eenmaal gezondigd had, en dan nog wel om zijn leven
te redden -
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in de eerste wilde oogenblikken der ontgoocheling haar overspel vergeven hebben?
Zoû hij zijn zoon, die in de verschrikkelijke tragedie der echtbreuk een ontwetenden,
lijdenden rol had gespeeld, in de bittere ervaring van in hem een bastaard te
ontdekken niet van zich gestooten hebben? Wat ware het einde van Dona Pia, wat
dat van Severo geweest? In welke mogelijk- en waarschijnlijkheden zoû men zich
niet kunnen verdiepen!
Maar de dichter heeft het zoo niet gewild. Hij Iaat Gian Battista in volkomen
onwetendheid met de troostelooze waarheid voortleven; tot het laatste oogenblik
doet hij den grijsaard ongestoord de zijden draden der illusiën samenweven; en in
de fijnste trekken, met de heerlijkste poëzie, beschrijft hij de vaderliefde van den
ouden edelman. Hierdoor wint de grijsaard in belangrijkheid. Men voelt een innig
medelijden, eene innige sympathie met den bedrogen vader. Juist de verschrikkelijke
waarheid, die ons bekend is waarvoor wij sidderen, en waarmede Gian Battista in
de meest volslagen onbekendheid, droomend en heerlijke droombeelden scheppend,
voortleeft, roert de tederste snaren in ons gemoed. Wanneer wij hem ons voorstellen
- met zijn langen witten baard, met zijn, door een inwendig lijden, verbleekt gelaat,
met de handen op het hoofd zijns knielenden zoons, en een traan in de eerlijke
blauwe oogen, Severo's gewaagde onderneming, om zijne vaderstad te bevrijden,
zegenend, dan sidderen wij zelf op de gedachte, dat er eene mogelijkheid bestaat,
welke Gian Battista's zegenende woorden in bittere vervloekingen zou kunnen doen
veranderen.
De oude Severo is een diep gevoelende persoonlijkheid. Vriendelijkheid,
vaderliefde en toewijding straalt deze figuur uit, hij spreekt tot ons van trouwheid
aan zijn woord,
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oprechtheid in zijne nationale gevoelens, het veil hebben van goed en bloed voor
de zaak der vrijheid. Het is een man uit één stuk, al zijne karaktertrekken vullen
elkander aan, er kan geen enkele uit het samenstel gemist worden. Hij is een dier
personen, wier gevoelens zich mededeelen aan hunne omgeving, wier handelingen
ten voorbeeld voor anderen strekken. En dit is van veel gewicht. Veel hangt van
deze persoonlijkheid af. Hadde Gian Battista ons door zijn doen en laten, door zijn
denken en handelen, koud of onbewogen gelaten, het geheele drama zou de helft
zijner belangrijkheid verloren hebben. Naast de figuren van Dona Pia en Severo is
ook hij in eenige mate tragiesch; wij gevoelen medelijden voor het treurig lot van
den held des drama's, even goed als voor diens moeder; maar de dreigende slag,
die Gian Battista boven het hoofd hangt, wekt ook ons medelijden op, omdat wij
ieder oogenblik vreezen voor de openbaring aan den grijsaard.
Gian Battista's geschiedenis is een onzichtbare draad, kunstig door de handeling
geweven, die hier en daar uit het geheele samenstel te voorschijn komt, en waarvan
wij het vervolg belangstellend zoeken. Mogen wij hier denken aan opzet van de
zijde des dichters? Waarschijnlijk wel. Gelijk de geheele tragedie, wat het
dramatische denkbeeld als de uitvoering en verdeeling betreft, mogen wij gerust
aannemen dat Coppée met voorbedachten rade Severo's vader in kleuren heeft
gezet. Strikt genomen is zijne persoonlijkheid niet noodig voor de verwikkeling der
tragedie op zich zelve. Even onwetend als hij aan het begin der eerste akte met de
groote waarheid is, was hij nog toen de laatste akte eindigde. Hij wandelt als iemand
uit eene andere waereld tusschen de handelende personen in. Severo leert niet
van hem het geheim zijner geboorte kennen; hij heeft hem wel is waar
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aangedreven tot het ombrengen van zijn waren vader, Spinola, maar hiertoe hadden
Severo even goed zijn vrijheidslievende beginselen gevoerd; wilde hij zijne vaderstad
bevrijden, dan was de aangewezen weg hiertoe, het vermoorden van den vreemden
goeverneur. Tot het spannen dezer groote drijfveer werkt het dus slechts in de
tweede plaats mede.
Klaarblijkelijk is hij bijna uitsluitend in het drama gevoegd om meer relief aan de
andere personen te geven; tegen den achtergrond zijner deugden komen de
karaktertrekken der andere personen sterker uit; in verhevener beteekenis wordt
van hem gebruik gemaakt als van een wit laken bij het vertoonen eener
tooverlantaarn, opdat de figuren daartegen geworpen zich scherper zullen
afteekenen. Hij dwingt eerbied af, en wekt medelijdende belangstelling op. Dit zijn
de gevoelens, die hij bij ons wakker roept.
Gevoelt men behoefte zijne persoonlijke eigenschappen, nader omschreven, te
leeren kennen, men leze de volgende bladzijden, waarop eenige zijner treffendste
karaktertrekken breedvoeriger geteekend worden, overgenomen uit verschillende
tooneelen van het drama.
e

Voor het eerst treedt Gian Battista in het 1 bedrijf op, wanneer hij aan den arm
van Severo eene wandeling door Pisa's straten heeft gemaakt. Bij zijne eerste
woorden wordt hij ons reeds geschilderd als een door het verdriet gebogen grijsaard,
die met de waereld heeft afgerekend en niets liever verlangt, dan dat men hem in
zijn gedwongen rust niet komt storen. Hij klaagt zijnen zoon, dat de frissche
buitenlucht, die hij sinds lang niet meer heeft ingeademd, hem bedwelmt en dat hij
hoe langer zoo meer begint te gevoelen ongeschikt te zijn om uit zijn huiszittend
leven opgewekt, verontrust te worden. Hij verlangt
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naar de rustige omgeving zijner doodsche, sombere zalen terug en verzoekt Severo
hem huiswaarts te leiden. Maar hij heeft op zijne wandeling door de stad veel
veranderd gevonden, met leede oogen heeft hij den vervallen staat zijner geliefde
vaderstad moeten aanschouwen en de treurigste verzuchtingen wellen hem uit het
hart. Severo, vol van de verwachtingen, welke zijne plannen der toekomst hem
voorspiegelen, niet twijfelend aan den goeden afloop zijner samenzwering, spreekt
met jeugdige geestdrift zijnen vader moed in, houdt hem eene hoopvoller toekomst
en spoedige bevrijding voor. En ook de oude leeuw, dien iedereen reeds lang
ingedommeld waande, schudt vol majesteit op het hooren dezer geestdriftvolle
woorden het hoofd, hij wordt opmerkzaam, als een oud strijdros, dat de krijgsklaroen
nog eenmaal hoort weêrschallen, en in vurige woorden uit hij zich aldus:
(1)

Dank, mijn Severo, dank. Als ik genezen konde ,
Zou 't door uw woord zijn; gij giet balsem in de wonde.
Vergeef den ouden man, als aan den dood gelijk.
't Is mij als nam de zon voor 't slavenland de wijk;
De lucht, die zoo'n tiran inademt, kan ik vloeken.
Laat mij mijn stille kluis daar ginds weer op gaan zoeken;
Ver van het schouwspel van geheel een land in rouw,
Leef 'k daar tot aan mijn dood, mijn duren eed getrouw,
Met uwe moeder, met mijn Pia, 't heilig wezen; En zoo 'k het ooit verlaat, als uit den dood herrezen,
Dan zal 't den dag zijn, als Severo, als mijn kind
Zijn naam aan deze wraak, aan dien triomf verbindt,
En mij aan 't hoofd van 't volk, omstuwd van vrijheidskreten,
De stukken brengen komt van Pisa's slavenketen!

Toetsen te over vindt men in deze weinige regelen, die

(1)

Vertaling van M.J.N. VAN HALL, blz. 16.
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deze figuur reeds eenigszins in kleuren zetten. Wij vinden dus bij den aanvang der
eerste akte onmiddellijk een ‘ouden man’, voor wien de lucht, welke de tyran inademt,
‘vervloekt’ is, die slechts terug verlangt naar zijn ‘stille kluis’ om met zijne dierbare
gade, met Severo's moeder, in eenzaamheid te leven en die zijn geheele hoop der
toekomst gesteld heeft op zijn eenig kind. De liefde voor zijn zoon is zoo groot, dat
hij van hem alleen troost zoû kunnen ontvangen in zijn bitter lot, en hij dan alleen
belooft zijne afzondering te laten varen: den dag waarop Severo zijn vaderstad
bevrijd heeft en hij tot hem komt ‘aan 't hoofd van 't volk, omstuwd door
vrijheidskreten’. Dit is de verhouding, waarin de grijsaard leeft tot zijne omgeving,
zijne echtgenoote en zijn kind.
Toch zijn er nog meerdere trekken en trekjes, welke deze persoonlijkheid geheel
afteekenen en haar zetten in het licht, de schaduw en de kleur, waaronder zij gezien
moet worden. Eigenaardig schildert Coppée ons Gian Battista's hoogschatting der
vrouw, en der moeder in de vrouw, in het tooneel zijner zegening van Severo's
onderneming.
De jeudige Torelli komt hem mededeelen, dat hij in samenzwering met drie
vrienden - jonge Pisaansche edellieden - besloten heeft den tiran om het leven te
brengen en zijne vaderstad te bevrijden. Vol geestdrift valt hij zijnen grijzen vader
- die in eene, door geheime vrees, verontruste spanning zijn verhaal heeft
aangehoord - ten voet en smeekt hem zijnen zegen af. En op de wapenrustingen
der oude ridders uit het geslacht der Torelli's, welke langs de wanden der zaal zijn
opgehangen, wijzend, de geesten dezer dappere edelen tot getuigen aanroepend,
spreekt Gian Battista zijn zegen uit over Severo's stoute onderneming,
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zegent die in naam van hen, die in den kerker langzaam sterven, in naam van hen,
die als ballingen langs de straten zwerven, in naam van weduwen en weezen, van
hen, die voor Pisa's vrijheid hun leven lieten en in naam van alle martelaren der
onderdrukte vaderstad. Dan, op het oogenblik, dat hij zijn zoon vol verrukking in de
armen sluit, treedt Dona Pia binnen, en dit ziende, staat de grijsaard onmiddellijk
op, zijnen zoon toevoegende:
(1)

Daar is uw moeder, mijn Severo; de eedle vrouwe ,
Zij heeft er recht op, dat gij haar 't geheim vertrouwe;
Want weet, mijn jongen, dat voor 't dreigende gevaar
Mijn zegen minder weegt dan ééne kus van baar.

Welken indruk maakt deze verheffing der moeder boven den vader, door dezen
grijsaard, reeds bij het lezen, en welken indruk moet die niet maken, wanneer men
op het tooneel deze woorden gepaard ziet aan de handeling! Hoe maken deze
woorden, en de lieve gedachte, die zij insluiten, te meer indruk op de hoorders, zoo
men ze als tegenstelling beschouwt der ruwheid van Spinola! Gian Battista, de edele
grijsaard, schat de vrouw en de moederliefde hoog, hooger zelfs dan eenig ander
menschelijk gevoelen, Spinola daarentegen veracht de vrouw, beschouwt haar als
eene soort van koopwaar, een voorwerp, waarop men zijne lusten voldoet en daarna
laat loopen, getuige zijn gedrag tegenover Dona Pia en Sandrino's zuster. Kan de
tegenstelling scherper gesteld zijn?
En hoe denkt hij over den invloed der moeder op de vorming der kinderen? Zoû
men na het voorgaand aangevoerde hieromtrent nog in twijfel kunnen verkeeren,
dan

(1)

Vertaling van M.J.N. VAN HALL, blz. 45.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

148
ware het genoeg de beide volgende regels uit zijn mond op te vangen:
(1)

Wanneer wij van een zoon het diepst gevoelen wegen ,
Dan helt naar moeders zij de schaal ten allen tijd.

Moeilijk ware het eene dichterlijker voorstelling te vinden aan de liefde van eenen
zoon tot zijne moeder, dan in de volgende beeldspraak, waarin de grijsaard, die
zich in zijne afzondering met de lezing van Plutarchus' werken heeft bezig gehouden,
dit teedere gevoel onder vorm heeft weten te brengen. Hij zegt: wanneer men ons
eenmaal een rustbed op het Campo Santo heeft gespreid, en onze zoon over het
graf dwalend, ons bloemen brengen komt, nederknielend om voor ons te bidden:
(2)

Dan denkt zijn teedre liefde, in droeve droomerijen ,
Aan u het langst en 't liefst. Ik zal 't u niet benij'en;
Ik weet het is de wet, en haar ontkomt er geen....
Zijn bidden geldt ons bei, zijn bloemkrans u alleen.

Men zou bijna geneigd zijn den gevoelens van den ouden edelman hier en daar
een te teedere weekheid toe te dichten. Voor een Pisaansch edelman van het jaar
1494 komen zij den lezer wel wat fijngevoelig, wel wat te vrouwelijk voor. Maar deze
zwakke plaatsen in zijne vaderliefde zijn uiterst gering in getal; als bij toeval ontsnapt
hem nu en dan een te zachte aandoening; over het algemeen is die nobel, verheven,
waardig, echt menschelijk. In hem ontmoeten wij tot onze groote blijdschap een
waar mensch, niet een tooneelheld, met tooneelmatige gevoelens; hetgeen ons in
hem aantrekt, is het algemeen menschelijke, het altijd frissche en jeugdige van zijn
e

mensch-zijn. Hij vertolkt niet een bij uitsluitendheid XV eeuwsch, Italiaansch

(1)
(2)

VAN HALL, bld. 40.
T. a.p. bld. 40.
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gevoelen; de tijd en de omstandigheden hebben het niet in een of andere
conventioneele bocht gevrongen; de dichter heeft in den eerwaardigen Gian Battista
geen uitzonderingsmensch willen geven, maar iemand wiens doen en laten door
alle eeuwen heên mogelijk en waar zoû kunnen blijven. Een oude Torelli zoû in het
jaar 1884 nog even zoo gevoelen als in 1494; de tijd kan daar geene verandering
in brengen; zijne vaderliefde is een sentiment door den nacht der eeuwen heên
bijna ongeschonden gebleven, en, dat over honderde jaren zich waarschijnlijk nog
op dezelfde wijze zal blijven openbaren. Gian Battista staat tegenover den
tegenwoordigen tooneelheld in dezelfde verhouding als een der figuren uit ‘Les
Précieuses Ridicules’ of uit ‘Les Femmes Savantes,’ tegenover een Werther, een
Clarisse Harlow of een Atala. Zijne persoonlijkheid wordt onder het zout der
waarachtige menschelijkheid tegen den verteerenden invloed der tijden bewaard.
Op dezelfde wijze als wij nu een Hamlet of een Jourdain beschouwen, zouden de
menschen van over drie eeuwen op Gian Battista kunnen neêrzien; en dit dankt hij
zijner natuurgetrouwheid.
Waar en natuurgetrouw is voorzeker de volgende trek. Hoezeer de grijsaard ook
de nationale plannen van zijn zoon moge toejuichen, in welke mate het vooruitzicht
van eene bevrijding zijner geboortestad hem moge verheugen - en wel in dubbele
mate nu zijn gewaande zoon de leider van den opstand zal wezen, - toch hebben
zij hem niet zoo meêgesleept, of de stem van zijn vaderhart is niet tot zwijgen
gebracht. In een naderend verschiet ontwaart hij de Florentijnsche heerschappij
gefnuikt, de vreemde krijgsbenden verdreven, eene republiek Pisa op nieuw verrezen
op de puinhoopen der tot armoede gebrachte stad, den naam der
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Torelli's onafscheidelijk aan deze edele daden verbonden. Several's naam zal met
schitterende letteren in de boeken der geschiedenis door eene dankbare bevolking
worden neêrgeschreven; zijne waarschuwende stem zal geen ijdele klanken hebben
gesproken, en de dreigende profetie, eenmaal op den rand van het schavot voor
de verzamelde menigte den tiran Spinola toegeroepen, zal tijdens zijn leven hare
vervulling nog beleven. Dit verblijdt hem. Als vader en als vrijheidslievend Pisaan
voelt hij zelfs een verschoonbare trots, wanneer zijne blikken op Severo rusten.
Maar, fluistert eene stem in zijn binnenste, zoû de onderneming niet kunnen
mislukken? De berekeningen kunnen immers wel eens falen; de samenzwering kan
uitlekken en Spinola, voor iederen aanslag op zijne hoede, de plannen voorkomen
en de leiders van den opstand gevangen nemen. Severo zoû dan het lot zijner
metgezellen niet ontkomen? En welk lot ware hem dan niet beschoren? Zijn zoon,
als samenzweerder naar het schavot gevoerd - dezelfde planken, waarop hij eenmaal
ook de knieën had moeten buigen - en een smadelijken dood sterven; de bevrijding
van Pisa door gestrengere maatregelen naar eene onbepaalde toekomst verschoven!
Zijn hart krimpt van schrik ineen. Zijn Severo dood, voor immer verloren! Maar na
dit oogenblik van zwakheid, verkrijgt de krijgs- en edelman weder de bovenhand;
de vader treedt terug. En zoodra hij zijn zoon ziet naderen, met een gelaat, waarop
diens blijde verwachtingen te lezen staan, kust hij hem vreugdevol het voorhoofd.
Toch kan hij in zijn hart dezer vreugde niet onverdeeld plaats inruimen, ook de
vaderliefde blijft om eene plaats dingen, en onrust rijst in zijn ziel.
Eenmaal, in een der eenzaame zalen van zijn groote paleis, gebogen in een
leunstoel, was hij bezig met het lezen
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van een der tragische verhalen van Plutarchus te lezen, terwijl een kaars, vóór hem
op tafel, zijn hoofd en het boek verlicht. Geheel verdiept in zijn lectuur had hij het
binnentreden van zijn zoon niet bemerkt, totdat hij hem eindelijk door een van's
jongelings woorden gewaar wordt, en verheugd uitroept:
(1)

Gij, mijn zoon!
(Hij omhelst Severo.)
U zien!... O, 'k zie u graag!
(Met lichte beving in zijne slem.)
't Is nog niet voor vandaag?
Severo.
't Is nog niet voor vandaag.
Gian Battista.
(Met een zucht van verademing.)
Ha!

Hij herademt. Nog eenige oogenblikken onderhoudt hij zich met Severo over diens
stoute plannen en begeeft zich daarna in zijne vertrekken terug. En bij het verlaten
der zaal ziet hij zijn zoon nog eenmaal teeder aan, herinnert zich het gevaar, waarin
hij verkeert, en zijne verklaring, dat hij dezen avond de onderneming niet ten uitvoer
zal brengen, en om zich zelven nogmaals gerust te stellen, herhaalt hij ter zijde:
't Is nog niet voor vandaag!

Is in dit tooneeltje de tweestrijd in het vaderhart niet uitmuntend geschilderd, de
tweestrijd tusschen de vaderliefde en het plichtgevoel? Maar bovendien is die twijfel,
dat angstig vreezen, niet echt menschelijk? Zal niet elk

(1)

Vertaling van M.J.N. VAN HALL, blz. 71.
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vader, door alle eeuwen heên, wanneer zijn kind in dergelijke omstandigheden
geplaatst wordt, door een zelfde vrees bevangen worden? Natuurgetrouw en waar
is deze karaktertrek in den ouden man, die hij bij het verloop des drama's hoe langer
zoo meer onze sympathie verwerft.
Het schijnt alsof Coppée deze figuur met opzet zoovele schoone trekken heeft
toegedicht, opdat de tegenstelling, welke het ongeluk waarmede hij onbekend leeft,
en het ijdel genot, waarmede hij zich vermaakt, des te sterker zullen uitkomen. Hij
wil ons eerst liefde voor dezen persoon trachten in te boezemen en hem dan op
den rand van een afgrond plaatsen, zoodat wij ieder oogenblik in angst verkeeren
hem naar beneden te zien storten. Gian Battista's afgrond is de waarheid omtrent
Severo's geboorte, en elk oogenblik zien wij hem dan ook onbewust, door de
wendingen van zijn geest, die waarheid rakelings voorbijgaan. Veel gelukkige en
indrukwekkende tafereelen zijn hieruit te kristalliseeren, waartoe de dichter zijne
beste krachten in het werk heeft gesteld. Eerst schenkt hij ons in de verklaringen
van Dona Pia een bewijs van de groote liefdadigheid der echtelieden, tegenover de
arme Pisaansche bevolking, wie het toegestaan is aan hun huis liefdegiften te komen
afhalen. Maar door het vele geven zijn hunne eigen bezittingen langzamerhand
uitgeput, en het schenken wordt hun moeilijk, daar waar nauwelijks genoeg voor
hun eigen onderhoud overblijft. Deze stand der zaken geeft Dona Pia de volgende
woorden in den mond:
(1)

... arme ballingen zijn hier geweest. Zij zagen
U gaarne een oogenblik.

(1)

t.a. pl. blz. 36.
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Gian Battista.
Hoe droevig! ach, alweêr?
Helaas, ik kon hun toch niets geven dezen keer.
Ons spaargeld was dit jaar reeds taamlijk ingeslonken;
Men vraagt van ons zooveel... 'k heb alles weggeschonken.
De schatkist is weêr leeg, helaas! Zoo gaat het vaak.
Die arme menschen!

Dona Pia.
Dat u dit niet treurig maak',
'k Zag hun verlegenheid, hun oogen rood van 't weenen, Geen hunner ging vandaag met leege handen henen.

En als de oude edelman zijner gade vraagt, hoe zij dan raad geschaft heeft, bekent
zij eenige goudsieraden verkocht te hebben, om met het daarvoor ontvangen geld
de arme menschen te helpen. Ons leven is nu stil, zegt ze, het verloopt in eeuwige
rouw, wij leven in stille afzondering, wij gaan niet meer uit. Waarvoor heb ik dan nog
sieraden noodig? ik kan ze toch niet meer dragen; milddadigheid zij het tooisel van
de vrouw, en met het verkoopen dier pronksieraden, kon ik velen gelukkigen maken,
terwijl het mij niet ontriefde. En bovendien, het volk is weggegaan, den naam van
haar echtgenoot lovende.
Hoe teekent deze trek het karakter van beide personen, en hoe juist leeren wij er
de verhouding van het gezin tegenover de bevolking hunner geboortestad uit kennen.
Maar hoe opent het tevens ons oog voor de stille weldadigheid dezer menschen,
voor de niet bekende opofferingen, welke zij zich getroosten om hunne naasten
behulpzaam te wezen. Deze trek opent voor onzen geest een geheelen horizon;
wij mogen gerust veronderstellen, dat deze daad van opoffering onleend is aan
eene geheele reeks van dergelijke milddadigheden. Door zoodanige openbaringen
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weet Coppée ons een innige sympathie te doen opvatten én voor Dona Pia én voor
Gian Battista. En hoe treurig maakt ons dan ook, na dit tooneel, het volgende
oogenblik uit het zegeningstafereel van Severo's daden. De oude grijsaard in
verrukking over de edele voornemens van zijn zoon, trotsch op den overmoedigen
jongeling, gestreeld in zijne lang gekoesterde verwachtingen, dat nog eenmaal een
telg uit zijn geslacht Pisa van het slavenjuk zoû bevrijden, voelt eene ongekende
vreugde zijn hart overweldigen, als de jongeling zijn zegen op de gewaagde
onderneming komt afsmeeken. Dezelfde gevoelens, die Severo nu bezielen, heeft
hij ook in zijne jeugd gekend, het is hem alsof hij zich zelve in zijne jongelingsjaren
terugziet; zijn bloed, zijne gevoelens ontdekt hij in hem, dien hij zijn zoon waant, en
in verrukking roept hij uit:
(1)

Stel u gerust en vrees geen ijdele bezwaren .
'k Herken mijn aadlijk bloed dat opbruischt in uw aren;
Torelli's laatste telg, ons eeuwenoud geslacht,
Heeft u, mijn edel kind, tot dit besluit gebracht.
Mijn oude geestdrift zie ik thans in u herleven, enz.

Pijnlijk doen deze woorden den lezer aan, die met het geheim bekend is, te pijnlijker
als hij ziet, dat èn vader én zoon zich gelukkig gevoelen met een ijdel droombeeld,
zich uit rook illusiën scheppen, te pijnlijker zoo hem de vrees bevangt voor de
verschrikkelijkheid der ontgoocheling, waar de gevoelens zoo sterk gespannen zijn.
Diep zal hij ook getroffen worden door het verdriet, dat de oude edelman zijner gade
aandoet, zoo dikwijls deze tegenover Dona Pia zinspeelt op Severo's geboorte.
Gian Battista meent in zijne onwetendheid, dat zijne echtgenoote zich

(1)

T. a. pl. blz. 42.
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evenals hij verheugen moet, wanneer hij herinnert aan de geboorte van haar zoon,
aan zijne jeugd, zijne vorming en opvoeding door haar; hij zegt:
(1)

Een vrouw
Als gij zijt is tot heilge plichten uitverkoren,
Zij gaf, 't eenvoudig kind uit lagen stand geboren,
Wat ik haar geven mocht in liefde, naam en eer,
Als moeder van mijn zoon, mij honderdvoudig weêr.

onbewust echter, dat ieder zijner woorden haar als een dolk in het hart dringt, en
haar zich zelve met verwijtingen moet doen overladen. Gespannen is deze toestand,
die reeds jaren onafgebroken duurt, en die voor de moeder dagelijks grievender
moet worden, daar zij ieder oogenblik, uit de kleinste en geringste oorzaken, voedsel
tot zelfbeschuldiging put. Door zijne toespelingen moet de grijsaard zijne gade zich
zelve doen verfoeien, door de lange komedie van bedrog, die zij tegen haar
echtgenoot genoodzaakt wordt te spelen, terwijl deze echtgenoot zich inspant om
haar het leven van afzondering en somberheid minder zwaar te maken door te
therinneren aan het zonniger en vroolijker weleer. Deze oestand verwekt vele van
de schoonste effekten, en is een gedeelte van de spil, waaromheên zich de geheele
tragedie beweegt.
En hiermede is de figuur van Gian Battista volteekend; lijst en schilderij zijn
voltooid, en duidelijk zal het ieder wezen, dat de grijsaard geen, aan het Duitsche
drama ontleende ‘Tugendheld’ is, maar een waar, echt mensch, wien de gevoelens
uit het hart komen, en die tot ons hart spreken.

(1)

T. a. pl. blz. 39.
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V.
De persoon, die naast Severo in dit drama den psychologisch meest ingewikkelden
rol speelt, is zonder twijfel Dona Pia. Gian Battista, Severo Torelli, Dona Portia en
de jonge edellieden leeren wij bijna uitsluitend kennen gedurende den tijd der
handeling van de tragedie, hunne voorafgaande geschiedenis is ons van de meeste
personen onbekend; zij verrichten handelingen, waarvan de uitvoering door
omstandigheden buiten hun wil, buiten hunne schuld in het leven wordt geroepen,
en die hen tot een vooruit bepaald einddoel moeten voeren. Zij worden meêgesleept
door de tragedie der overige personen, hun rol is een onwetende, een passieve. In
het eerste bedrijf van het drama worden zij ons in een zekeren toestand geschilderd,
en als de tragedie afgeloopen is, vinden wij ze na het laatste bedrijf terug in een
toestand, die slechts bijzonder weinig aan hun levensloop heeft veranderd. Zij
behoeven zich zelfs de geheele treurige tragedie niet aan te trekken; waren zij niet
door vriendschaps- of liefdesbanden aan de handelende personen verbonden, dan
was hunne geschiedenis voor ons van geene waarde, dan konden wij hen als
tooneelvulling beschouwen. Hunne belangwekkendheid ligt voor ons geheel in het
stuk zelve; zij beginnen en eindigen hunne geschiedenis in het tijdsverloop der vijf
bedrijven. Uit een dergelijk oogpunt moeten wij beschouwen: Dona Portia, Renzo,
Ercole, Lippo, Sandrina, Catarina e.a. Zij boeien ons zoolang zij op het tooneel voor
onze oogen handelen; wat hun voorgaande levensloop is geweest of wat hun in de
toekomst weggelegd is, vraagt onze belangstelling niet; zij gaan meê in de schaduw
der voornamere personen. Wij
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weten, dat als het Severo, Gian Battista en Dona Pia goed gaat, zij ook geen reden
tot klagen kunnen hebben. Wordt Pisa, door het onmiddellijk toedoen der
hoofdpersonen van de vreemde heerschappij bevrijd, en door hunne indirecte
medewerking, dan houden wij ons overtuigd dat het hun ook wel moet varen. Wij
meten hun niet naar den maatstaf hunner eigen waarde, maar naar dien van anderen.
Alleen door de fijne, teedere toetsen, die de dichter aan hunne persoonlijkheid weet
toe te voegen, kunnen zij onze sympathie verwerven, boeien zij eenige oogenblikken
onze belangstelling. Meestal zijn die mindere personen vertolkers van algemeene
gevoelens, zij vervangen in geringe mate den rol van het koor uit de klassieke
tragedie. Zoo vertegenwoordigen, Renzo, Ercole, Lippo en Sandrino, de
vrijheidslievende bevolking hunner geboortestad, zij vormen het orgaan van dat
gedeelte van het volk, hetwelk niet ten tooneele komt, zij zijn stalen, monsters eener
geheele verzameling van dergelijke menschen. Catarina en de gijzelaars zijn de
toonbeelden der onderdrukte, mishandelde menigte; de Barigel het voorbeeld van
den woesten geweldenaar, van de wreede tirannie. En nu Dona Pia.
Dona Pia heeft eenmaal een zielestrijd gestreden, waarin zij is moeten bezwijken,
en waardoor zij ook ten ondergang gedoemd is geworden. Haar val is echter een
geheim kunnen blijven tusschen haar en haren verleider. Jaren zijn er sinds
verloopen; er knaagt nog wel altijd eene wroeging aan haar geweten, maar de oude
sleur van het dagelijksche leven heeft er de scherpte reeds veel van verzacht; de
looden hand van het zelfverwijt knelt hare vingers minder sterk om haar doen en
denken. Vroeg vergrijsd, haar zelve menigmaal met afschuw beschouwend, zoû zij
wellicht, door verdriet ondermijnd, voor haar tijd ten grave zijn gedaald; als een
ijselijke
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droom had haar mogelijk het misdrijf voor oogen blijven staan, maar het zoû met
haar begraven zijn geworden, het ware eene misdrijf gebleven, zooals er dagelijks
zoovele in het duister gepleegd worden. Er hadde geen haan naar gekraaid, en de
groote tragedie ware achterwege gebleven, zij hadde zich niet ontsponnen. Maar
ziet, de omstandigheden verbreken eensklaps haar gewonen loop, het onder het
stof der jaren verborgen geheim wordt weder wakker geroepen, de oude wonden
worden opnieuw open gereten, en doen de handelende personen bezwijken te
midden van den strijd. Eene nieuwe tragedie sleept hun hopeloos mede en hun
einde nadert in een kort verschiet.
Tot het leggen van den tragischen knoop is er gegeven, dat Dona Pia, eerst kort
met Gian Battista gehuwd zijnde, haar echtgenoot, ten gevolge eener samenzwering
tegen de vreemde overheersching, naar het schavot ziet slepen. Gegeven is verder,
dat zij tot een lageren stand hehoort dan Gian Battista, die uit een der oudste,
e

adellijke geslachten voortspruit, én, dat wij leven op het einde der XV eeuw.
Deze gegevens zijn voldoende om de motieven der handeling te kunnen verklaren.
En daar komt het vooral op aan.
Ten eerste dus de band, welke het standenonderscheid tusschen hunne liefde
legde. Dona Pia was een burgermeisje, dat toevallig eenmaal bij het uitgaan der
mis door een edelman ontmoet wordt. Deze edelman wordt verliefd op haar en
e

trouwt haar. Daar het standenverschil en het standenonderscheid in de XV eeuw
zeer scherpe grenslijnen tusschen de verschillende kasten in de maatschappij trok,
heeft de edelman met oude gewoonten en gebruiken moeten breken. Zijne
voorvaderen, waarvan de portretten in deftige houdingen langs de muren zijner
groote zaal zijn
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opgehangen, en wier geschiedenis samensmelt met die hunner geboortestad,
hebben voorzeker allen jonge edelvrouwen van hunnen stand gehuwd; zij zijn
ongetwijfeld vermaagschapt aan de eerste geslachten van Pisa of aan die der
naburige republieken. Maar ziet, een afstammeling uit het eerwaardige geslacht der
Torelli's, zich niet storend aan die familie-overleveringen, volgt zijn eigen zin en
huwt het meisje, dat hij lief heeft, zonder op het standenonderscheid te zien, er zich
boven verheffend. Wat al tegenwerpingen van den kant zijner familie zal hij te
overwinnen hebben gehad? hoe zal men hem van alle zijden deze verbindtenis
ontraden hebben? Ja, waarschijnlijk zal hij zich genoodzaakt hebben gezien den
omgang met vele familieleden, door dit huwelijk, af te breken! Zoo stellen wij ons
allicht zijne verhouding tegenover de omgeving voor. Dona Pia, getroffen door deze
opofferingen van haren echtgenoot, heeft behalve eene innige liefde, nog een gevoel
van dankbaarheid voor den edelman opgevat. Zij heeft ten volle ingezien, wat hij
zich voor dit huwelijk heeft moeten getroosten, en zij weet zich tegenover hem door
eene schuld van dankbaarheid verbonden. Nu is het haar plicht hem het leven zoo
aangenaam mogelijk te maken, zij is zich bewust hem wellicht het gezelschap van
vele vrienden en bekenden te moeten vergoeden, en in stilte heeft zij de stellige
belofte gedaan alles voor zijn geluk, voor zijn heil op te offeren.
Mogelijk heeft zij zelfs geweten, dat zijne veiligheid gevaar liep, dat hij, de
enthousiaste, opbruischende, vaderlandslievende edelman zich in eene
samenzwering had gewikkeld, waarvan zijn blinde geestdrift de gevaren niet in hun
geheel heeft kunnen overzien. Ieder oogenblik van den dag heeft zij duizend angsten
uitgestaan, daar zij zijne vrijheid en zijn leven bedreigd wist, in een tijd, dat dage-
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lijks samenzweringen tegen de vreemde heerschappij ontdekt, en op de strengste
en wreedste wijze gestraft werden. Zij kende den goeverneur, den wreeden
woesteling, en zij wist, dat Gian Battista, al behoorde hij ook tot de voornaamste
geslachten van Pisa, in diens oogen geene genade te verwachten had. Nachten
lang had zij weenende doorgebracht; hare droomen waren door een angstig
voorgevoel verontrust geworden; met een kloppend hart had zij over dag haar
echtgenoot het huis zien verlaten. En eindelijk had de verpletterende tijding haar
bereikt: haar echtgenoot, haar Gian Battista gevangen, in de macht van den wreeden
Barnabo Spinola! Vol angst, in wanhoop vraagt zij zich af: wat te doen? aan wien
hulp te vragen? Waar zal zij steun kunnen vinden? Den eenigen uitweg, de eenige
redding, die zij in de duistere toekomst ziet, is Spinola vergiffenis voor haar
echtgenoot te vragen. Gian Battista is te trotsch, te hooghartig zelf het woord ‘genade’
tegenover den tyran van zijne lippen te doen komen, en bovendien hij zoû er den
woesteling niet mede verwurven; mogelijk echter zal de woestaard toch menschelijk
gevoel genoeg bezitten om zich door de tranen eener vrouw te laten verbidden. Zij
bedenkt zich niet lang; in der haast ijlt zij naar het paleis tot den goeverneur; zij valt
hem te voet; in tranen badend, de handen smeekend opwaarts geheven, roept zij
zijne genade voor haar echtgenoot in. Zij kuste hem de hand, radeloos van smart,
haar geest verlamd door een doffe wanhoop, geene fierheid wêerhield haar tot
dezen schandetocht, alleen het doel en niet de middelen rekenend. Maar de tyran,
op zijn troon gezeten, spelend met een gouden halsketting, antwoordde op alle
vragen der smeekende vrouw met een schamper duivelsch lachen. En toen Dona
Pia
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na eenige oogenblikken machteloos neêrviel, sprak hij op een toon, die het ergste
deed vreezen: ‘Wat zijt gij beeldig mooi, mijn engelachtig wezen!’ Het schandelijk
voorstel, dat in deze woorden lag opgesloten, deed haar in het eerst van toorn
beven, maar de tyran vervolgde ongestoord met nader op zijn voorstel aan te dringen.
Hij schilderde haar het lot van haar echtgenoot, die den volgenden dag, terwijl het
volk zich in menigte om het schavot verdrong, zijn hals zou moeten onblooten onder
het opgeheven zwaard van den beul. Eén woord van Spinola kon den beul in het
voleindigen zijner taak tegenhouden, en zij, Dona Pia, had het in haar macht hem
dat woord te doen uitspreken. Terwijl de tyran deze woorden uitsprak, stond Dona
Pia onophoudelijk het beeld van haar geliefden echtgenoot voor oogen. De vrees
voor zijn dood deed de eerste opwelling van toorn langzamerhand bedaren, een
angst, een innig medelijden overmeesterde haar meer en meer. Zedelijk uitgeput,
werd zij ten einde raad. Nog één nacht om zich te bedenken, stellig wetende dat in
dien tusschentijd geene redding kon opdagen, werd zij ieder oogenblik neêrslachtiger.
Morgen zou haar echtgenoot sterven en zij, door haar eer op te offeren, door zich
aan schande bloot te geven, kon zijn leven redden. En de zenuwachtige spanning,
waarin zij gedurende de laatste weken geleefd had, werkte mede om haar
langzamerhand te doen bezwijken. Eindelijk geen weêrstand meer kunnende bieden,
was zij gevallen, had zij zich voor hem opgeofferd. De tyran had woord gehouden:
haren echtgenoot was het leven gespaard.
De groote vraag, die ons op de lippen komt, wanneer wij Dona Pia's daden in de
weegschaal leggen, is deze: Is zij schuldig of niet? Veel hangt er voor ons van af
of haar val door de omstandigheden gerechtvaardigd wordt of niet, of
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haar voorbeeldeloos deugdzaam leven na dien gewichtigen stap de door haar
gepleegde fout uitwischt of niet. Dat behoort onderzocht te worden; de uitslag van
dat onderzoek is van veel invloed op de beoordeeling der tragedie zelve.
De beantwoording dezer vraag kan niet veel moeilijkheden opleveren, zoo wij
rekening houden met hetgeen ons in het drama omtrent Dona Pia en de overige
omstandigheden gemeld wordt, zoo wij haar onder het juiste daglicht beschouwen,
en de psychologie harer handelingen duidelijk uiteenzetten. En het antwoord zoû
dan luiden: Een rechtbank, de wet, zoû haar wegens overspel veroordeelen, maar
een knap advocaat zoû haar door een jury doen vrijspreken. Dit bepaalt den aard
harer schuld; de volgende beschouwingen zullen tot deze gevolgtrekking moeten
leiden.
e

Laat ons dus eerst eens nagaan welke de positie is, door de vrouw der XV eeuw
in het maatschappelijk leven ingenomen.
Deze positie was van een zeer ondergeschikten aard; de kiemen van eene
gelijkheid tusschen man en vrouw waren nauwelijks uitgestrooid; het ruwe geweld
in de middeneeuwen tegenover de vrouwen gepleegd, had plaats gemaakt voor
eene overdreven, ideale aanbidding, waarvan wij eene afspiegeling in de
ridderromans aantreffen; het was voornamelijk eene verheerlijking van de abstractie
‘vrouw,’ dienog tot weinig praktische gevolgen aanleiding kon geven; de
maatschappelijke toestanden stonden hiertoe in den weg. Toch was het einde der
e

XV eeuw de dageraad voor de sociale emancipatie der vrouw. Aan het hof van
Lodewijk XI, den voorganger van Karel VIII, die Pisa hielp bevrijden, werden zelfs
nog geene vrouwen geduld; eerst tijdens de regeering van Lodewijk XII stond men
haar eene zeer bescheiden plaats toe, waarbij het gevaar, welk de zede-
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lijkheid door deze nieuwe instelling kon loopen, zooveel mogelijk door de
gestrengheid der koningin, Anna van Bretagne, werd gekeerd. Te rekenen van de
regeering van Frans I en diens woelig, zedeloos hof dagteekent de groote invloed
der vrouwen in de maatschappij en op de politiek. Italië en vele andere omringende
landen waren eene getrouwe afspiegeling der toestanden van de Fransche
monarchie. Dona Pia's vrouwelijke tijdgenooten speelden dus in 1454 nog een zeer
ondergeschikten rol in de omgeving, waartoe zij behoorden. Haar invloed op de
staatkundige gebeurtenissen van den dag kan niet noemenswaardig zijn geweest:
buiten den kring harer betrekkingen en bekenden konden zij door hunne
persoonlijkheid geene macht uitoefenen. Pisa was niet, gelijk zooveel steden en
vestingen tijdens de regeering va Frans I en dergelijke monarchen, door het toedoen
eener vrouw in handen van den vijand gevallen; ook zou zij niet door een dergelijke
oorzaak er uit bevrijd worden. Wij mogen dus niet verwachten een zoodanig thema
tot hoofdonderwerp der tragedie te ontmoeten. De invloed, welken Dona Pia uitoefent,
is van zuiver vrouwelijken aard, hare louter vrouwelijke eigenschappen schenken
haar waarde in deze tragedie; deze eigenschappen zijn hare liefde voor Gian Battista,
hare moederliefde, hare opoffering, hare toewijding aan eene goede zaak; zij is niet
eene vrijheidsheldin, zij spoort de mannen niet tot den vrijheidsoorlog aan, zij werpt
het vuur niet in de smeulende brandstoffen, zij gevoelt geene goddelijke roeping.
Maar zij heeft haar zoon grootgebracht in de liefde voor de vrijheid, zij heeft hem
ingeprent trouw en eerlijkheid als schoone eigenschappen te beschouwen,
onafhankelijkheid en fierheid te doen eeren als deugden, die een man sieren. Al
ware het, dat geen band
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van bloedverwantschap bestaan had tusschen haar zoon en Spinola, dan nog hadde
zij Severo niet tot den krijg opgehitst. Haar karakter staat er ons borg voor. Ook
hare verhouding tegenover haar echtgenoot, de verstandhouding tusschen man en
vrouw, steekt bijzonder sterk af tegen de eigenaardige wijze, den bijzonderen vorm,
waarin te dier tijde de liefde het meest algemeen gehuldigd werd. Het onderscheid,
dat de dichter in deze tragedie schildert, met de letterkundige voortbrengselen uit
dien tijd, en de wijze, waarop daarin de vrouwen verheerlijkt worden, werpen een
belangwekkend licht op Dona Pia's persoonlijkheid.
(Wordt voortgezet.)
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Langshenen 's Heeren straten.
Hij stapte vooruit en immer voort
Van dorp tot stede, van oord tot oord.
Zijn buidel was plat, zijn plunje was arm,
Toch klonk er zijn lied zoo lustig en warm
Langshenen 's Heeren straten:
‘'t Geluk is grillig, 't geluk is bot
En drijft met ons hopen en wenschen den spot;
Gij loopt - het rent in volle vlucht;
Gij rent - het vliegt en verdwijnt in de lucht
Langshenen 's Heeren straten.
Hier helpt geen snelheid van vogel of peerd;
Des heb ik 't geluk den rugge gekeerd.
Nu volgt het gedwee en tam als een hond
En zwerft met mij de wereld rond
Langshenen 's Heeren straten.
Ik heb op niets mijn zinnen gesteld,
Noch roem, noch eer, noch liefde, noch geld;
De roem is rook, de liefde is dwang,
En geld maakt geest en harte bang
Langshenen 's Heeren straten.
Maar 't lied! dat is mijn eenigste schat,
De tooverspreuk, die alles bevat;
Daarmeê bedwing ik 't grillig geluk,
Daarmeê verdrijf ik kommer en druk
Langshenen 's Heeren straten.
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En waar ik verschijn, daar hoor ik gewis
Een welkomgroet bij haard en disch;
En bij 't vet trek doet knaap en meid
Den lustigen zwerver uitgeleid
Luidzingend langs de straten.
Wie zingen kan, die volge mij na
En zaaie zijn liedren vroeg en spa,
Hun vrucht gedijt te lande en ter stee,
En wie haar proeft, zingt aanstonds meê
Te huis en langs de straten.
Ik ben de zanggeest van 't Dietsche volk,
Zijn oudste vriend, zijn beste tolk,.
Een vrije vogel met scherpen bek,
Met kloeken klauw en onbuigbaren nek,
Gek weekt langs 's Heeren straten.’
En die dees liedeken heeft gedicht,
Zijn Dietsch hem naast aan 't harte ligt:
‘Door 't hed herleeft, herbloeit ons Dietsch!’
Dat is de zin, de kern des lieds
‘En 't khnke langs's Heeren straten.’

G. ANTHEUNIS.
1884, Brussel.
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Ontwaak, o menschenhert!
De hemel kleurt zich niet in glansend morgenrood,
De lucht is grauw, ze drukt en weegt als lood,
Mijn hert verkleumt en kwijnt, het vóórgevoelt den dood,
Het leven schijnt me een hel van jammerwee en nood.
Ontwaak, o menschenhert!
En de avond valt, de nacht verspreidt zich starrenloos,
Geen windje blaast en streelt...
Helaas, iets aakligs boos
Vei vult het rouwend ruim. 't Is of een rampenhoos
Op 't menschdom dwarlen zal. Ik weeroep hopeloos:
Ontwaak, o menschenhert,
Ontwaak, in licht en liefde!
En licht is liefde!.. Liefde!.. Hee, bestaat ze nog,
Bij de eigenbaat, bij 't nijdig ziel- en zinbedrog,
Waarmeê de mensch zijn eigen fopt?
Ik zag, en och,
Ik zag eene at me moeder, lavend 't kind met zog
Dat uit haar dorre borsten drupte...
De nacht verdween.
Het licht, de zon,
De zon verscheen
In vollen glans....
Ik keek zooveel ik kon:
Ik zag een werkman vroetend onverpoosd... Een bron
Van vreugde ontsprong mijn hert, ik sprak:
O, Hij, die 't al begon,
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Die 't leven met zijn wel en wee in aanzijn riep
Toen Hij de Moeder mild, den werkman vlijtig schiep,
Waarom verborg Hij dan in 't menschenhert te diep,
De liefde voor dees twee?
Ontwaak, o menschenhert,
Ontwaak, in licht en liefde!
Wee! Wee!
Het menschenherte sliep.

EMANUEL HIEL.
Brussel, 1888.
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Boekbeoordeelingen.
Das Nibelungenlied für das Deutsche Haus nach den besten Quellen
bearbeitet von Emiel Engelmann. - Stuttgart, 1885. Verlag von Paul
(1)
Neff .
Zoo vaak ik eene der zoogenoemde ‘volksuitgaven’ in handen krijg, die Noord- of
Zuidnederlandsche uitgevers van enkele zeldzame monumenten onzer oude
letterkunde bezorgd hebben, denk ik met een gevoel van leedwezen en nationalen
naijver aan de ongeëvenaarde voortbrengselen, door den Franschen, Engelschen
en vooral Duitschen boekhandel, in dit vak, opgeleverd. Men gelieve op te merken,
dat ik door ‘volksuitgaven’ geenszins den herdruk bedoel van werkjes, in den trant
der bekende, onoogelijke ‘blauwe boekjes’, die, eilaas! het schier eenige
geestesvoedsel blijven uitmaken van den laagsten volksstand in onze gewesten;
maar wel eene voor den beschaafden middelstand bestemde editie der
hoofdgewrochten van deze of gene nationale letterkundige glorie.
Waar is, op de Nederlandsche boekenmerkt, een Reinaert de Vos, een Walewein,
eene Beatrys te vinden, die met de

(1)

o

De uitzonderlijk lage prijs van dit 236 pag. royaal-8 groote boek is, gebrocheerd 5 M., in
karton 6 M., in prachtband 7 M..
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(1)

bekende édition populaire van GAUTIER's Chanson de Roland , door MERSON, FÉIUT
en ZIER met teekeningen opgeluisterd, zoowel wat de artistieke uitvoering als wat
den geringen prijs betreft, kan vergeleken worden? De kleine, typographisch zeer
onbeduidende uitgave, die de Schiedammer-uitgever Roelants van DE GEYTER's
uitstekende bewerking van den Reinaerl, à 30 centen in het licht gaf, is peperduur,
als men bedenkt, dat evengenoemde Chanson de Roland voor éénei frank
verkrijgbaar is.
Wat aan onze meeste Nederlandsche ‘volksboeken’ ontbreekt, - een artistiek en
bevallig uiterlijk, - schenkt eene buitengewone waerde aan de proeven, die onze
naburen in hetzelfde vak opleveren. Dat de ontoereikendheid van het
Nederlandschlezend publiek eene voorname, wellicht de voornaamste oorzaak is
van dit betreurenswaerdige verschijnsel, wil ik gereedelijk erkennen. Toch kan ik
de meening niet verzwijgen, dat een deel der schuld aan den geringen
ondernemingsgeest onzer uitgevers moet worden toegeweten. Mij schijnt het aan
geenen twijfel onderhevig, dat een geïllustreerde herdruk van VAN DUYSE's of DE
GEYTER's Reinaert de Vos - een werk, dat dan toch uit één enkel boekdeel bestaat
- door het publiek, dat nooit heeft opgehouden het meesterstuk van ‘Willem, die
Madoc maakte’ lief te hebben, niet min gretig zou ontvangen worden als de talrijke
geïllustreerde uitgaven, die jaar op jaar van CONSCIENCE's werken het licht zien. Bij
inschrijving vooral zou, het is mijne stellige overtuiging, zulk eene onderneming
volkomen slagen.
‘Boeken voor het huisgezin!’ vooral in Duitschland is deze rubriek ongemeen rijk.
Geen uitgever boogt, m.a.w., op eene rijker of kostelijker verzameling, dan de
Stuttgartsche Verläger PAUL NEPF. Om van gcene zijner andere talrijke uitgaven,
zelfs niet van eene bewerking der Gudrun te gewagen, wil ik in deze

(1)

Tours, Mame et fits.
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regelen de aandacht vestigen op het beroemde Nevelingenlied, waarvan, benevens
die van ENGELMANN, ook nog eene voor de jeugd bestemde bewerking bij hem het
licht zag.
ENGELMANN's uitgave overtreft intusschen alles, wat ik ooit aan boeken voor de
huiskamer te zien kreeg. Hier is alles vereenigd, wat maar eenigszins kan bijdragen
tot bereiking van het echt nationale doel, dat uitgever en auteur zich ongetwijfeld
stelden: het middeneeuwsche heldendicht, dat een zoo getrouw beeld oplevert van
het aloude Duitsche volkskarakter, tot gemeengoed doen worden van het geheele
hedendaagsche volk.
Zeggen wij, alvorens het boek, als typographisch product te beschrijven, een
woord van den inhoud.
Het doel, een paar regels hooger omschreven, liet natuurlijk niet toe, den
r

(1)

Nieuw-hoogduitschen tekst, zooals D LUDWIG BRAUNFELS in de jaren veertig
beproefde, bij middel van nota's en aanteekeningen, met de varianten uit een 28ta1
nog bestaande geheele of fragmentarische handschriften te verrijken. Dat hier zelfs
geene spraak zijn kan van eene nauwkeurige wedergave van alle trekken, beelden
en zetten van het origineel, springt elkeen in het oog, die weet, dat zeer veel, wat
voor twaalfde- of dertiendeeeuwsche ooren niets kwetsends bevat, den
negentiendeeuwschen lezer zeer lichtelijk kan ontstemmen. Met weglating van
enkele, tegen ons huidig esthetisch of zedelijk gevoel aandruischende plaatsen,
bestaat ENGELMANN's bewerking, evenals die van JUNGHAUS, uit 38 avonturen,
waarvan de indeeling - op eene enkele maal na - met die van laatstgenoemde
overeenstemt.
Aan het onderscheid der stof in twee partijen, resp. aan Krimhildes liefde en leed
en Krimhildes wraak gewijd, hield ENGELMANN zich niet gebonden, evenweinig als
aan de gebruikelijke bewerking der uitgebreide stof in strophen van 4 vaerzen,

(1)

DER NIBELUNGE NÔT. DAS NIBELUNGEN-LIED. Urtext mit Uebersetzung, nebst Einleitung und
Wörterbuch, herausgegeben von Dr LUDWIG BRAUNFELS. Frankfrut a.M. 1846. Blz. XX en 597.
80.
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wat hem, evenals den geleerden KARL BARTSCH, tegen den geest van het epos
schijnt aan te druischen! Dat hij dan ook aan geen enkel vierde vaers den geijkten
overtolligen voet behouden kon, dient wel niet meer opgemerkt.
Ongemeene zorg werd door den auteur gewijd aan eene logische, den lezer
gansch bevredigende afronding van elk avontuur in het bijzonder. Op de natuurlijkste
wijze ontwikkelt zich de eene episode uit de andere, in zulker voege, dat de lezer
eene hoogst duidelijke voorstelling van het geheele verhaal verkrijgt. Van de talrijke,
lange beschrijvingen van feestelijkheden, reis- en krijgstochten, zalen en burchten,
die het origineel vaak langdradig maken, behield ENGELMANN wijselijk slechts zooveel,
als noodig was, om de harmonie en eenheid des epos' niet te krenken.
Alleen de bouw van elk vaers in het bijzonder bevredigt ons niet in dezelfde maat,
als bij het lezen van SIMROCK's en zelfs JUNGHAUS' bewerking het geval was. Indien
ENGELMANN met eenigszins grooter onbevangenheid, de groote en voordeelige
vrijheden had weten te benuttigen, die de accentirender rhythmus oplevert, - ik
bedoel voorslag, overloop, afwisselend aanwenden van dactylus, spondeus en
trocheus in éenen en denzelfden regel, verplaatsen van den klemtoon bij den
aanvang der vaerzen, enz., - zoo zou, naar het mij voorkomt, zijne bewerking er
niet weinig vlugger, losser, vloeiender door geworden zijn.
Veel belangrijks behelst de verhandeling over ‘Ursprung, Dichter und Bearbeiter
des Nibelungerdiedes’, die achter het eigenlijke epos geplaatst is. Uit deze 33
zaakrijke bladzijden blijkt, voor wie het nog niet wist, dat in het betrekkelijk kort
tijdbestek van honderd zeven en twintig jaar, die sedert BODMER's ontdekking en
eerste uitgave van het heldendicht (Zurich, 1757) verstreken zijn, in Duitschland
eene Nibelungenliteratuur ontstaan is, die bij de aldaar zoo overvloedig
voortwoekerende Dante-, Shakespeare- en Faustliteraturen, nog nauwelijks moet
achterstaan.
Interessant kan het zijn hier des schrijvers meening meê te
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e

deelen, als zou de sage der Nevelingen in de X eeuw, en wel onder de regeering
van Otto den Groote, den vorm van een epos hebben aangenomen. Hij acht het als
tot de mogelijkheden behoorende, dat althans fragmenten des Nevelingenlieds, in
den wedstrijd voor Duitsche zangers, die in 962 te Pavia, aan Otto's hof, plaats
greep, werden voorgedragen.
Kan er nu uit de bewijsvoeringen, die ENGELMANN aan de handschriften des St
Gallermonniks Ekkehard, aan de namen der bloedverwanten van keizer Otto zelven,
ontleende, zooals hij zelf toegeeft, nog geen ‘positives Schluzsz’ getrokken worden,
toch verdienen zijne opzoekingen, als die van eenen deskundige, alle onze aandacht.
Eenige bladzijden verder zet de auteur, zich afvragende welke dichter het epos
e

in het Middelhoogduitsch der XIII eeuw mag omgewerkt hebben, eene nieuwe
hypothesis vooruit. Hem schijnt het eene uitgemaakte zaak, dat MARNER, KONRAD
VON WURZBURG, KLINGSOR, HEINRICH VON OFTERDINGEN, WALTHER VON DER
VOGELWEIDE, RUDOLF VON HOBENEMS, CHUNRATH, en de Prelaat VON GÖTTWEICH,
aan deze bewerking volkomen vreemd zijn gebleven. Met ZARNCKE, VOLLMÖLLER,
ZUPITZA, SCHERER en WILLMANNS, betwijfelt hij de meening, door PFEIFFER, THAUSING
en BARTSCH vooruitgezet, als zou zekere KÜRENBERG, wiens naam in een
e

veertienregelig fragment der XIV eeuw vermeld wordt, de maker van het epos zijn.
Hij vermoedt, op het spoor van den geleerden JOHAN VON MÜLLER, dat de beroemde
WOLFRAM VON ESCHENBACH ‘der grosse Unbekannte set’, en staaft dit zijn vermoeden
op niet onvoorwaerdelijk te verwerpen gronden. Hij wijst op de groote overeenkomst,
die daar bestaat, evenzeer tusschen den vaersbouw van Titurel en de Nibelungen,
als tusschen het spraakgebruik van Parcival en dit laatste gewrocht; hij vergelijkt
de beeldspraak uit WOLFRAM's Wachterlied met die uit Krimhildes droom, en wijst
op de onmiskenbare overeenstemming, die enkele woorden, wendingen, ja geheele
zinnen en zetten uit een drietal andere sagen, die men WOLFRAM met recht kan
toeschrijven, eveneens met de Nibelungen opleveren. Zoodoende komt hij
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tot dit besluit, dat het waarschijnlijk is ‘dass die Handschrift B., die in St Gallen
befindliche sogenannte Vulgata, eine (auf Burg Wildenberg) gefertigte Bearbeitunq
des Liedes sein könnte, der Wolfram von Eschenbach nahe steht.’
Ten slotte worden niet min dan negen facsimile's, zijnde o.a. fragmenten van het
Hohenems-Lassbergische Handschrift (C), - het St-Gallermanuscript (B), - het
Hohenems-Münchensche Hs. (A), - de Prünn-Münchensche copij (D), en de te
Weenen berustende Ambras-bewerking (d), benevens de eerste pagina van
BODMER's uitgave van Kriemhildes Rache (1757), ten beste gegeven.
Verdient het Nibelungenlied als letterkundig gewrocht de warmste aanbeveling,
als drukwerk kan het wedijveren met het keurigste en schoonste, dat in eenig land
van Europa het licht ziet. De antiek-gothische letter lost zich keurig af op het
o

fijngesatineerd en geluwgetint papier; elke pagina, in royaal 8 formaat, is omlijst met een fijn rood filetje; meesterlijk gegraveerde illustraliën, naar opzettelijk voor
het werk vervaerdigde teekeningen van SCHNORR, BAUR, HÜBNER, BENDEMANN,
RETHEL, HOFFMANN, NEUREUTHER en anderen uitgevoerd, zijn als kopstukken, boven
elk Abenteuer, benuttigd; twee verschillende titelplaten van HOFFMANN, waarvan
een in rood en zwarten druk, en een aanzienlijk aantal in den tekst zelven
aangebrachte platen, bleven nog onvermeld.
Wat de artistieke waerde van het boek nog het meest verhoogt, is het zestal door
de firma Albert, te München, puik uitgevoerde photogravuren, naar de alom bekende
muurschilderingen van SCHNORR in het Residenzschloss aldaar voorhanden. De
Terugkomst van Siegfried uit den Saksenkrijg, de Moord door Hagen op Siegfried
gepleegd, de Strijd tusschen de Nevelingen en de Hunnen in de brandende feestzaal,
zijn ware meesterstukken.
Niet alleen in elke Duitsche familiekamer, ook op de leestafel van allen
beschaafden Nederlander, dienden wij dit overschoone boek, althans tijdelijk, tot
onze eigen Reinaert in eeuen even kostbaren dos tot ons kome, eene eereplaats
in te ruimen.
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Wij, Nederlanders, mogen het niet vergeten: hoewel slechts enkele Nederlandsche
brokstukken van dit heldendicht bewaard zijn gebleven, is het Nibelungenlied
niettemin een voortreffelijk deel van dien onwaerdeerbaren schat sagen en
gewrochten, die ook óns, in gelijke maat bijna als onzen Duitschen naburen, als
nationaal erfgoed gemeen is.
In Zuid- en Noord-Nederland vooral, waar de Germaansche volksaard en -zeden
op zulke onrustbarende wijze te loor gaan, doet de behoefte zich meer dan elders
gevoelen, dat het zoo ras ontaardende geestesleven der familiën van den begoeden
middelstand, in de lectuur der kloeke, opbeurende volkslegenden uit eenen ruwen,
doch onverbasterden voortijd, de zóó noodige verkwikking en loutering vinden moge!
POL DE MONT.
20 Maert, 85.

De Ruiter met het Rosse Paard, historische roman door mevrouw
Quarlès. - 's Gravenhage, P. Rossing. 252 blz. in-80.
Vóor eenige maanden stond mevrouw Quarlès bij mij goed aangeschreven; ik had
namelijk van haar in het Nederlandsen Museum eene novelle aangetroffen, getiteld:
Een Natuurkind, die mij bij de lezing vrij goed bevallen had. Er zat verbeeldingskracht
en stijl in. Reeds minder dunk had ik van de schrijfster, toen zij optrad als ‘redactrice’
e

van het tijdschrift de 20 Eeuw. Ik weet niet, maar de vrouwen die zich gaan
aanstellen als scheidsrechters in de dorre, veelzijdige en zoo moeilijk op te lossen
politieke en sociale twistpunten, verliezen bij mij iets van het beminnelijke harer
geaardheid. 't Komt mij voor als iets onnatuurlijks en verwaands bij haar, van zich
in het onmetelijk worstelperk der wereld-hervormers te gaan wagen, waar zooveel
teleurstellingen liggen te rapen; liever zag ik ze steeds overwinnen, en dat doen zij
telkens, wanneer zij ons in den strijd der liefde hare betooverende handschoen
toewerpen. Op letterkundig gebied zien wij dan ook liefst de vrouw de
hartsaangelegenheden behandelen.
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Misschien wel zou Mevr. Quarlès in den Ruiter met het Rosse Paard, in weerwil
van zijn ‘historisch uithangbord,’ de gelegenheid vinden om een lief figuurtje te
teekenen, als dat van Boonebloesem uit een Natuurkind. Ik had bevonden dat zij
e

e

beter uit de 19 , dan over de 20 eeuw meeklapt. Ik zou dus haar Ruiter lezen.
Maar juist als ik de lezing zou aanvangen, brengt een literarische courant mij
eene verbazende tijding. Mevr. Quarlès (zijn het misschien reeds 20-eeuwsche
gebruiken?) heeft eenvoudig het werk van een Duitschen schrijver tot het hare
gemaakt, het in een Nederlandsch pakje gehuld en het ding zoo, als eene
oorspronkelijke vrucht van haren geest, in volle letters met haren naam onderteekend
en in de wereld gezonden.
Eene reden waarom wij van de lectuur van den Ruiter met het Rosse Paard
hebben afgezien en ons bepalen bij de afkeuring der handelwijze van de schrijfster.
W.R.

o

Arm Vlaanderen, door Teirlinck-Stijns. - 2 deelen in-8 . Roeselare, De
Seyn-Verhougstraete. 1884.
In Arm Vlaanderen stelden de schrijvers zich ten doel een tafereel op te hangen
van den strijd tusschen staatsschool en kerkschool, zooals de wet van 1879 dien
deed uitbreken in de dorpen van Vlaanderen. Zij schilderen het lot van eenen
openbaren onderwijzer van het oogenblik, dat hij naar de normaalschool gaat, tot
dat, waarop ontelbare plagerijen en meedoogenlooze vervolging hem verplichten
het dorp te verlaten, waar hij geboren en tot schoolmeester aangesteld werd.
Een tendenz-roman dus, een die poogt de gewichtige gebeurtenis samen te
vatten, welke ons politiek bestaan sedert vijf jaar overheerscht en die nog langen
tijd het brandpunt zal blijven onzer politieke worstelingen.
Er is in den strijd rond de staatsschool eene zijde, die bijzonder dramatisch is en
waaruit klaar blijkt welken vreeselijken haat de klerikalen aan het onzijdig onderwijs
gezworen hebben: het
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zijn de Vervolgingen, Welke de openbare onderwijzers te verduren hadden. Met
koelen bloede werden die menschen, wier eenige schuld het was, dat zij hunnen
plicht vervulden, door den dorpspastoor en zijne aanhangers, die zeer dikwijls de
groote meerderheid der gemeente uitmaakten, op alle mogelijke wijzen
gedwarsboomd en aangevallen; geene beleedigingen, geene baldadigheden,
waaraan zij niet dagelijks blootstonden. Wanneer men nadenkt, dat de schoolmeester
machteloos en alleen was te midden eener ruwe bevolking, die meende een heilig
werk te verrichten met den teugel te vieren aan haren blinden haat, kan men zich
verbeelden wat het lot dier nederige voorvechters der volksbeschaving moest zijn.
De schrijvers hebben in een groepje personen dit groote duizendvoudige drama
samengevat, zij hebben in de schildering van het lot van een der slachtoffers den
toestand van heel Vlaanderen geschetst. Zij hebben een historischen roman geleverd
van verheven strekking en hierbij een talent aan den dag gelegd, dat van hun jongste
werk, niettegenstaande zijne vele gebreken, een zeer merkwaardig geheel maakt,
getuigende van ongemeene scheppingskracht en van hooge verdiensten van
inkleeding. Zij merken goed op, geven treffend weer en het gemak, waarmede zij
eigenaardige personages en belangwekkend toestanden scheppen, is recht
benijdbaar. Met al zijne zwakke zijden blijft hun roman een boek, dat staat buiten
en boven het gemeene en genietbaar is in hooge mate.
Beter zulke gewrochten met grove gebreken dan werken, waar niets te gispen,
maar ook niets te prijzen valt. Tegen onbeduidendheid is geen kruid gewassen; van
gebreken betert men zich, vooral wanneer de kern goed en de levenskrachten groot
zijn.
De gebreken zijn talrijk, zegden wij; zij woekeren in elk deel van het werk. In de
optimmering van het verhaal is er evenveel overtollige als nuttige stof te pas gebracht.
Geheel het huiselijk drama: de moord gepleegd door den oom, de schuld aangegaan
door den vader, het geheimzinnige misdrijf van neef Jaak, hadde
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kunnen wegvallen, zonder iets aan de belangwekkendheid der hoofdgebeurtenis
te schaden, en ten bate zelfs der duidelijkheid harer voorstelling. De band, waarmede
dit melodrama vastgeknoopt is aan de moedergedachte van het boek, mist alle
stevigheid. De onderwijzer Everaert zoekt heel het boek door het geheim te
doorgronden, waaronder zijn vader en zijne beminde gebukt gaan; op het einde des
werks ontdekt hij het raadselwoord, zonder dat deze opheldering eenigen invloed
hoegenaamd op het lot van hem en van de zijnen oefent.
Dit bijgaande drama draagt niets bij tot de ontknooping en op zich zelf is het
onduidelijk; de spanning der aandacht, die het wil teweeg brengen, wordt niet
voldoende bereikt en nog minder bevredigd door den afloop. Het hoofddrama zit
eveneens weinig stevig ineen, de tendenz-strijd is niet warm, niet ernstig genoeg
en kan dus de belangstelling niet wekken, welke de schrijvers er wilden voor gaande
maken.
De onderwijzer is een brave borst, maar met meer liefde dan wilskracht in het
gemoed, met meer vrouwelijke teergevoeligheid dan mannelijke vastberadenheid.
Zijne inzichten zijn edel, zijne daden onberispelijk; maar, waar de oorlog is
uitgeborsten wil men, zoo niet een held, dan minstens iemand met de vuisten uit
de mouwen. Die iemand is onze schoolmeester niet, hij weet in zich zelven noch
bij anderen het weerstandsvermogen te vinden of te wekken, dat noodig ware om
den kamp tusschen kerk en school vinnig en zijn afloop twijfelachtig te maken. Waar
geen macht is, bestaat geen strijd, en zonder strijd geen drama.
In zijne liefde gaat de held des verhaals even weinig manhaftig te werk als in
zijnen haat. Hij bemint en wordt bemind, en weet zich niet toe te eigenen wat hem
toekomt. Zoo wordt in het werk, zoowel het algemeen menschelijke, als het
plaatselijke en tijdelijke drama ontzenuwd; de liefelijke idylle komt evenmin tot haar
recht als de historische roman.
En dit is niet de eenige zwakke zijde der ineenzetting. Het verhaal is te lang: niet
alleen omdat het vele dingen mede ver-
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haalt, die hier van minder belang zijn, maar omdat het verscheiden malen hetzelfde
verhaalt. Drie jaar brengt de toekomende onderwijzer op de normaalschool door,
driemaal nagenoeg doet en ziet hij hetzelfde en driemaal ook wordt ditzelfde met
een overvloed van bijzonderheden verhaalt.
Keus en schildering der karakters hebben ontegenzeggelijk groote verdiensten,
maar niet minder groote gebreken.
Elke personage heeft een scherp uitgesproken manier van zeggen, van denken
en doen, zij hebben tics, die tyrannisch over hen heerschen en die door hunne
zonderlingheid den lezer ongeduldig maken. Het zijn zenuwachtige menschen, wier
gezelschap zenuwachtig maakt. Meester Valcke kan geen tien woorden zeggen, of
er moet een ‘dus’ en een ‘bijgevolg’ tusschen loopen; Rikje gebruikt niets anders
dan verkleinwoorden; neef Jaak klopt zich altijd met een zakdoekje op den mond;
oom Veyt moet in elken volzin laten hooren, dat hij zich zelven heeft geholpen; Dries
heeft altijd een ruimen voorraad spreekwoorden en scherpen spot bij der hand en
zoo zijn ze allen. En niet alleen zijn ze dit in de kleine, haast kinderachtige
hebbelijkheden, welke de schrijvers hun toedichten, maar in geheel hun wezen. Het
grootste deel der personages wandelt door de wereld als in een halven droom: zoo
de vader van den onderwijzer en zijn neef Jaak, gebogen onder de geheimzinnige
vrees van een ons ongekend verleden; Veyt, met de moord op het geweten, Stina
en Everaert's moeder met hare godsdienstige dweeperij; de onderwijzer, die haakt
naar veredeling van anderen en naar liefde voor zich zelven en niets bereikt; de
oude pastor, die vrede en verdraagzaamheid predikt en evenmin iets uitvoert, en
zoovele anderen nog. Een paar figuren, de booze Simon en het brave Nelleken,
staan vaster op de beenen; maar hunne rollen zijn slechts van ondergeschikt belang.
Arm Vlaanderen roept mij twee schrijvers te binnen: Virginie Loveling, wier In
onze Vlaamsche Gewesten zoo merkelijk verschilt van het werk der heeren
Teirlinck-Stijns, en Charles Dickens, wiens personages dikwijls veel overeenkomst
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hebben met de hunne. Mej. Loveling schetste ook den strijd van den onderwijzer
tegen den priester; maar zij wist dien te doen voeren door weinige personen, de
hoofdgedachte klaar en duidelijk voor te stellen, zonder verwikkeling van bijzaken
en nevenfiguren. Zij leverde een kruimig en alleszins kunstig werk.
In Dickens' romans vinden wij bij elken stap menschen, die behebt zijn met de
eene of andere misdadige of bespottelijke neiging. De geniale schrijver laat met
voorliefde zijn schelste licht vallen op het ongewone, het excentrieke van zijne
figuren; in de rei zijner helden vindt men bij dozijnen menschen met ontredderde
hersenen, nu eens diep schijnheilig, dan weer onverantwoordelijk door versuffing,
overheerscht door eene vaste gedachte, door een aangeboren of aangewonnen
neiging. Zij gaan door het leven met het oog hardnekkig op een enkel punt gericht
en vreemd blijvende aan wie en wat er rechts en links ligt, gekromd in lichaam en
geest door een overgeërfde of aangenomen plooi: eene wereld van half waanzinnigen
gelijk. Iets dergelijks vinden wij in Arm Vlaanderen weer: met dit verschil, dat bij
Dickens de hebbelijkheden of onhebbelijkheden zijner personages vaster met het
onderwerp van zijn werk verbonden zijn, dat zij grooter invloed op den gang der
gebeurtenissen hebben en op zich zelven van gewichtiger beteekenis zijn.
De heeren Teirlinck-Stijns hebben wel eenig misbruik van sterk uitgesproken
typen gemaakt, ze te kunstig nevens elkander geplaatst en ze geschapen om het
genoegen van ze te scheppen. Meer matigheid, fijnere smaak in het aanwenden
van den overvloed van trekken en bijzonderheden zou in dit onderdeel van hun
werk evenzeer als in de overige hun groot, en wij herhalen het, hun zeer merkwaardig
verhaal ten goede gekomen zijn. Zooals het daarvoor ons ligt, blijft het immer eene
proef van ongemeenen aanleg en vindingskracht, en van een kunstvermogen, dat
slechts loutering behoeft om werken voort te brengen van hooge en blijvende waarde.
MAX ROOSES.
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(1)

De scheldwoorden in ons strafrecht .
De eenige bladzijden, die wij aan dit onderwerp wenschen te wijden, hebben meer
dan het afgetrokken belang van theoretische bespiegelingen; zij raken een onderwerp
van practisch maatschappelijk belang.
Alwie soms onze rechtbanken van enkele policie heeft bezocht, zal het zeer
aanzienlijk getal vervolgingen hebben vastgesteld, die dagelijks wegens
scheldwoorden worden ingespannen, en moet getroffen zijn geworden door deze
omstandigheid, dat, bijna zonder ééne uitzondering, de terechtstaanden altijd
uitsluitelijk tot de geringste, de armste volksklas behooren. Terwijl de burgerij en de
meer ontwikkelde klassen haar regelmatig aandeel leveren in de vervolgingen
wegens de ergere wanbedrijven, als daar zijn dieften, aftroggelarijen, valschheid in
geschrift, bedriegelijke bankbreuk, slagen en verwondingen, eerroof, manslagen,
enz., enz., gebeurt het uiterst zelden dat burgers, behoorende tot de beschaafde
maatschappelijke klassen, wegens scheldwoorden vóór het gerecht te verantwoorden
hebben.

(1)

Voorgedragen in zitting der Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent van 9 april 1884.
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De reden daarvan is gemakkelijk te gissen. De gewoonte van scheldwoorden te
gebruiken is, gelijk de gewoonte van vloeken of grove uitdrukkingen in het gesprek
te mengen, een louter gebrek der opvoeding en geenszins het noodzakelijk bewijs
van boosaardigheid.
De kinderen, behoorende tot de lagere klassen, worden met scheldwoorden van
hunne ouders grootgebracht; het dagelijksch gekout hunner gansche omgeving is
doorspekt met onkiesche uitdrukkingen, welke doorgaans, in het midden waar deze
worden gebezigd, weinig aanstoot geven en bijna onopgemerkt voorbijgaan, zoolang
zij niet eene zekere mate van grofheid overschrijden. De tijd, dien de volkskinderen
in de school doorbrengen, de goede voorbeelden en lessen, die zij er ontvangen,
zijn niet voldoende om den verkeerden indruk, dien de huiselijke opvoeding op hen
heeft gelaten, geheel uit te wisschen. Ook na het verlaten der school, blijven de
grove woorden in hunnen mond als de kleur- en toongevende kruiding van het
gesprek.
Gerechtelijke vervolgingen wegens scheldwoorden zijn dan ook feitelijk meer
eene opvoedkundige les dan de beteugeling van wezenlijke plichtigheid.
Sprekende over de bestraffing der scheldwoorden, zegde, tijdens de bespreking
van het Belgische strafwetboek, de heer Bara, minister van justicie: ‘C'est dans
l'intérêt de l'éducation publique que l'on est souvent obligé de traduire devant la
police correctionnelle des individus coutumiers du fait.’ Aldus redeneerde de wetgever
van 1867, en zijn werk is het logiek gevolg van dit zijn begrip.
Tegen dit begrip zelf komen wij echter op. Dat de wetgever de hulp inroepe van
geldboeten en gevangenzitting om de beschaving van het volk te louteren, is eene
even verkeerde handelwijze als de opvoeding der kinderen bij middel van
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slagen en pijnigingen te bevorderen. De strafwet heeft niet tot zending met geweld
de menschen te beschaven. Wilde men haar die zending toekennen, zij zou echter
voor even ondoelmatig als onrechtvaardig moeten gehouden worden.
Ondoelmatig, want men beschaaft, men verzedelijkt met zachtheid en geduld,
niet met ruwheid en geweld.
Onrechtvaardig, want gemis aan opvoeding is geen misdrijf, - niet meer dan
armoede en geesteskrankheid.
Ook is het een pijnlijk schouwspel alle dagen arme drommels, die hun lastig
gewonnen loon zoo noodig hebben voor het schraal onderhoud van hun gezin, te
zien verwijzen wegens gebrek aan opvoeding, wegens onbekendheid met
gentlemanliness, tot geldboeten die, bij onmogelijkheid om deze te betalen, door
subsidiaire gevangenzitting zullen vervangen worden.
Wil het zeggen dat wij verstaan het ‘vrij schelden’ tot een recht uit te roepen?
Voorzeker niet. De vreedzame burgers hebben het recht door hunne medeburgers
noch aangevallen, noch beleedigd te worden en zij moeten deswege op den steun
van het gerecht kunnen rekenen.
Maar de wet hoeft in deze kiesche zaak met omzichtigheid en lankmoedigheid te
handelen, en dat is nu juist wat wij aan ons Belgisch strafwetboek van 1867 verwijten
niet te hebben gedaan. Veel meer, wij zullen straks herinneren hoe het wetboek
van 1867 op dit stuk de vroegere wetgeving strenger heeft gemaakt.
Bij het onderzoek der vorige wetgevingen, zou het hier zonder wezenlijk nut zijn
breedvoerig uit te weiden over de allervroegste wetgevingen, die de weèrspiegeling
zijn van eenen gewezen maatschappelijken toestand, waarmede onze tegenwoordige
zeden weinig gemeens hebben. Eenige korte beschouwingen zullen voldoende zijn.
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In Athene werd het, door de wetten van Solo, verboden iemand uit te schelden in
de tempels, in de openbare vergaderingen en in de openbare spelen. De overtreders
verbeurden eene geldboet van vijf drachmen, waarvan drie werden toegewezen
aan den beleedigden persoon en twee aan de schatk ist.
Beleedigingen in andere plaatsen uitgesproken werden niet gestraft; zij werden
alsdan geacht geen belang genoeg te hebben om door de wet te moeten worden
beteugeld. Die bijzonderheden worden ons medegedeeld door den levensbeschrijver
van Solo, namelijk Plutarchus, die omtrent die wetgeving de volgende bemerkingen
(1)
maakt, welke door M. Thonissen zonderling worden geacht en welke wij integendeel
beschouwen als ingegeven door een zeer redelijk oordeel over menschen en zaken:
‘Nergens zijne gramschap te kunnen bedwingen, is het uitwerksel van eene
geweldige en opvliegende inborst; haar overal te overmeesteren, is moeilijk en zelfs
voor zekere personen onmogelijk. De wet moet diensvolgens voorschrijven, hetgeen
gewoonlijk uitvoerbaar is, indien zij wil dat de bestraffing van enkelen nuttig zij voor
de anderen; zij moet er voor zorgen, dat de straffen en kastijdingen niet nutteloos
vermenigvuldigd worden.’
Slechts met meerdere verfijning der beschaving zien wij de wet strenger worden
tegenover onmatigheid der uitdrukkingen. Zoo stelt men vast dat, in lateren tijd, de
Atheniaansche wet alle scheldwoorden, om 't even waar uitgesproken, strafte met
eene geldboete van 500 drachmen.
Zelfs in Rome gaf men geen bijzonder acht op die soort

(1)

Le droit pénal de la république Athénienne, p. 280.
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van mindere misdrijven. ‘Was das Ehrgefühl, in unsrer jetzigen Auffassungsweise,
(1)
betrifft, so scheinen - zegt Heffter - die Roemer wenigstens auf verletzende Worte
kein besonderes Gewicht gelegt zu haben, oder in diesem Stück nicht besonders
reizbar gewesen zu sein; wie liesse sich sonst jene beleidigende Conversation
zwischen Cicero und Clodius, wie der heftige Ausbruch des Erstern gegen L. Piso
in einer oeffentlichen Rede als moeglich denken!’ Dezelfde opmerking is door eenen
(2)
Franschen schrijver gemaakt geworden: ‘Il est permis de penser que le législateur
antique n'attachait pas à ces délits de la parole et de l'écriture la même importance
qu'ils ont pour nous. Les moeurs autorisaient une liberté de langage dont la
délicatesse moderne ne peut s'accommoder.’
Het is immers te betwijfelen dat, onder het praetorische edict, de eenvoudige
scheldwoorden tot eene actio injuriarum aanleiding hebben gegeven. Hetgeen wordt
beteugeld is het ‘convicium adversus bonos mores’. Niet iedere beleedigende
uitdrukking (maledictum) viel onder toepassing der wet; daartoe werden verzwarende
omstandigheden vereischt, die bij het maledictum schandaal verwekten en het in
een convicium deden ontaarden. Eenerzijds heet het in L. 1. De injuriis et famosis
libellis D. Lib. 47, t. 10: Injuriam autem fieri Labeo aït aut re, aut verbis: re quotiens
manus inferuntur; verbis, quotiens non manus inferuntur, convicium fit. - Anderzijds
wordt het convicium aldaar bepaald L. 15, §§4, 11 en 12: ‘Convicium autem

(1)
(2)

Die Begriffsverschiedenheit der roemischen und deutschen Injurie (Archiv des Criminalrechts,
1839, I, blz. 242).
UEURTEAU. De injuriis et famosis libellis. - De la diffamation, de l' injure, de l'outrage et de
l'offense. Paris, 1881, p. 8.
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dicitur vel a concitacione, vel a conventu, hoe est a collatione vocum: cum enim in
unum complures voces conferuntur, convicium appellatur, quasi convocium..... Ex
his apparet, non omne maledictum convicium esse, sed id solum, quod cum
vociferatione dictum est. Sive unus, sive plures dixerint, quod in coetu dictum est,
convicium est; quod autem non in coetu nee vociferatione dicitur, convicium proprie
(1)
non dicitur, sed infamandi causa dictum .’
Tijdens de middeleeuwen was het Romeinsche recht van grooten invloed op de
gerechtelijke instellingen der Europeesche landen. Nergens echter is, vooral in zake
van strafrecht, te midden der groote menigte van plaatselijke wetten en costumen,
eenig bepaald stelsel aan te treffen. Het canonisch recht en anderzijds de oude
overleveringen, die in de salische wet en andere bijzondere wetgevingen hare
uitdrukking hadden gevonden, bleven mede min of meer hunnen invloed gevoelen.
Ziehier wat Philips Wielant, de gewezen voorzitter van den grooten Raad van
Mechelen, daaromtrent in zijne Practycke criminele schrijft:
‘Soe wie buijten jugemente ijemant injurieert met woorden, al eest ooc metter
waerheijt, die wordt gecondempneert die injurie te reparerene met woorden oft
andersins, ter discretie van den juge, opdat de geinjurieerde die ter herte genomen
heeft en de reparatie daeraff begheert.
‘.....Injurie met woorden werden gerepareert met woorden, met pelgrimagien oft
andere eerelijcke beeteringe ende met almoesen te doene, met gelasen vensteren
te maken ende dijergelijcke.

(1)

Infamandi causa dictum, eene enkele eerroovende beschuldiging die ongestraft moest blijven,
wanneer hij, die ze had uitgesproken, er de waarheid kon van bewijzen (L. 18 Pr.).
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‘Insgelijcx met sommen van ghelde oft andere proffijte-lijcke beeteringe ende al ter
discretie van den juge.’
Zich steunende op de leer dat men het kwade met het goede moet vergelden en
men aan zijne vijanden moet vergeven, verklaarden de canonisten zich in beginsel
tegen de actio injuriarum. Wielandt getuigt dat de rechters over 't algemeen zich
beijverden om, in de bestraffing der scheldwoorden, die leeringen van het canonisch
recht te volgen:
‘De canonisten raden, zoe doen oock de biechtvaders, alle injurien te vergevene,
om de minne Gods, ende seggen dat tot groot proffijt is der zielen ende een groote
spetie van almoesenen.
(1)
‘Ende de jugen doen altijts groote neerstichede te appoincterene ende af te
leggene de processen die voer hemlieden hangen, in materie van injurie, specialijck
als zij niet dan verbalen zijn.’
Wij zullen dien vluchtigen blik op de vroegere wetgevingen niet verder uitbreiden;
wij willen liever dadelijk overgaan tot het onderzoek van den huidigen toestand.
Het Fransche strafwetboek van 1810, dat tot in 1867 ten onzent in voege is
gebleven, en heden nog - mits zekere wijzigingen - Nederland beheert, bevatte,
omtrent de beleedigende woorden, de volgende bepalingen, welke wij in den
Nederlandschen tekst aanhalen:
‘Art. 375. Wat betreft smaad - of scheldwoorden en beleedigende uitdrukkingen,
die geenerlei de lastlegging van eene bepaalde en omgeschrevene daad, maar van
eene aangeduide ondeugd behelzen mochten, in geval zij of in openbare plaatsen
of bijeenkomsten zijn uitgesproken, of in

(1)

Vereffenen, bevredigen.
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gedrukte of ongedrukte geschriften, die verspreid en in omloop gebracht zijn
geworden, geplaatst zijn, zal de straf in eene geldboete van zestien tot vijfhonderd
franken bestaan.
‘Art. 376. Alle andere smaadwoorden of beleedigende uitdrukkingen, waarbij deze
dubbele hoedanigheid van zwaarte en openlijkheid geen plaats heeft, zullen slechts
aan bloote policiestraffen plaats geven.
‘Art. 471. Met eene geldboete van één tot vijf franken ingesloten, zullen gestraft
o

worden:.... 11 Degenen die, zonder daartoe uitgetergd te zijn, scheldwoorden tegen
iemand geuit zouden mogen hebben, behalve die in artikel 367 tot 378 ingesloten,
begrepen zijn.’
De beleedigende uitdrukkingen, die aan iemand eene bepaalde en omschrevene
daad ten laste leggen, zijn, - wij hoeven het nauwelijks te herinneren - geene smaadof scheldwoorden, in den engeren zin van het woord; zij zijn eerroof of lastering, en
slepen zwaardere straffen mede.
Wat de eigenlijke scheldwoorden betreft, het strafwetboek van 1810 onderscheidde
o

1 de eenvoudige scheldwoorden, waarvan de zin, dank zijner algemeenheid, min
o

of meer onbeduidend is, en 2 degene die de betichting van eene bijzondere ondeugd
behelzen; deze laatste die, meer dan de eerste, van aard zijn om de eer van den
beleedigden persoon te kwetsen, worden dan ook zwaarder gestraft.
De eerste soort van scheldwoorden bevat b.v. de uitdrukkingen: schurk,
ellendeling; in de tweede soort hooren de uitdrukkingen dief, aftroggelaar te huis.
Beleedigingen van deze tweede soort, wanneer zij openbaarlijk worden bedreven,
worden met correctioneele straffen beteugeld; wanneer de openbaarheid ontbreekt,
worden zij, gelijk de eerste soort van beleedigingen, slechts overtredingen, die
enkele policiestraffen medeslepen.
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De Fransche wet van 17 Mei 1819 (art. 20) heeft die onderscheiding bewaard, die
wellicht, in zuivere theorie, verdedigd kan worden, maar in de praktijk al te spitsvondig
en te eigendunkelijk is, om rechtvaardig te kunnen heeten. Zij veronderstelt immers
dat degenen die, in de opgewondenheid hunner driften, zich aan het schelden
overleveren, bekwaam zijn om het gewicht hunner uitdrukkingen, tot in de meest
subtiele onderscheidingen, te wikken en te wegen.
Wij hebben van eigendunkelijkheid der theorie in de toepassing gesproken. En
immers hoe kan men anders de rechtspraak bestempelen, die heeft beslist dat de
uitdrukkingen: canaille, vaurien, misérable, coquin, nietdeuger, bedrieger maar
enkele scheldwoorden zijn, die eene straf van enkele policie verdienen, terwijl
(1)
vagabond, fripon, communard correctioneele straffen moeten verbeuren?
Het Belgische strafwetboek van 1867 heeft het stelsel der Fransche wetgeving
niet overgenomen. Het onderscheidt wel tusschen beleedigingen die wanbedrijven
zijn en met correctioneele straffen worden gestraft, en beleedigingen die enkele
overtredingen zijn. Doch eenvoudige scheldwoorden, in welke omstandigheden ook
uitgesproken, en hoe kwetsend de gebezigde uitdrukkingen ook mogen zijn, blijven
altijd overtredingen van enkele policie. Alleen wanneer de beleediging de lastlegging
van een bepaald onteerend feit behelst, bekomt zij het karakter van eerroof of laster.
Doch heeft de Belgische strafwet onder dit opzicht het strafwetboek van 1810
verbeterd, men hoeft zich af te vragen, of men ook als verbeteringen mag
beschouwen de andere wijzigingen door het wetboek van 1867 aan den vroegeren
toestand toegebracht.

(1)

Heurtcau a.w. blz. 161.
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Terwijl, door het wetboek van 1810 de scheldwoorden slechts werden gestraft met
eene geldboet, die, volgens de gevallen, van één tot vijf honderd frank kon beloopen,
doch voor de eenvoudigste, geene vijf frank kon overschrijden, bepaalt de Belgische
o

wet (art. 561, 7 ) eene geldboet van tien tot twintig frank en eene gevangenzitting
van één tot vijf dagen, mits machtiging voor den rechter om slechts ééne dier straffen
uit te spreken.
De heer Haus, die het voor-ontwerp van het wetboek van 1867 heeft opgesteld,
kwam krachtig in verzet tegen de ‘bespottelijk’ lage straf van den Franschen
wetgever. ‘Degene - schreef hij - die eenen burger smaadt, die met kwaad inzicht
eens anders eer of achting krenkt, verdient gewis eene ergere straf te ondergaan
dan hij, die verzuimd heeft zijne schouw te vagen.’
Het tweede verschil tusschen de wetgeving van 1810 en het Belgische wetboek
berust hierin, dat, luidens de eerste, de beleediging ongestraft moest blijven wanneer
(1)
degene, die ze had uitgesproken, daartoe uitgetergd was geworden .
Wat ten eerste de zwaarte der straf betreft, kan de opmerking van den geleerden
ontwerper zeer vernuftig zijn, - of zij even gegrond is, is eene andere vraag. Wilden
wij ons er de moeite toe geven en vonden wij de redeneering afdoende, wij zouden
in het Belgische strafwetboek, gelijk overigens in alle strafwetboeken, zeer ongelijke
feiten kunnen aanduiden, tegen welke met gelijke straffen wordt bedreigd. Wat doet
het ter zake? In de vaststelling der strafmiddelen hoeft men enkel te letten op dezer
maatschappelijk nut. Is

(1)

Ccux qui1 sans avoir été provoqués, auront proféré, etc.
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het nu wel door de ondervinding bewezen, dat de straf der geldboet niet voldoende
is om dengene te straffen, die eenen man schurk of eene vrouw lichtekooi heeft
verweten, en vergtde verdediging der maatschappij dat voor dien plichtige de deuren
der gevangenis worden opengesteld?
Heeft men gewezen op klachten die, 't zij in België, 't zij in Frankrijk, 't zij in
Nederland, zouden uigegaan zijn, 't zij van de rechters, gelast met de toepassing
der wet, 't zij van andere met de rechtspleging vertrouwde personen, en waarbij
verzwaring der straffen, in zake van scheldwoorden, zou gevraagd zijn geworden?
(1)
Geenszins . Men heeft ingeroepen, dat zekere bijzondere beleedigingen, en wel
namelijk de eerroovende aantijgingen, die begaan worden buiten de omstandigheden
van openbaarheid en andere, zonder welke er geen wezenlijke eerroof bestaat,
verdienden met gevangenzitting te worden gestraft.
Wij willen hier in het onderzoek niet treden van de vraag, of eerroovende
aantijgingen, wanneer zij, ten gevolge van het

(1)

Ziehier hoe de heer Lelièvre zich daaromtrent uitdrukte in zitting der Kamer der
Volksvertegenwoordigers van 26 februari 1867: ‘Je persiste à penser que la peine
d'emprisonnement prononcée contre l'injure simple est exorbitante et que la pénalité pécuniaire
est suffisante.
‘L'art. 19 de la loi française du 17 mai 1819 ne punit que d'une simple amende l'injure envers
les particuliers. Jamais, même en France, où le sentiment de l'honneur est si vif, on n'a
éprouvé le besoin de frapper d'une peine corporelle quelconque les injures qui ne contiennent
pas l'imputaion d'un fait précis. Cette législation est en vigueur chez nos voisins depuis
quarante-huit ans. Elle a toujours suffi aux nécessités de la répression. Je demande comment
elle serait insuffisante en ce qui concerne la Belgique.... Il me semble évident que si, chez
nos voisins, les simples injures envers les particuliers ne sont réprimées que pas une amende,
il n'existe aucun motif sérieux de déployer plus de sévérité chez nous.’
Andere redenaars, onder anderen de heer Guillery, hadden zich in den zelfden zin uitgedrukt.
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niet bestaan der omstandigheden voorzien door art. 444 strafwb., slechts
overtredingen van enkele policie uitmaken, waarlijk de straf der gevangenzitting
verdienen. Wij zullen ons bepalen bij de opmerking dat, mocht die zienswijze gegrond
zijn, niets gemakkelijker ware geweest dan er het voorwerp van een bijzonder
wetsartikel van te maken. Doch omdat zekere bijzondere beleedigingen, voor welke
men de gevangenisstraf noodzakelijk acht, door één en hetzelfde artikel als de
eenvoudige scheld- of spotwoorden worden gestraft, aan alle zonder onderscheid
de verzwaarde straf toe te passen, is eene doenwijze, welke wij noch redelijk, noch
rechtvaardig kunnen noemen.
Wij zeggen het zonder aarzelen: de Belgische wetgever heeft aan de beleedigende
woorden een overdreven belang gehecht. Beschouwt men ze als storingen der
openbare rust, men zal moeten toegeven dat ze onbeduidend zijn, - zoo onbeduidend
ja, dat het Engelsche common law ze nooit onder de ‘hreaches of peace’ heeft
gerekend, die strafrechtelijk verdienden vervolgd te worden. Alle eerkrenkende
mondelingsche beleedigingen (slander), van het eenvoudigste scheldwoord af tot
den ergsten laster toe, worden in Engeland beschouwd als civil injuries, die worden
aanzien als krenkende slechts het privaat belang van de beleedigde partij, die dan
ook maar eene burgerlijke actie tot schadevergoeding heeft. Alleen dan, wanneer
de eerkwetsende woorden of beschuldigingen door het geschrift of den druk zijn
verspreid geworden (libel), mag het feit als een breach of peace beschouwd worden,
en heeft de beleedigde partij de keus tusschen de strafrechtelijke vervolging en de
burgerlijke actie.
Het is - men zal het bemerkt hebben - het stelsel van het Romeinsche recht, dat
door eeuwenoude gebruiken in
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het Engelsche recht is bewaard gebleven. Wij denken niet, dat die praktijk, wier
wijziging door niemand in Engeland zou voorgesteld worden, met onze zeden te
verzoenen ware. Wegens het uitspreken van scheldwoorden eene burgerlijke actie
gunnen, die gewoonlijk op eene onbeduidende schadevergoeding uitloopt of tegen
onvermogenden zou moeten gericht worden, staat feitelijk gelijk met volslagene
straffeloosheid; men voege daarbij dat het begrip der burgerlijke actie medebrengt,
dat, om gegrond te zijn, het niet voldoende is dat de beleediging bewezen zij, maar
dat daarenboven het bewijs eener geledene schade moet geleverd worden. Dat, in
de opgewondenheid zijner gramschap u iemand een schurk, een ellendeling, een
leugenaar noeme, uwe actie zal door den Engelschen rechter afgeslagen worden,
indien gij het bewijs niet kunt leveren dat gij daardoor eene bijzondere schade,
special damage, hebt geleden. Zoo, bij voorbeeld, indien eene vrouw voor eene
lichtekooi wordt uitgescholden - een feit, dat ten onzent, niet met honderden, maar
met duizenden voor de rechtbanken wordt aangeklaagd, - zij kan volgens de
Engelsche rechtspraak deswege geene actie inspannen, tenzij zij kunne bewijzen
dat zij dien ten gevolge belet is geworden een bepaald huwelijk te sluiten, of het
vertrouwen van personen, met wie zij in handelsbetrekkingen was, heeft verloren
of eenige andere wezenlijke, stoffelijke schade heeft geleden. Hetgeen wij noemen
de ‘zedelijke schade’ is een begrip, dat voor zulke gevallen in het Engelsche recht
onbekend is.
Wij herhalen het, ofschoon zekere theoretische beschouwingen ten voordeele
van zulk stelsel kunnen ingeroepen worden, wij aanzien het als al te strijdig met
onze eigene begrippen van eer en van rechtvaardigheid, om er te kunnen op denken
dien toestand ten onzent in te voeren. Maar het
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zal toegelaten zijn uit de Engelsche praktijk eene gevolgtrekking af te leiden. Indien
in Engeland in zeer groote mate het stelsel van het ‘vrij schelden’, eene bijna
volslagene straffeloosheid voor de lichte beleedigingen bestaat, zonder dat ooit
eene poging zij gedaan geworden om dien toestand te veranderen, - hetgeen wel
moet bewijzen dat er uit dien toestand geene ergerlijke gevolgen spruiten, - hoe
kan men dan de bewering volhouden, dat in België de eenvoudige geldboet niet
volstaat, en het noodzakelijk is geweest de gevangenzitting in te voeren? Wij zeggen
het met volle overtuiging: de bedreiging der gevangenzitting heeft sedert 1867 niet
belet en zal in 't vervolg niet beletten dat er in België één enkel scheldwoord min
worde uitgesproken dan indien die straf niet bestond. Deze straf is dus ondoelmatig
en diensvolgens ten minste nutteloos, ja gevaarlijk. Want zij geeft aan zekere
rechters, die voorstanders van eene strenge beteugeling zijn, te dikwijls de
gelegenheid om spijtige, onherstelbare misbruiken te plegen.
Het tweede punt, waarin de wetgever van 1867 de strengheid der vorige wetgeving
heeft vermeerderd, bestaat hierin, dat voortaan de uitterging geene reden van
verschooning meer is; zij kan nog enkel als verzachtende omstandigheid gelden.
Wij zullen maar dadelijk bekennen, dat het stelsel van den Belgischen wetgever
ons alleen schijnt overeen te komen met de strengheid der rechtsbeginselen.
Dat hij, die wordt aangerand door eenen woestaard, zich tegen dezen verdedige
en de tegen hem gerichte gewelddaden met geweld afwere, is alleraannemelijkst
en wij zijn zelfs geneigd te vinden, dat, in de praktijk, de verschooning der wettelijke
verdediging in veel talrijkere gevallen zou moeten
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aangenomen worden, dan van wege onze rechtbanken het geval is.
Doch is, in zake van daden van geweld, de wettelijke verdediging gerechtigd, zij
kan niet gerechtvaardigd worden in zake van scheldwoorden. De wettelijke
verdediging is immers niet het recht voor dengene die geslagen wordt om terug te
slaan; het is enkel het recht om met gebruik van geweld, den aanrander te beletten
van te slaan. Hoe kan men nu uitdenken, dat hij, die wordt uitgescholden, zijnen
aanrander zal beletten voorts te schelden, bij middel van hetgeen wij zouden moeten
noemen eene ‘tegen-uitschelding’?
De verschooning der uitterging berust dus niet op hef beginsel der wettelijke
verdediging. Overigens, ware het anders, waarom zou zij alleen hare toepassing in
zake van scheldwoorden vinden? Men zou, om logisch te handelen, tevens moeten
aannemen dat uitterging voor andere wanbedrijven, als b.v. het plegen van geweld,
als verschooning zal gelden.
Is het niet als toepassing van het beginsel der wettelijke verdediging, dat de
verschooning der uitterging is aangenomen geworden, op grond van welken
strafrechtelijken stelregel is het dan gebeurd? Wij aarzelen niet te zeggen dat hier
geen welkdanige strafrechtelijke stelregel kan ingeroepen worden. De waarheid is,
dat de verschooning der uitterging herkomstig is uit het Romeinsche recht, waar zij
hare uitlegging vond in eene bijzondere theorie - degene der delicta privata - en dat
zij door de nieuwere wetgevingen werd overgenomen als overeenstemmende met
een zeer waar, diep in de menschelijke natuur wortelend gevoel, wiens streng
rechtelijke waarde niet meer werd onderzocht.
Oorspronkelijk was bij de Romeinen de injuria een delic-
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tum privatum, aanleiding gevende niet tot strafrechtelijke vervolging, maar enkel tot
eenen burgerlijken eisch (actio injuriarum). Die burgerlijke eisch had wel een zeker
strafrechtelijk karakter, in dezen zin dat de beleediger tot eene geldboet werd
verwezen, maar die geldboet werd uitgesproken uitsluitelijk ten voordeele van den
klager en verbeeldde diensvolgens niet anders dan eene private schadevergoeding.
Het is waar dat in lateren tijd eene lex Cornelia de injuriis eene strafrechtelijke
(1)
vervolging instelde voor zekere injuriae . namelijk degene die bestonden in een
pulsare, verberare of vi introire (L. 5 pr. D. 47 tit. 10) en slechts in het midden der
vierde eeuw werd die wet op allerhande injuriae toepasselijk gemaakt. Doch zelfs
die Lex Cornelia had het burgerlijk karakter der actio injuriarum niet afgeschaft; zij
bepaalde zich met aan dien eisch een burgerlijk of een strafrechtelijk karakter te
(2)
geven, naar keuze van den beleedigde . Het schijnt overigens dat de burgerlijke
(3)
actie in feite de regel bleef .
Welnu, in het burgerlijke recht geldt de regel - die reeds door de Romeinsche
wetten werd erkend - der schuldvergelijking (compensatio), krachtens welke, wanneer
twee personen elkanders schuldenaren zijn, hunne wederzydsche schulden, tot
beloop van de geringste, worden vernietigd. Hij die zijnen beleediger vooreerst heeft
uitgetergd door eene injuria, kan zelf deswege door zijnen tegenstander

(1)

(2)
(3)

Men weet dat, in het Romeinsche recht, de injuria eenen veel uitgebreideren zin had dan het
fransche injure. Die algemeene uitd rukking duidde elk feit aan, hoe ook bedreven, dat aan
derde personen schade toebracht. Het schelden (contumelia) was maar een der vormen van
de injuria.
§10 Instit. IV, 4. In summa sciendum est, de omni injuria eum, qui passus est, posse vel
criminaliter agere, vel civiliter.
L. 7 Cod. Lib. IX tit. 35. Injuriarum causa non publici judicii, sed privati continet querelam.
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aangeklaagd worden; beider eischen vervallen alzoo door toepassing van het
beginsel der schuldvergelijking.
Het uitsluitend burgerlijk karakter der actio injuriarum is, buiten de Engelsche
wetgeving, door de nieuwe wetgevingen niet behouden geworden.
Dit belet niet dat, in menige hedendaagsche wetgeving, de verschooning der
uitterging nog immer teruggevonden wordt. Men verrechtvaardigt haar op grond
van de gekende rechtsspreuk: parva delicta mutua compensatione tolluntur, - een
stelregel, die alle rechtskundige waarde mist en enkel uit te leggen is door eene
duistere herinnering aan de Romeinsche rechtspleging.
Heeft de Belgische wetgever die rechtsspreuk opgeofferd, wij zien het tegendeel
in Frankrijk, in Duitschland, in Italië, om niet meer van Nederland te spreken.
In Frankrijk heeft niet alleen het strafwetboek van 1832 de bepaling van art. 471
o

11 van het wetboek van 1810 recht gehouden, maar nog onlangs bepaalde eene
wet van 29-30 juli 1881 over de vrijheid der drukpers het volgende (art. 33 §2):
‘L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n' aura
pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à
deux mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. ou de l'une de ces deux peines
seulement.’
Men merke overigens op dat, door deze wet, de verschooning der uitterging wordt
aangenomen, zelfs voor de beleedigingen die openbaarlijk worden gepleegd, terwijl
art. 471 van het strafwetboek ze slechts aanneemt voor de niet in 't openbaar
gepleegde beleedigingen. De wet van 1881 heeft dus aan het beginsel eene nieuwe
uitbreiding gegeven.
Het strafwetboek van het Duitsche Rijk van 31 Mei 1870 zegt mede (art. 199):
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‘Wanneer een beleedigde persoon dadelijk de beleediging zal beantwoord hebben,
zal de rechter de beide betichten of een onder hen mogen vrijspreken.’
Het zij hier opgemerkt dat deze schikking toepasselijk is op allerhande
beleedigingen, ja zelfs de eerroof en laster, - hetgeen in de Fransche wetgeving het
(1)
geval niet is .
Het Italiaansche strafwetboek van 20 November 1859 zegt van zijnen kant (art.
686):
‘Zijn plichtig aan overtreding:
o

... 3 Zij die, zonder daartoe uitgetergd te zijn geworden, iemand eene beleediging
zullen aangedaan hebben, die niet begrepen is onder degene die als misdrijven en
wanbedrijven worden gerekend, of die, zelfs uitgetergd zijnde, de palen der uitterging
zullen overschrijden.’
Al zij nu ook eene bepaling van dien aard niet overeen te brengen met de strenge
rechtskundige beginselen, zij komt, wij herhalen het, overeen met de menschelijke
rechtvaardigheid.
Hij, die wordt uitgescholden, wordt natuurlijk aangedreven om den aanval af te
slaan en zulks even natuurlijk met de zelfde wapenen die tegen hem worden
gebezigd. Volstrekt verbieden dat zulks gebeure is even goed als de menschelijke
natuur te willen hervormen of den onredelijken eisch te stellen, dat iedereen eene
genoegzaam ontwikkelde opvoeding zal genoten hebben om bekwaam te zijn met
onomstootelijke, filosofische kalmte, alle eerkrenkende beleedigingen te aanhooren,
zoolang het den aanrander belieft ze voort te zetten. Men weet nogtans wel dat het
menschelijke geduld zijne palen heeft en dat bij eenieder die palen nader of verder
zijn geplaatst, volgens het min of meer bloedrijk,

(1)

Berner, Lehrbuch des Deutschen Strafrechtes, Leipzig 1877, blz. 454.
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zenuwachtig of lymphatisch gestel, waarmede vrouw Natuur ons heeft begiftigd.
Volstrekt verbieden dat men het initiatief eener beleediging neme is wel en redelijk;
volstrekt verbieden op de beleediging te antwoorden is onredelijk, omdat het gelijk
staat met het verbod der soms meest gewettigde gramschap en verontwaardiging.
Het is eene poging der wet om zich boven de natuur te plaatsen en bij zulke poging
moet onvermijdelijk de wet het onderspit delven. De wet, om rechtvaardig te zijn,
moet den mensch nemen gelijk hij is, met zijne goede hoedanigheden en zijne
zwakheden, en niet zooals hij zou moeten zijn: een volmaakt wezen. Daarom ook
moet eene rechtvaardige wet, gelijk een rechtvaardige rechter, bij gelegenheid
streng, maar ook bij gelegenheid verduldig en oogluikend kunnen zijn en den even
gezonden als weinig rechtskundigen regel indachtig blijven: de minimis non curat
praetor.
Men zal ons toelaten hier de bemerking te maken dat, hetgeen den wetgever heel
begrijpelijk noopt om, in deze zaken, wetten uit te vaardigen, die niet strooken, nu
eens met de loutere rechtskundige beginselen, dan weder met de eischen der
menschelijke natuur, grootendeels spruit uit het gemis aan eene meedoogende,
waarlijk humane straf, - wij verstaan eene louter zedelijke plichtigverklaring. Wilde
men er in toestemmen de strafwetten met een dergelijk tuchtigingsmiddel te
begiftigen, wij vertrouwen, dat het den weg zou kunnen openen om de wetten in de
(1)
gevallen, die wij bespreken, oprecht rechtvaardig te maken .
Wij hebben eindelijk nog onder een ander oogpunt de Belgische wetgeving te
beknibbelen.

(1)

Men zie onze studie Over de invoering eener louter zedelijke straf in het strafrecht
(Nederlandsch Museum, 1874, blz. 1.)
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Het is ten alle tijde aangenomen geweest, dat, in zake van misdrijven, die bestaan
in eene krenking der eer, de strafrechtelijke vervolgingen slechts gebeuren mochten
op het uitdrukkelijk verzoek der beleedigde partij. Deze laatste is immers de beste
rechter van hetgeen hare verdediging tegen de aangedane beleediging vereischt.
In menig geval bestaat de beste verdediging in het misprijzen van den aanval, of in
het doodzwijgen der omstandigheden, die tot den aanval aanleiding hebben gegeven.
De aanvaller van kwade trouw zal het meer dan eens als een zegepraal beschouwen
dat, dank der ingestelde vervolging, gerucht worde gemaakt rond eene eerroovende
beschuldiging, die anders onopgemerkt ware gebleven.
Vervolgingen van ambtswege, tegen wil en dank der beleedigde personen, laten
gebeuren, ware dus eene praktijk die meer kwaad dan goed zou stichten en de
wetgevers hebben het over 't algemeen altijd begrepen.
Het beginsel, dat vervolgingen wegens eerroof, laster en beleedigingen slechts
op aanklacht en met toestemming der beleedigde personen mogen worden ingesteld,
werd in Frankrijk gehuldigd door de wet van 26 mei 1819 (art. 3 en 5), in Duitschland
door het strafwetboek van 31 mei 1870 (art. 194), in Italië door het strafwetboek
van 20 November 1859 (art. 586), in Spanje door het strafwetboek van 17 Juni 1870
(art. 482 §2), in Hongarije door het strafwetboek van 29 mei 1878 (art. 258).
In Frankrijk echter is de vraag ontstaan of de wet van 26 mei 1819 even
o

toepasselijk is op de beleedigingen die, onder toepassing vallende van art. 471 11
van het strafwetboek, slechts overtredingen van policie zijn, als op de beleedigingen,
die wanbedrijven uitmaken.
Het Fransche verbrekingshof, dat in 1856 de vraag in
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(1)

ontkennenden zin had opgelost , heeft later, in 1864, de tegenovergestelde leering
(2)
aangenomen , en het is ons niet bekend dat het sindsdien nog gelegenheid heeft
gehad om de vraag wederom te onderzoeken. Men heeft zich algemeen bij de
laatste rechtspraak van het Hof aangesloten; de twijfel, die een oogenblik in Frankrijk
omtrent die vraag ontstond, is dan ook moeilijk te begrijpen in tegenwoordigheid
van de algemeenheid der termen van de wet van 1819.
In Frankrijk wordt dus heden, in alle gevallen zonder onderscheid, eene klacht
der beleedigde partij vereischt, zelfs dan wanneer de beleediging in een enkel
scheldwoord bestaat, dat als policieovertreding wordt gestraft.
In België is, bij het stemmen van het strafwetboek van 1867, een nog al zonderling
feit gebeurd.
De Commissiën der kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Senaat
hadden, bij monde harer wederzijdsche verslaggevers, de heeren Lelièvre, Carlier
en S. Pirmez, voorgesteld het bestaan eener klacht te eischen, opdat het openbaar
ministerie zou kunnen vervolgen voor alle beleedigingen zonder onderscheid, 't zij
deze overtredingen of wanbedrijven uitmaken.
Dit stelsel werd echter in de wetgevende kamer bevochten - par des raisons peu
(3)
sérieuses, zegt de heer Haus , en ook niet aangenomen. Het is te dier gelegenheid
dat de heer Bara, minister van justicie, de woorden uitsprak, welke

(1)
(2)
(3)

Arrest van 19 September 18S6, D.P. 1886, I, blz. 419.
Arrest van 22 April, 1864, D.P. 1864, I, blz. 400.
Principes généraux du droit pénal belge. Troisième édition. (1879) II, p. 394 note 39. In zijne
tweede uitgave (1874) had de geleerde schrijver zelf - vrij zonderling - beweerd, dat, in het
stelsel van het Belgische strafwetboek van 1867, in alle gevallen van beleedigingen eene
klacht werd vereischt (blz. 366).
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wij reeds hebben herdacht en welke wij ons veroorloven hier in hun geheel aan te
halen:
‘Je comprends que lorsqu'il s'agit de diffamation ou de calomnie, on ne poursuive
que sur la plainte de la personne offensée. Mais lorsqu'il s'agit d'injures, cela est
différent.
Deux ouvriers s'injurient dans un lieu public; est-il nécessaire que l'un d'eux aille
porter plainte? Si on l'exige, il n'y aura pas de poursuite dans la plupart des cas, et
il vaudrait presque autant supprimer la disposition contre l'injure.
Et c'est dans l'intérét de l'éducation publique que l'on est souvent obligé de traduire
devant la police correctionnelle des individus coutumiers du fait. On ne poursuit que
lorsque l'injure a une certaine gravité; la police n'est pas à la recherche de la moindre
injure pour la réprimer. Il n'y a pas d'inconvénient à laisser sur ce point le code tel
qu'il existe et qu'il est pratiqué depuis longtemps.’
Wij hebben reeds protest aangeteekend legen de zonderlinge gedachte van de
strafwet aan te wenden als opvoedkundig middel voor het volk. Er is overigens meer
tegen dit stelsel in te brengen.
‘Twee werklieden schelden elkander uit in eene openbare plaats.’ Aldus
veronderstelt de heer Bara en hij merkt op, dat, wordt er in dit geval eene klacht
vereischt, men even goed de straffeloosheid kan uitspreken. Immers beide partijen
hebben er belang bij geene klacht in te dienen. En nogtans is de openbare rust
gestoord geworden, en is de maatschappij diensvolgens gerechtigd in het algemeen
belang tusschen te komen.
Hel is ons onmogelijk de gegrondheid dier redeneering aan te nemen.
Dat twee werklieden, twee burgers of twee edellieden - om 't even - elkander in
eene openbare plaats belasteren,
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de openbare orde zal nog meer gestoord zijn dan indien zij zich bepaalden elkander
uit te schelden.
En nogtans de wet komt niet tusschen, het openbaar ministerie blijft machteloos,
zoolang er geene klacht wordt ingediend!
Wie het meerdere begaat, blijft straffeloos; wie het mindere begaat, wordt, in
dezelfde omstandigheden, vóor het gerecht gebracht en verwezen!
Indien er een openbaar belang bij is, dat eene lichte, eene allerlichtste storing
der openbare rust niet ongestraft blijve, er is ook een openbaar belang bij, dat de
wet logisch blijve en de volksstem haar de beschuldiging niet kunne toeduwen, dat
zij de groote plichtigen laat loopen om de kleinen te straffen.
De critiek van den heer Bara treft meer dan het bijzonder door hem voorziene
geval: het dringt verder op tot aan het beginsel zelf dat wil, dat, in zekere gevallen
die de bijzondere eer der personen betreffen, het gerecht zich onthoudt zoolang de
belanghebbenden zijne tusschenkomst niet verzoeken. Het gelde erge of geringe
inbreuken op de eer, het openbaar belang blijft hetzelfde; de taak van den rechter
moet dezelfde zijn.
Men late ons toe, door een treffend voorbeeld te toonen tot welke onbegrijpelijke
uitslagen men komt, wanneer men de logiek der wet opoffert.
Eerroof, wanneer hij in het openbaar wordt bedreven, is een wanbedrijf, vallende
onder toepassing van art. 443 en volgende.
Dezelfde eerroovende beschuldiging, wanneer zij niet openbaarlijk wordt gezegd,
maar in 't bijzonder aan éénen derden persoon, is maar eene overtreding, vallende
onder toepassing van art. 562.
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Ik beschuldig openbaarlijk, in tegenwoordigheid van honderd personen, A een
bepaald voorwerp in gegevene omstandigheden te hebben gestolen, - zonder eene
klacht van den aangeranden persoon kan ik niet worden vervolgd.
Ik herhaal vertrouwelijk en letterlijk diezelfde beschuldiging in een bijzonder huis
aan éénen persoon, - ik zal, zonder er eene klacht wordt behoefd, door het openbaar
ministerie kunnen vervolgd worden!
Wij durven vertrouwen dat, bij de stemming der wet, die gevolgen door niemand
werden ontwaard; zij zouden immers voldoende zijn geweest om klaarblijkelijk te
doen inzien, dat ten onrechte het openbaar belang hier is ingeroepen geworden om
eenen regel te doen verwerpen, die door het gezond oordeel en het wel begrepen
belang der burgers wordt aanbevolen.
De noodzakelijkheid eener klacht van wege de beleedigde partij om de
strafrechtelijke actie in gang te stellen; de gelijkstelling, onder dat opzicht, van de
eenvoudige beleedigingen met den eerroof en den laster, is, in onze oogen, eene
vereischte die zich zelve opdringt.
Dat nu de vraagstukken, welke met dit onderwerp in betrekking staan, geene
kleinigheden mogen heeten, waaraan het zou kunnen schijnen dat wij een overdreven
belang hebben gehecht, zal, gelooven wij, blijken uit de eenige cijfers, die volgen.
Zij geven de getallen der betichten die, wegens enkele beleedigingen, vóór de
rechtbanken van enkele policie hebben terechtgestaan, sedert 1861 tot en met
1880, het laatste jaar voor welk officiëele statistieken bestaan:
1861

2,927 betichten.

1862

3,121 betichten.
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1863

3,631 betichten.

1864

3,777 betichten.

1865

4,447 betichten.

1866

4,349 betichten.

1867

4,748 betichten.

1868

6,478 betichten.

1869

7,031 betichten.

1870

6,843 betichten.

1871

7,416 betichten.

1872

8,171 betichten.

1873

8,112 betichten.

1874

9,501 betichten.

1875

9,472 betichten.

1876

9,594 betichten.

1877

8,484 betichten.

1878

8,235 betichten.

1879

11,462 betichten.

1880

12,102 betichten.

Wanneer men de statistiek der misdrijven raadpleegt, stelt men vast, dat, voor
geen enkel misdrijf, de vermeerdering van het getal der vervolgingen zoo ras en in
zulke ruime mate is aangegroeid als voor de beleedigingen.
In 1861 stonden deswege 2927 betichten terecht voor onze policierechtbanken;
in 1880 is dit cijfer geklommen tot 12102.
Doch het is opmerkelijk dat het vooral sedert de afkondiging van het nieuw
strafwetboek van 1867 is, dat de rasse vermenigvuldiging der vervolgingen begint.
In 1867 was het getal nog van 4748, zijnde eene vermeerdering van 300 met het
cijfer van 1866, van slechts 200 met datgene van 1862; het eerste jaar der toepassing
van het nieuwe wetboek ziet men het cijfer op eens klimmen tot 6478,

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

206
't zij eene schielijke vermeerdering van 1740 vervolgingen. In vijf jaren tijd was het
cijfer van 1867 bijna verdubbeld; het is heden verdriedubbeld!
Wanneer men nu in aandacht neemt, dat, om reden der betrekkelijke geringheid
van alle de in zake van beleedigingen uitgesprokene veroordeelingen, de vragen
om genade bijzonder zeldzaam zijn en dat daarenboven de arme lieden, die het
voorwerp van die veroordeelingen zijn, doorgaans weinig bij machte zijn om van
invloedrijke personen eene ondersteuning in hunne vragen om genade te bekomen;
dat eindelijk alle niet betaalde geldboeten zich oplossen in eene subsidiaire
gevangenzitting, - zoo is het onmogelijk niet getroffen te worden door de betreurlijke
gevolgen van eene wetgeving, die, zonder duidelijk bewezene noodzakelijkheid, op
eene overdrevene wijze de armste klas der maatschappij treft, om redenen die in
onmiddellijk verband staan met hare armoede en haar noodzakelijk gebrek aan
opvoeding.
J.-O. DE VIGNE.
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Severo Torelli.
Critische beschouwingen over François Coppée's laatste
tooneelwerk, door Frans Netscher. (Vervolg, zie bl. 119.)
Met Dona Pia leven wij in het midden van het tijdperk der platonische liefde. De leer
van Plato, reeds door de kerkvaders, en in het bizonder door den heiligen Augustinus,
in bescherming genomen, putte uit dezen steun voedsel om nog geruimen tijd te
e

blijven voortbestaan. Zij bereikte echter haar toppunt in de XIV eeuw ten tijde van
Dante en Petrarca, die er als de stichters van beschouwd kunnen worden. De liefde
van Dante voor Beatrice is eigenlijk de geschiedenis van een denkbeeld, is bijna
een godsdienst; zijn vereering dezer vrouw is van de verhevenste soort geweest.
Petrarcas liefde voor Laura is niet zoo ernstig; zij zweemt meer naar het letterkundige;
zij ontroert meer den dichter dan den mensch. De Beatrice-vereering is een zuivere
abstractie van het denkbeeld liefde, er straalt de theoloog in door, terwijl bij Petrarca
meer de kunstenaar op den voorgrond treedt. Beatrice is een ideaal, Laura eene
vrouw, waardig bemind te worden, dewijl hare persoonlijkheid een dichter schoone
ingevingen weet te schenken. Laura sterft op jeug-
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digen leeftijd; zij heeft den dichter niet kunnen ontgoochelen en doet Dante de
herinneringen aan haar persoon als een heilig mysticisme beschouwen; Laura
daarentegen blijft langer leven, en de liefde voor haar persoon wordt naderhand
door Petrarca als eene zonde, eene dwaling, afgezworen. Dante's liefde is eene
zedelijke en godsdienstige inspiratie, die van den fraaie sonnetten-schrijver een
bijna zuiver letterkundige.
e

In de XIV eeuw neemt de liefde meer het karakter van een leerstelling, een
philosofiesch stelsel aan; zij was geene opwekking tot zedelijkheid, geene opvoering
tot God, ook niet louter eene inspiratie voor de dichters, maar veeleer een doctrine,
een leerstelling. De Kerkvaders hadden de platonische liefde opgevat als eene
zuivere liefde voor God, terwijl zij een haat koesterden tegen, een afschuw hadden
voor de menschelijke liefde; deze laatste beschouwden zij als een waar vroom man
onwaardig, als nadeelig voor de liefde tot God, als een hinderpaal op den weg der
e

volmaking. In de XV eeuw echter verdwijnt deze opvatting van de liefde voor God
geheel, en neemt de menschelijke liefde den welbekenden vorm van het platonicisme
aan. De liefde voor de menschen wordt niet gehaat, niet als eene zonde beschouwd,
maar wel als eene schrede tot de volmaking, tot de opklimming der Goddelijke liefde;
en hiermede naderde men meer de zuiver platonische leer. De liefde als godsdienst
werd vergeten. De gasten van Lorenzo de Medici, dus de tijdgenooten van Gian
Battista en Dona Pia, verachtten de uitspattingen, maar eerden de reine liefde en
bezongen haar als volgers van Dante en Petrarca. Zij redeneerden als volgt: de
liefde voor God verliest iets van haar christelijk karakter, maar wordt - evenals bij
Plato - meer de liefde voor het oneindige schoon, en het oneindige schoon nadert
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God, maar is loch God zelve niet. Zoo omschreven zij hun platonicisme.
Weinig aanrakingspunten kunnen aangewezen worden tusschen de toenmaals
gehuldigde opvatting der liefde in Italië, en het karakter der huwelijksliefde van
Battista en Dona Pia. Nergens zullen wij een spoor van abstractie hunner
huwelijkstrouw vinden, nergens het zich zien verliezen in de atmosfeeren van het
ideaal; hunne liefde is meer positief, meer praktiesch. Zij draagt een minder dichterlijk
en een meer bedaard huiselijk karakter, zij heeft iets modern intiems; bij wijlen
e

vreezen wij zelfs, dat zij in de XV eeuw niet op haar plaats is. Zij is zoo
verschrikkelijk nieuwerwetsch in hare uitingen, dat wij ons wel eens met angst
afvragen: Kon zij zoo wel wezen, behoort zij in de lijst van haar tijd? Minder dichterlijk
of idealistiesch zijnde, draagt zij meer een zedelijke tint, heeft zij voor ons meer
eene modern ethiesche strekking. Beide echtelieden vatten de liefde op als eene
deugd, als een zedelijk noodwendige eigenschap van het huwelijk, als een basis
der maatschappij, zij maken er in het minst geene abstractie van, zij verheerlijken
haar niet als een ideaal. Zij zal hun niet tot dichterlijke ontboezemingen leiden, tot
het stamelen van afgebroken philosofische zinnen, maar zij zullen haar eeren en
hoogschatten, omdat zij hun geluk en tevredenheid heeft geschonken. Gian Battista
roemt zijne vrouw, dewijl zij hem getrouw in zijne gedwongen afzondering der waereld
is gebleven, omdat zij hem geholpen heeft in het grootbrengen van hun vermeend
kind, omdat zij door haar huiselijk karakter, hare toewijding, hare zachte teederheid
de hem geslagen wonden heeft geheeld; en dit zijn allen rustige, huiselijke
eigenschappen, vereischten als basis van het moderne huwelijk. Hij ziet in haar niet
de belichaming van een ideaal, zij heeft
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zijne gedachten niet lot allerhande abstracties opgevoerd, hij heeft geene poëtische
ontboezemingen ter harer eere op het papier gesteld, maar zij hebben jarenlang zij'
aan zij' geleefd, kalm, rustig, hij verdiept in de werken van Plutarchus, zij steeds
belast met de zorgen der opvoeding van haar zoon. Ontsnapt hem mogelijk nu en
dan in het vuur zijner reden eenige dichterlijke ontboezeming, het is zijns ondanks,
hij bezondigt zich niet aan poëtische verheerlijking zijner gade; hij eert haar in stilte,
met de kalme zekerheid van iemand gewend aan een voortdurend, stil geluk, zonder
stooten, zonder groote veranderingen.
Wil men de wijze leeren kennen, waarop beide echtelieden met elkander omgaan,
op welken toon, in welke bewoordingen zij zich onderhouden, onder welke beelden
zij hunne gedachten brengen, men leze de volgende regelen:

Gian Battista.
(1)

O Pia, o gij trots en vreugde van mijn leven .
'k Word niet benijd - wie zou die eer mij willen geven?
Ik weet dat men veeleer den ouden man beklaagt,
Die van vervlogen hoop de wrok in 't harte draagt:
'k Ben als gevangen in dit Slavenland gebleven Maar de arme monnik tot den rang van Paus verheven,
De huurling dien het lot tot prins bevordren wou,
Zij zouden d'ouden man benijden, brave vrouw,
Als 'k deze handen zoo aan mijne lippen brengen
En tranen van geluk en trots op haar mag plengen.

Dona Pia.
Maar, Heer, het was mijn plicht, alleen mijn plicht, dien 'k deed.

(1)

r

Vertaling van M J.N. VAK HALL, blad. 37.
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Gian Battista.
O, hoe bemin ik u, mijn Pia! Neen, gij weet
Niet door wat diepe smart mijn boezem wordt gereten,
Als 'k aan het leven denk, door u bij mij gesleten.
....................................
....................................
In droef gepeins verdiept, keerde ik hierheen.
'k Had niets meer op deze aard, dan uwe liefde alleen.
lk kwam te huis, de ziel met bittere smart beladen,
Het hoofd gebogen onder 't wicht van die genade
'k Verborg in uwen schoot mijn schaamte en mijne spijt....
En gij, hoe leefdet gij, mijn Pia, sinds dien tijd?
Bij d'ouden strijder, thans voor Pisa als gestorven,
Is in dit droef paleis uw schoonheid ras bedorven;
En toch gij draagt uw lot, dit somber, lang verdriet,
Terwijl geen snik, geen klacht, geen zucht uw mond ontvliedt.
Zoo moet een bloem - 't is of in bloemen zielen huizen Die, door den wind gezaaid, snel opschiet in de kluizen
Eens kerkers, en zich om de donkre tralies windt,
Soms boven zonneschijn en zoelen lentewind,
Waarin haar zusters op de velden zich vermeien,
't Genot verkiezen om mistroostge droomerijen
Te kleuren met haar glans, en geur'ge lentelucht
Te brengen in de cel, waar de arme lijder zucht.

Dona Pia.
Gij hebt te grooten dank en eer aan mij bewezen.... Enz.

Uit deze weinige regelen leert men de verhouding tusschen Severo's ouders ten
volle kennen; zij, stil, onderworpen, het leven nemend zooals het geschonken wordt,
wakend over het geluk van haar echtgenoot, alle dankbaarheidsbetuigingen
afwijzend; hij, dankbaar, verdrietig, vol hoop op de toekomst, ontwikkeld, niet
overdreven dichterlijk,

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

212
onverflauwd in de liefde voor zijne vrouw. Toch is hij niet te zwak of te toegevend
voor haar; gaarne vindt hij in haar de moedige, schoone eigenschappen der
Romeinsche moeders terug; hij wil haar niet te week voor haar zoon zien. Zelf
moedig zijnde, wenscht hij deze eigenschap ook in zijne omgeving terug te vinden,
in den vader zoowel als in de moeder. Dit loont hij op de volgende wijze.
Severo heeft den ouden edelman zijn plan tot bevrijding van Pisa medegedeeld
en zijn zegen afgesmeekt op het oogenblik, dat Dona Pia binnentreedt. Ook zij
vraagt haar zoon naar zijne voornemens, angstig wenscht zij van hem te vernemen
welk gevaar hem bedreigt, en als hij haar mededeelt Spinola, den dwingeland, te
zullen vermoorden, schrikt zij van vrees den zoon zijnen vader te zien om het leven
brengen en met een gil roept zij uit:
O, nooit! dat niet!... O God,
Dat niet.... Het is te veel.

Gian Battista begrijpt niet welke drijfveer bij de moeder in het spel is, die menigmaaal
haar zoon het gevaar heeft leeren minachten; hij kan dan ook haar plotselinge
verandering niet verklaren, en eenigszins ontstemd, voegt hij haar toe:
Mijn Pia, nooit te voren
Hebt ge u zoo zwak getoond. Het grieft mij dit te hooren.
Gij lijdt.... maar in dien kreet, straks door uw mond geslaakt,
Is 't of gij eensklaps heel uw schoon verleen verzaakt.
Ja schrei, dat is uw recht; maar overheersch uw zinnen.
En tracht dat plichtgevoel, Romeinsche, te herwinnen,
Dat 'k in u heb gelegd, als 'k, in den winternacht,
Plutarchus, bij zijn wieg, met u te lezen placht.
Hoe nu! Zoo even gaaft ge, eenvoudig, ongebeden,
Den armen ballingen uw fraaiste kostbaarheden; O moeder, geef nog meer dan gij hebt aangeboôn!
Thans eischt de stad van u uw kostbaarst pand, uw zoon!

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

213
Men ziet het; zelfs in zijne verontwaardiging blijft hij de echte edelman, waardig,
fatsoenlijk en ingetogen tegen zijne vrouw.
e

Zeker, in de XV eeuw behoorde de liefde tot een der hoogstverhevene, strengste
gevoelens in de maatschappij, maar toch, hoe steekt de liefde dezer beide
echtgenooten sterk af bij de algemeene wijze van uiting te dier tijde; 't is of reeds
e

de adem der XIX eeuw door hunne harten is gevaren!
Het hoofdvraagstuk ter beoordeeling van Dona Pia's persoonlijkheid is, zooals
reeds voorop werd gesteld, de beslissing harer al of niet schuldigheid in zake
e

overspel. In de voorgaande beschouwing over het huwelijksleven der XV eeuw,
dringt zich bij ons de twijfel op of, na eene verhouding tusschen man en vrouw,
zooals die te dien tijde heerschte, Dona Pia's fout nog niet verergerd wordt. Er zijn
tijdperken in de geschiedenis geweest, waarin de liefde louter als een geestelijke
verwantschap of eene harmonie tusschen twee zielen beschouwd werd, waarin de
liefdestrouw daaruit bestond, dat de twee personen elkander geestelijk, in gedachten,
getrouw bleven en overigens in hunne daden geheel vrij bleven. Eene getrouwde
vrouw kon op eene dusdanige wijze in eene liefdesbetrekking tot een gehuwden
man staan, zoo zelfs dat hunne naaste omgeving het wist en zonder dat iemand
aanstoot in zulk een toestand zoû vinden. Het huwelijk, maatschappelijk
standsverschil, ver verwijderde landen, geene hinderpalen stonden de twee
beminnenden in den weg, zij bleven elkaêr beminnen, door alle hinderpalen heên.
Aldus echter niet bij Gian Battista en Dona Pia, zooals reeds uiteen is gezet, hetgeen
ook hieruit blijkt, dat zij haar val stipt voor de geheele waereld geheim heeft
gehouden.
Zonder al te voortvarend te wezen, meen ik dus mijne
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eerste bewering te mogen herhalen, nml: dat Dona Pia door de wet veroordeeld,
maar door een jury vrijgesproken zou worden. Hare schuld is een quaestie van
zuiver gevoel, van opoffering, van menschenliefde, een eenvoudig abstract zedelijk
vraagstuk. Zulke daden zijn niet allen over één kam te scheeren: men kan ze niet
met een zelfden maatstaf meten; de beslissing over het schuldig of niet schuldig is
geheel afhankelijk van het karakter der handelende personen en van de
omstandigheden, waarin zij verplaatst worden. Wat de eerste eisch ter beslissing
betreft, daarvan kan men gerust aannemen, dat het karakter van Dona Pia er ons
borg voor staat hier met eene handeling te doen te hebben, welke door haar met
weêrzin, met walging is gepleegd, en dat er niet de minste band van liefde tusschen
Spinola en Battista's echtgenoote bestond. Zooals wij haar uit de tragedie leeren
kennen, en hetgeen er ons omtrent haar vroegere leven in wordt medegedeeld,
maakt het zeker, dat wij hier met een oprecht, eerlijk, streng-zedelijk karakter te
doen hebben. Alleen de omstandigheden dragen schuld; zij hebben haar
genoodzaakt, zedelijk gedwongen, tot het plegen van overspel; zij plaatsten haar
tegenover den dood van iemand, dien zij innig lief had, en het opofferen van haar
eigen eer. Voor een rechtschapen karakter kon dus geen twijfel meer heerschen;
den weg tot handelen, tot redding, werd haar aangewezen en natuurlijkerwijze sloeg
zij dien in. Men mag gerust aannemen, dat zij de daad in een roes gepleegd heeft,
bedwelmd door den stroom van snel elkander volgende omstandigheden, onder
den indruk van het gewichtige oogenblik, en, dat zij bezweken is, - dat zij eindelijk
aan het schandelijk verzoek gehoor heeft gegeven - zonder eigenlijk te weten wat
zij deed, dat de verschrikkelijkheid van het gebeurde haar eerst naderhand,
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toen haar val reeds had plaats gehad, in zijne volle uitgestrektheid is duidelijk
geworden. In den waren zin van het woord kan de mantel der liefde hier alles
bedekken.
Hadde ik vroeger niet reeds stilgestaan bij de beweegreden, welke Dona Pia tot
haar overspel brachten, ik zou eenige oogenblikken de aandacht vragen voor het
tooneel, waarin zij Severo de ware toedracht der zaken blootlegt. Nu is dit onnoodig
geworden; het geheele tooneel kan nu alleen waarde voor ons bezitten, als
dramatische scène, en als zoodanig beschouwd, moet mij een opmerking van het
hart. Uit den aard der zaak moet het tooneel tusschen moeder en zoon, waarin de
eerste verplicht wordt het grootste geheim van haar leven te openbaren, en de
tweede eensklaps geplaatst wordt tegenover een voor hem verpletterende waarheid,
hevig en hartstochtelijk wezen. Maar juist aan dezen eisch voldoet de dichter niet.
Hij legt Dona Pia lange monologen in den mond, welke meerendeels mat en
vermoeiend zijn, terwijl Severo gedurende het geheele tafereel bijna niets dan korte
uitroepen doet hooren. Hierdoor verkrijgt de geheele scène iets tooneelmatigs,
berekend voor een effekt op de planken, maar waaraan een degelijke grond van
werkelijkheid en natuurschoonheid ontzegd moet worden.
Ernstige bedenkingen rijzen ook op bij de beoordeeling van Dona Pia's moord op
Spinola en op zich zelve.
Wanneer Severo zich in het laatste bedrijf met Spinola alleen in een kapel bevindt
en op het punt staat zijnen vader den doodsteek toe te brengen, schiet eensklaps,
uit een verborgen hoek, Dona Pia te voorschijn om de voorgenomen daad van haar
zoon te verhinderen. In plaats van Severo volbrengt zij de rechtmatige ‘executie’ op
den tiran, en, zich voorgenomen hebbende niet meer te willen leven na den
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vader van haar zoon om het leven te hebben gebracht, doorsteekt zij zich zelve,
Severo verzoekende de toedracht der zaak geheim te houden. Deze ontknooping
van de tragedie overvalt ons op de laatste bladzijden, zonder dat wij er op voorbereid
zijn geworden; zij verrast en ontstelt ons, maar wekt ons medelijden of onze
sympathie niet op. Daarvan berust de schuld geheel bij den dichter, niet bij den
lezer of toeschouwer. Dona Pia wordt ons voorgesteld als eene innig liefhebbende
en diep geschokte vrouw; nadat zij het plan van haar zoon vernomen heeft om den
tiran, zijn vader, te vermoorden, met het edele doel om zijne vaderstad te bevrijden,
moet in haar geest het voornemen zijn gerijpt, deze ongelukkige daad te beletten,
het kostte wat het wilde. De opofferende moeder en echtgenoote hebben onmiddellijk
in de vrouw gesproken; zij weet, dat als Severo zijn plan ten uitvoer brengt, hij
vadermoordenaar zal worden, zij smeekt hem terug te treden, terwijl het nog tijd is,
maar hare poging heeft schipbreuk geleden op de vaderlandsliefde en den
godsdienstzin van haar kind. Ook heeft zij geweten, dat wanneer zij, nu het gevaar
dreigde, Gian Battista opening van zaken deed, zij hem van verdriet mogelijk het
leven zoû benemen. Veel bleef haar niet over, één middenweg stond haar slechts
open, namelijk, door zich zelve op te opofferen èn haar echtgenoot èn haar kind
van een dreigend ongeluk te redden. Zij kon niet anders handelen, het noodlot, de
drang der voorgaande omstandigheden brachten er haar toe, hare eigen schuld,
die hare omgeving in het ongeluk had gestort, noodzaakte haar de eenig
opengebleven uitkomst zonder almen aan te grijpen.
Dus in de eerste plaats mocht haar zoon geen vadermoordenaar worden. Daar
echter Spinola vallen moest, zoowel door den drang van Severo's samenzwering,
als voor
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het heil harer vaderstad, zoû een ander de daad ten uitvoer moeten leggen; nu kon
zij hiervoor den een of anderen handlanger huren, maar dat achtte zij beneden zich;
zelf werd zij dus verplicht den dolk in de borst van den vreemden geweldenaar te
stooten. Maar door het verrichten eener dergelijke daad werd zij de moordenares
van den vader haars zoons en zou zij naderhand mogelijk door Gian Battista
gedwongen kunnen worden de redenen te bekennen, welke er haar toe gebracht
hadden. Zij wilde echter door alles heên het geheim voor haar echtgenoot blijven
bewaren; daarom besloot zij, na het doorsteken van den tiran, zich zelve ook het
leven te benemen, en om alle ontdekking der waarheid voor haar echtgenoot
onmogelijk te maken, Severo de belofte af te smeeken het geheim voor den ouden
grijsaard te bewaren.
Dit moet Dona Pia's gedachtengang zijn geweest, op eene dergelijke wijze zal zij
met zichzelve te rade zijn gegaan, dit is het overleg geweest, dat gevoerd heeft tot
de eigenaardige ontknooping der tragedie. Zoo laat Coppée het ons ten minste
veronderstellen, zelf zegt hij het niet. Toch zou deze zielestrijd, wat zijne diepte en
belangrijkheid betreft, wel eene nauwkeurige ontleding waard zijn geweest, en dat
hij ons die ontleding niet geschonken heeft, daarvan mogen wij hem met recht een
verwijt maken. Nadat Dona Pia in het tweede bedrijf haren zoon met het geheim
van zijn geboorte in kennis heeft gesteld, en in het vierde eene poging aanwendde
om Severo van zijn voorgenomen moord op den tiran te weêrhouden, vernemen
wij niets meer van haar, tot dat zij op het slot der tragedie de bekende handeling
komt verrichten. Van het plan der diep bewogen moeder, wie in één nacht de haren
zijn vergrijsd, van een hart-verscheurenden zielestrijd wordt geen gewag gemaakt;
de
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dichter heeft het doen voorkomen, alsof alles zijn natuurlijken gang is gegaan, alsof
Dona Pia's handelwijze de aangewezene was; en daarin schuilt zijn fout. Met eene
daad, waaraan een diepe psychologie ten grondslag ligt, mag de dichter ons niet
verrassen als met een knaleffekt op het einde van een drama; dat is de slof
ontheiligen en een gebrek in de dramatische samenstellingsgave verraden. Heeft
Coppée misschien de schildering van dezen zielestrijd met opzet achterwege gelaten,
dewijl hij naast den strijd tusschen plichtgevoel en vadermoord, welke in Severo's
boezem gevoerd wordt, geen tweeden heeft willen teekenen, dan kan dit voor hem
nooit een grond van verontschuldiging wezen. De keuze van zijn onderwerp, zijner
dramatische verwikkeling, bracht noodzakelijkerwijze meê, dat hij ons een verklaring
van Dona Pia's handelwijze gaf. Hij heeft dit niet gedaan, en maakte zich daarmeê
als kunstenaar aan een fout schuldig.
De ontknooping der tragedie maakt nu bij lezing - en bij eene vertooning op het
tooneel zal dit nog versterkt worden - den indruk van een dramatisch knaleffect,
hetwelk ons ontstelt, verrast, overweldigt, maar verre is van in ons eenige weldadige
gevoelens op te wekken. Dona Pia's daad van liefde en zelfopoffering verdiende
onze sympathie, hare geheele persoonlijkheid kon daar aanspraken op doen gelden,
en in plaats daarvan laat zij ons koel en onverschillig op het einde der tragedie. De
verantwoordelijkheid berust geheel bij den schrijver.
De tragedie van Severo Torelli hangt noodwendigerwijze innig samen met de
persoonlijke tragedie van Dona Pia. Hun beider handelingen moeten dus nu en dan
in hun wederkeerig verband beschouwd worden, zoodat opmerkingen, welke men
genoodzaakt is te maken bij de beoor-
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deeling der handelwijze van den een, ook van toepassing verklaard zouden kunnen
worden op die van de andere. Om nu het euvel dczer herhalingen te vermijden,
wensch ik mij voor het oogenblik niet langer met de moeder op te houden, maar tot
eene beschouwing over te gaan van Sevens persoon. Omtrent Dona Pia heb ik het
belangrijkste vermeld; zoo er nog iets over haar te zeggen mocht zijn, dan zal dit
op de volgende bladzijden, bij de bespreking van het karakter haars zoons, van zelf
aan de orde komen.

VI.
Severo Torelli, de persoon naar wien het drama genoemd is, moet uit den aard der
zaak ook de hoofdpersoon van het geheele tooneelspel wezen; hij moet als het
ware de spil zijn, waarom heên zich alle personen en alle handelingen bewegen.
De schrijver is daardoor verplicht het volle licht van zijn talent op hem te doen
overstralen en alle eigenschappen, welke ons voor dien persoon kunnen innemen,
in zijn karakter neer te leggen. Wil hij in den hoofdpersoon van zijn werk niet een a
‘tooneelheld’ schilderen, maar streeft hij er naar hem als een echt tragische figuur
weêr te geven, dan wordt de omvang van zijn moeilijke taak nog vermeerderd. De
eischen der tragedie leggen hem lasten op, welke door een alledaagschen geest
niet te torschen zijn. Meer dan gewone bekwaamheden worden voor den
tragedieschrijver gevorderd, wil hij niet tot het peil der onbeduidendheid afdalen.
De held der tragedie, opgevat door een kunstenaar als Coppée, moet een hoogst
belangwekkende persoonlijkheid wezen, welke eigenschappen bezit, die hem boven
zijne medemenschen doen uitmunten. Bij deze alge-
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meene voorwaarden stelde de aard zijner stof hem nog eene bizondere, nml: deze,
dat het karakter zijner tragische figuren eene historiesch juiste moest zijn; de plaats
en tijd van handeling lagen te Pisa, in het jaar 1494, en hij was dus wel verplicht in
het oog te houden zijnen Severo eene goede locale kleur te geven. Eene uitgebreide
bronnenstudie over het karakter van het historische tijdperk, waarin zijn drama
speelt, heeft de dichter dus niet mogen verzuimen. Deze technische moeilijkheid is
echter niet alleen den historischen dramaschrijver te overwinnen opgelegd; in dit
opzicht staat hij op gelijken voet met den historischen romanschrijver en moet hij
met gelijken maatstaf als deze gemeten worden.
Een tragische persoon moet in de eerste plaats de sympathie van lezer of
toeschouwer weten te verwerven, om daarna door eigen schuld, voortvloeiende uit
zijn eigenaardig karakter, en den drang der omstandigheden, in het ongeluk te
worden gestort, en in den strijd met zich zelven en de omstandigheden onder te
gaan.
Voorop staat dus de eisch, dat de tragische figuur de sympathie van het publiek
wete te verwerven; bezit hij die niet, dan kan het ook niet, bij zijn langzamen
ondergang, medelijden voor hem opvatten. Schiet de dichter dus reeds in dit opzicht
te kort, dan mag zijn geheele werk als mislukt beschouwd worden; is zijn streven
in deze richting geslaagd, dan kan men tot een verdere beschouwing zijner tragedie
overgaan. Men moet zich dus afvragen: heeft Coppée de sympathie van het publiek
voor zijn hoofdfiguur weten te verwerven? En het antwoord moet in toestemmenden
zin luiden. De eigenschappen, die hij in zijn Severo ̇vereenigd heeft, en waaarmeè
hij die sympathie heeft welen te vermeesteren, zijn: zijne kinderliefde, zijn opoffering,
zijn
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zucht naar vrijheid voor zijn vaderstad, zijn weldadigheid en zijn godsvrucht.
Daar, volgens de voorschriften der klassieke tragedie, het geheele werk in vijf,
ongeveer even groote bedrijven verdeeld moet wezen, spreekt het bijna van zelf,
dat de dichter reeds op het einde van het eerste bedrijf ons sympathie voor zijn
persoon moet ingeboezemd hebben; het geringe bestek van het geheele drama
dringt er hem toe reeds in het tweede bedrijf de eerste sporen van den naderenden
tragischen strijd op te sluiten; en zoo wij dan reeds medelijden moeten koesteren
voor de hoofdfiguur, is het wel noodzakelijk, dat hij te voren onze sympathie heeft
wakker geroepen . Dit heeft Coppée dan ook terecht begrepen en juist toegepast;
het eerste bedrijf zijner tragedie draagt er de blijken van. De eigenschappen, zooeven
opgesomd, en waarmeê Severo lezer en toeschouwer voor zich inneemt, spreken
reeds duidelijk uit zijne handelingen in den aanvang van het drama. Zijne kinderliefde
leert de dichter ons kennen uit het gesprek, dat Severo met zijn vader houdt, wanneer
zij in het eerste bedrijf hunne omwandeling door de slad maken. Terwijl wij uit de
woorden van den grijzen Gian Ballista diens edel karakter en treurige
gemoedsstemming leeren kennen, ademt uit Severo's woorden een geest van reine,
oprechte kinderliefde, waarbij zich een gevoel van rechtmatigen trots voegt, passende
(1)
in het karakter van een waar edelman. Zoo voegt hij o.a. zijnen vader toe:
Ik zag het levenslicht, geroepen tot de taak,
Het werk der vrijheid van mijn land, het werk der wraak.

(1)

r

Vertaling van M . J.N. VAN HALL, blz. 16.
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Het volt begrijpt het, en door aan uw deugd te denken,
Wil het aan mij, uw zoon, zijn vol vertrouwen schenken;
Het bouwt op mij, zooals 't op u eens heeft gebouwd;
Gij zijt het, dien 't in mij thans lief heeft en vertrouwt.
Doorwandel met uw zoon, mijn vader, Pisa's straten,
En 't volk, dat onder 't juk den dwingland leerde haten,
Het volk begrijpt wat eens, als 't uur der wraak zal slaan,
De leeuwenwelp zal zijn, ziet het den leeuw slechts aan.

En wanneer naderhand eene vrouw uit het volk, met een kind op den arm, naar
hem toekomt, hem een kus voor haar kleine vragende, spreekt zijn weldadigheidszin
als hij zich oogenblikkelijk bukt, het kind een kus op de wangen drukt, met de
woorden: ‘Daar neem dien zoen, en dat een goede geest hem leide op al zijn wegen!’,
terwijl zijne kinderliefde weder den boventoon krijgt, als hij bij het verlaten der
openbare plaats, ter zijde zegt, doelende op de geestdrift, waarmede het volk hem
begroet heeft:
Wat hebben zij mij lief! O, alles doe 'k voor hen
En voor mijn vader!

Zijn zin tot opoffering, voor de vrijheid zijner vaderstad, verbergt de dichter ons niet
tot het tweede bedrijf. Reeds in het eerste, als Severo met zijne Pisaansche vrienden
over de onderdrukking hunner geboorteplaats en de hoop op eene mogelijke
bevrijding staat te spreken, biedt de jeugdige Torelli zich aan den opstand te leiden.
Zijne vrijheidsliefde laat zich niet afschrikken door het vooruitzicht eener gestrenge
wraakneming van de zijde des vreemden onderdrukkers, zijne edele gevoelens
hebben vrees en achterdocht uit zijn hart verbannen; met het volvoeren zijner stoute
daad staat hij geen eigenbelang voor, of hoopt hij voor zich zelven eer of roem te
verwerven, maar hij wordt gedreven door de liefde voor zijne onderdrukte
medeburgers, en door zijne wetenschap, dat hij
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met zijn bevrijdingswerk eene zaak van algemeen belang voorstaat. Hij is echter
geen heethoofd, die zoodra het bloed hem naar de slapen stijgt, geen meester meer
over zijne handelingen is, geen dweper of idealist, maar zijne liefde voor de
onafhankelijkheid is eene beredeneerde en gezonde, voortspruitende uit een diep
gevoelend hart en een kalm overleg. Hij vereenigt in zich de deugden, noodig voor
hem, die zich opwerpt tot volksheld en volksleider; zijn edel karakter en ware moed
evenaren zijne godsvrucht. Zijne gewaagde onderneming, waarbij veel
menschenbloed zal vloeien, acht hij niet gerechtigd en durft hij geen begin van
uitvoering geven voordat de kerk er hare zegen over heeft uitgesproken. Zoo toont
Coppée ons den jeugdigen Severo, die terwijl hij met zijn drie bekende vrienden,
e

op het slot van het 1 bedrijf, nog eenmaal overleg heeft gepleegd, en zij uit eene
zijstraat een priester naderbij zien treden, voor dezen Hoogwaarden Vader knielt,
en, zwerend op de hostie, diens zegen op hunne handelingen afsmeekt. En zooals
bij eene vorige gelegenheid ook gebleken is, roept de zoon, naast de wijding der
kerk, de zegening van zijn bejaarden vader, met oprechte kinderliefde, over zijn
moeilijk doch edel werk in.
Door deze gevoelens, die meer uitwerkend en tot een harmoniesch geheel
samenvoegend, verkrijgt men een getrouw beeld van Severo's persoonlijkheid.
Daaruit zal men kunnen zien, dat de dramaturg Coppée een open oog en een juisten
blik heeft gehad voor de eischen, welke eenen tragischen held gesteld moeten
worden; de reinheid en oprechtheid zijner edele gevoelens zullen hem ongetwijfeld
de sympathie van het publick doen winnen en wij kunnen dus gerust den verderen
loop der tragedie volgen.
In het tweede bedrijf, terwijl wij dus weten, dat Severo

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

224
zich voorgenomen heeft met een goed doel den Florentijnschen tiran, Spinola, om
het leven te brengen, heeft de dichter zich ten taak gesteld Severo het geheim
zijnergeboorte te ontdekken. In dit tooneel moet dus het hoogtepunt van het drama
gelegen zijn; Severo, plotseling in aanraking gebracht met de volle waarheid, zal
natuurlijk ten proof geraken aan een hevigen zielestrijd. Ten eerste verneemt hij het
overspel zijner moeder, en wat zal nu zijne houding tegenover zijne moeder wezen?
Zal hij, wanneer hem hare ontrouw tegenover zijn vader ontdekt wordt, haar om die
reden gaan minachten of niet? Ten tweede, wat zal voortaan zijn rol als tragische
persoonlijkheid zijn, nu hij gezworen heeft den tiran om het leven te zullen brengen,
en vernemende dat die tiran zijn vader is? zal hij zijnen eed gestand doen en
vadermoorder worden? of zal hij het leven van zijn vader sparen en meineedige
zijn? Ten derde, wat staat hem van nu af te doen tegenover Gian Battista die zijn
vader niet is, dien hij toch met kinderliefde heeft leeren beminnen? Het tweede
bedrijf geeft slechts eene oplossing voor de beide eerste vragen; de volgenden
antwoorden op de derde.
Uit Severo's woorden bij de bekentenis zijner moeder kunnen wij zeer goed
opmaken, welke strijd er in zijn boezem, gedurende die gewichtige oogenblikken,
gevoerd wordt. Wij kunnen hem daarbij stap voor stap volgen. Zoodra Dona Pia uit
den mond van haar echtgenoot vernomen heeft, welk plan haar zoon gevormd heeft
in betrekking tot zijn vader, Spinola, ontstelt zij dusdanig, dat zij in haar eersten
schrik angstig uitroept ‘O, nooit! dat niet.... O, God, dat niet.... Het is te veel.’ Gian
Battista, die deze woorden zijner gade aan een gebrek aan moed toeschrijft, spreekt
haar vermanend toe, terwijl Severo, die evenmin de ware reden van Dona Pia's
ontsteltenis kent, ook zijner

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

225
moeder kracht inspreekt en haar verzoekt te bidden voor het welslagen zijner
onderneming. Maar op haar aanhouden laat den grijsaard haar eindelijk met Severo
alleen, zijnen zoon aanmanend haar kranken geest in slaap te sussen.
Nu staat Dona Pia geheel alleen tegenover haar zoon en moet zij eindelijk
besluiten hem het geheim, twintig jaren door haar bewaard, te ontdekken. Hoe zal
zij nu beginnen? Een gevoel van vrees, dat haar zoon mogelijk bij haar onverwachte
zielekreet achterdocht heeft opgevat, en hare innige liefde, die weder de bovenhand
krijgt, doen haar met een beklemd hart Severo vragen: Gij hebt mij lief, niet waar?
En Severo voegt haar toe, met eene echt kinderlijke liefdesuitdrukking, deze weinige
woorden, welke alleen hunne waarde ontleenen aan den toon waarop zij worden
uitgesproken: Mijn goede moeder! Daarop begint Dona Pia haar bekentenis, maar
langzaam aan, voorzichtig, met een omweg. Zij zegt: het ware beter dat gij
godslasteraar, meineedige, booswicht of dief werd, dan dat gij Spinola, dat
bloeddorstig monster, ook maar één haar zijns hoofds, dorst te krenken. Deze vage,
onheilspellende profetie, welke haar zoon niet in hare volle beteekenis kan begrijpen,
doet bij Severo een angstig voorgevoel ontstaan; het wordt hem langzamerhand
duidelijk, dat het onderhoud met Dona Pia op iets vreeselijks zal moeten eindigen
en de woorden, die weêrklank op zijne inwendige gevoelens geven, zijn: Gij doet
mij huiv'ren! Geen anstige nieuwsgierigheid of sceptische onverschilligheid zijn de
kenmerken zijns karakters in deze omstandigheden, maar een oprechte vertolking
van hetgeen op dat oogenblik in zijn hart omgaat. En Dona Pia gaat voort met haar
bekentenis af te leggen; zij gaat echter nog niet rechtstreeks op haar doel af, maar
stoot een angskreet
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uit, waarin zij de muren toeroept neder te storten en hun met eén slag te verpletteren,
opdat de foltering, welke herr te wachten staat, verre van hem moge blijven.
Beheersch u moeder, voegt Severo haar toe; waarop hij haar nog een verzekering
zijner liefde geeft, en haar tevens herhaalt reeds op God gezworen te hebben en
dus door niets en niemand van zijn eed ontslagen te kunnen worden. Maar, barst
Dona Pia eindelijk los, gij zijt niet de zoon van Gian Torello, maar.... maar.... Spinola,
de landvoogd... is uw vader.... Het hooge woord is er uit, de kogel is door de kerk.
Vol afschuw gilt Severo: Hij!... en zwijgt. Zelfs in de open-baring van zijn hevigste
verdriet, zijn grootste afschuw, zijn ergste toorn blijft Severo nog zich zelve meester;
de gevoelens die zijn hart bestormen, ontlasten zich niet in een stroom van
verwenschingen, van toornige vervloekingen tegen den persoon des Landvoogds,
of in radelooze uitroepingen, reeds zoo menigen tooneelheld in den mond gelegd;
hij is ontsteld, verpletterd onder den hem onverwacht toegebrachten slag; het bloed
stolt hem in de aderen, en een kreet, waarin zich afschuw en ontzetting mengen,
ontsnapt aan zijne beklemde borst.
Met angstige gejaagdheid vervolgt zijn moeder nu de verdere bekentenis van het
geheim; zij wil haar zoon niet aan het woord laten komen voordat zij hem alles heeft
medegedeeld; zij vreest ontijdige eeden van wraak of noodelooze, onrechtvaardige
beschuldigingen tegen de hoofdpersonen van het drama, waarvan zij de gansche
uitgestrektheid en gruwelijkheid moet openbaren. De eenige rechtvaardiging harer
handelwijze, die zij tegenover haar zoon weet aan te voeren, bestaat in een
omstandig verhaal van de ware toedracht der zaak, twintig jaar geleden gebeurd.
In angstige spanning volgt Severo hare woorden, en als zij hem mededeelt, zich in
de
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armen van den tiran geworpen te hebben, alléén met het doel om haar echtgenoot
van een wissen dood te redden, als zij hem vertelt, dat dit de eenige losprijs was
welke de Florentijnsche woesteling op het hoofd des ouden Torelli's had geplaatst,
vliegt Severo niet op, met de hand aan het zwaard, als gereed om onmiddellijk den
tiran zijn gruweldaad met bloed te doen bekoopen, of wendt hij zich niet vol walging
van zijne moeder af, maar overweldigt hem een innig, harlverscheurend verdriet.
Na uit de verdooving van den eersten, verpletterenden slag ontwaakt te zijn, wordt
het hem klaar in zijne moeder niet eene overspeelster van het gewone, alledaagsche
soort te moeten zien, maar met een ongelukkig slachtoffer harer eigen zwakheid
en van den drang der omstandigheden te doen te hebben; in betrekkelijken zin heeft
zij gezondigd, namelijk in de beteekenis van gebroken te hebben met de
maatschappelijke vormen, maar haar val is gerechtvaardigd, often minste
grootendeels verschoond, door het goede doel, dat zij er mede getracht heeft te
bereiken. Dit is hem in weinige oogenblikken duidelijk geworden. En van daar ook,
dat hij niet met afschuw voor zijne moeder vervuld wordt, maar, overmeesterd door
een medelijdend verdriet, zich het gelaat in de handen verbergt en vol afgrijzen
uitroept: O gruwelijk, gruwelijk! Hij drukt zijn afschuw uit over de gebeurtenissen,
maar niet over de handelwijze zijner moeder. Eindelijk smeekt hij Dona Pia, die hem
de toedracht der geheele daad tot in de kleinste bizonderheden opbiecht, hem het
verdere te verzwijgen; hoe langer zoo meer begint hij een walging te krijgen van
hetgeen hem geopenbaard wordl, en hij wenscht, den moed van te luisteren bijna
verliezend, liever den voortgang niet te vernemen; en zijn eigen verdriet niet meer
meester, het betrek-
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kelijk zwijgen niet meer kunnende bewaren, brengt hij de gevoelens, die in zijn borst
(1)
sinds eenige oogenblikken kampen, onder de volgende woord en :
Vergeving! lk word gek! 'k Weet niet wat mij gebeurt...
Het is of langzaam iets daarbinnen in mij scheurt;
'k Voel dolle walging van het hart naar 't voorhoofd rijzen,
'k Heb afschuw van mijn bloed, mijn lichaam doet mij ijzen!
Ik, zoon van Spinola! ik, zoon van den tiran!
En de eedle burger, hij, die goede, oude man,
Die me als een zoon bemint en koestert in zijn armen,
Een adder heeft hij aan zijn boezem moeten warmen.
Mijn kinderkussen - o hoe mij het denkbeeld gruwt! Als hij 't geweten had, hij hadde ze uitgespuwd!
O gij, zoo zwaar gestraft voor toch zoo luttel schulden,
Vergeving! Maar 't gedacht is nauwelijks te dulden:
Een blinde leeuw, die als zijn leeuwenwellep streelt
Den zoon hem door den wolf en 't everzwijn geteeld!

Zijne woede en wanhoop slijgen hoe langer zoo meer; naarmate hij den vrijen teugel
aan de uiting zijner gevoelens viert, neemt zijn verdriet zoo hevig toe, dat hem eene
soort van waanzinnige wanhoop aangrijpt, waarin hij zich zelve als een bastaardkind
veracht en een walging krijgt van het leven. Eindelijk wekt de stem zijner moeder
hem uitzijne verdooving; nogmaals geeft hij haar de verzekering zijner liefde en
zijner vergiffenis, maar eindigt haar te vragen, waarom zij hem bij zijne geboorte
niet met eigen hand geworgd heeft, daar hem het leven, als vrucht eener verboden
verstandhouding, ondragelijk zou moeten zijn. Troostend en zijn verdriet stillend,
neemt nu de moeder weêr het woord; zij schildert hem haar eigen lijden gedurende
de twintig jaren, dat zij het vreeselijke geheim met zich heeft moeten

(1)

r

Vertaling van M J.N. VAN HALL, blz. 49.
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omdragen, en smeekt hem ten slotte zicht nogmaals te bedenken, voordat hij het
moordend zwaard uit de scheede haalt, zich van het vreeselijke zijner ontworpen
daad te overtuigen, daar hij door het volvoeren zich zelve tot vadermoordenaar zal
maken. En terwijl zij voor Severo op de knieën zakt en in zwijm valt, terwijl haar
zoon haar de handen kust, vat deze het einde van den strijd, in zijn boezem gevoerd,
in deze woorden samen: Ik heb op God gezworen.
Uit het verloop van dit geheele tooneel heeft men duidelijk kunnen opmaken, dat
de hoofdtrekken, welke in Severo's karakler bovenkomen, eene groote en reine
liefde, benevens eene diepe godsvrucht zijn. Deze beide gevoelens, die alle anderen
op den achlergrond dringen, doen in zijn boezem den tragischen strijd ontstaan
tusschen de vrees van vadermoordenaar of meineedige te worden.
In den aanvang van het derde bedrijf, als Severo alleen opkomt, deelt hij ons den
verschrikkelijken nacht mede, door hem in pijnigende folteringen doorgebracht. Hij
heeft van de eene plaats naar de andere gedwaald: hij heeft zich onder een brug,
aan den kant van het water, neêrgezet, hij heeft door het open veld geloopen, toen
is hij voor een kruis op den openbaren weggeknield, en eindelijk op den harden
grond, in het Campo Santo, in een onrustigen sluimer neèrgezonken. Maar overal
is hij door het zelfde schrikbeeld vervolgd geworden; de golven der rivier, de sterren
uit den hemel, het kruis, de meesterstukken van het Campo Santo, allen schenen
hem hetzelfde verwijt te doen, allen riepen hem, in zijne verbeelding, toe een
bastaardkind te zijn, den zoon van den tiran Spinola. Zoo schildert hij ons zelf zijne
folteringen; en uit zijne woorden putten wij een bewijs te meer voor den adel zijner
natuur.
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In dien verschrikkelijken nacht stoot hij geene verwenschingen uit tegen zijne moeder,
wordt hij niet der wanhoop ten prooi, maar een verdoovend verdriet, het denkbeeld
van de zoon des vreemden overheerschers te zijn, achtervolgt hem in rusteloozen
angst. Bovendien vreest hij zijner moeder en den ouden Torelli, die nu gebleken is
zijn vader niet te zijn, met zijne tegenwoordigheid verdriet aan te doen. Het hindert
hem zelf in hunne tegenwoordigheid een rol te moeten spelen, waarvan het
schandelijke bedrog hem afschrikt. En zijn oprecht karakter komt daartegen in
opstand, zoodat hij besluit hun gezelschap voor goed te vermijden. Maar als een
oogenblik daarna de tiran ten tooneele verschijnt, gevolgd door de gijzelaars, die
hij zich gekozen heeft om de plegers van de euveldaden tegen het vreemde gezag
te dwingen zich aan te geven, krijgt hij plotseling een inval. Reeds heeft zich een
afgrijzen van hem meester gemaakt de moordenaar te worden van hem, die al moge
hij ook de onderdrukker zijner vaderstad zijn, toch door den band van het bloed zijn
natuurlijke vader is, en hem, zoo hij den vreemden tiran van het leven berooft, tevens
tot vadermoordenaar verlaagt. En van de andere zijde wil hij zijn eed gestand doen.
Sterft hij echter vóór het uur, waarop hij gehouden is zijne, onder aanroeping van
den naam des Allerheiligsten, gedane beloften ten uitvoer te brengen, dan wordt
hij op de meest eervolle wijze uit zijne moeilijke stelling gered. Door zich aan te
geven als de schuldige, door Spinola gezocht, ontkomt hij het dreigende gevaar,
terwijl niemand ooit het geheim zijner handelwijze tc weten zal komen. Hij meldt
zich dan ook als de schuldige aan.... maar men weet op welke gronden de tiran
hem de vrijheid laat. Na het mislukken van dit plan, door hem in een oogenblik van
geestelijke zwakheid beraamd, neemt zjjn haat tegen Spinola
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nog in hevigheid toe, zooals hij zijnen vrienden verklaart:
.... na hetgeen ik thans uit zijnen mond moest hooren,
(1)
Haat ik den dwingeland nog feller dan te voren.

De omstandigheden schijnen dus te willen, dat hij leven blijft, opdat de strijd, eenmaal
met zich zelven aangevangen, tot zijne laatste krachten toe uitgestreden worde.
Nog door het geheele vierde bedrijf duurt Severo's lijden; eerst heeft hij eene
ontmoeting met den grijzen Gian Battista, daarna met zijne moeder, die hem
aanhoudend smeekt toch nog, voor het te laat is, zich te bedenken en af te zien van
zijn verschrikkelijk voornemen. Maar ook deze maal lijdt haar smeeken schipbreuk;
Severo's plichtbesef, ofschoon nu en dan wankelend door de aanvechting van
andere gevoelens, zegeviert telkenmale. De drijfveeren voor zijn volharden zijn de
door hem afgelegde eed, en het bewustzijn de arme bevolking, voor wie het uur der
bevrijding geslagen is, te bedriegen en der vreemde overheersching weder prijs te
zullen geven. Daarbij komt, dat zijne vrienden en het geheele Pissaansche volk,
die op zijne aanvoering rekenen, hem aan zijne plannen komen herinneren en nader
de plaats en wijze van uitvoering der daad komen afspreken. Zoo doorworstelt hij
zijn inwendigen strijd, geknakt en gebogen onder zijn lijden en in die
gemoedstemming verschijnt hij, in het begin van het laatste bedrijf, alleen in de
kapel, waar hij Spinola, zijn vader, van het leven zal moeten berooven.
Eerst houdt hij eene alleenspraak, waarin hij met zich zelve nog cens overlegt en
zich allerlei vragen stelt, waarop

(1)

T. a. pl. blz. 63.
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hij het antwoord schuldig blijft, tot dat hem eindelijk de moed weder begint te
ontzinken. Hij deinst, nu het groote oogenblik gekomen is, nogmaals terug; de
afschuw en de walging, waarmeê hij eerst in een ver verschiet den vadermoord
beschouwde, overmeesteren hem opnieuw, en hij zoekt naar een middenweg. Die
middenweg wordt door hem gevonden. Hij zal hem tot een bepaald doel moeten
voeren, namelijk de bevrijding van Pisa uit de banden der vreemde heerschappij,
en hem tevens het middel aan de hand doen het leven van zijn vader te sparen. En
nu beraamt hij het volgende plan. Hij heeft met zijne vrienden afgesproken, dat hij
onmiddellijk na den moord Spinola's ring zal nemen, waarmede zij zich vervolgens
naar de citadel zullen begeven, ten einde zich die, door middel van dien ring, te
doen ontsluiten en overgeven. Is eens de citadel in handen der opstandelingen,
dan volgt de stad van zelve. Het komt er voor hem dus maar op aan Spinola's ring
te bemeesteren. Nu denkt hij het volgende middel uit. Hij zal den tiran den stand
der zaken mededeelen, hem onder het oog brengen, dat zijn leven op het spel staat,
maar hem dan zijn lijfsbehoud in ruil voor den ring aanbieden. Neemt Spinola zijn
voorstel aan, dan zal hij onmiddellijk zijnen vrienden het kleinood brengen, den tiran
in eene vermomming steken en hem daarna doen ontvluchten. Vraagt men hem
later naar Spinola's lijk, dan zal hij hen doen gelooven, dat hij het in de rivier heeft
geworpen. Dit is de uitslag van Severo's overleg met zich zelven, wanneer hem
door zijn zedelijke zwakheid den moed is ontzonken. Het plan is handig en slim
bedacht; neemt Spinola het aan, dan heeft hij afgerekend met zijn geweten, weigert
hij, welnu, dan zal hij van den dolk, hem door Sandrino geschonken, het noodzakelijk
gebruik maken.
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Spinola treedt binnen, ongewapend, zooals een oud gebruik, verbonden aan het
bezoeken der kapel, het voorschrijft. Severo heeft dus geen ernstigen tegenstand
te duchten; maar wordt aan den eenen kant het volvoeren van zijn daad hem hierdoor
vergemakkelijkt, aan den anderen kant stuit het hem tegen de borst eenen
ongewapende te moeten aanvallen. Hij heeft echter zijne wijze van strijden niet
meer voor het kiezen; zijn eed bindt hem Spinola te vermoorden, in welke
omstandigheden hij zich ook moge bevinden. Er rest hem dus nog het doen van
zijn voorstel. Hij doet het, maar zonder gevolg. Bij het vernemen zijner woorden,
ontwaakt de krijgsmansnatuur in den wreeden tiran. Als laf en beneden zijne
waardigheid verwerpt Spinola zijn schandelijk voorstel, en voegt hem zelfs uit de
hoogte toe: Steek toe hier in het hart!... Severo moet zijn eed dus gestand doen;
hoeveel het hem ook koste, hij wordt gedwongen de moordenaar zijns vaders te
zijn, Pisa's onafhankelijkheid eischt dit offer. En met opgeheven dolk op Spinola
toevliegend, roept hij hem toe: Welnu, dan zijn wij saam verdoemd! Maar.... op
hetzelfde oogenblik komt zijne moeder uit een verborgen schuilhoek te voorschijn
en treedt hem in den weg; met een dolkmes in de hand ijlt zij op Spinola af en
doorsteekt hem.... daarna stoot zij zich zelve den dolk in het hart. En het bloedige
drama is geëindigd, terwijl Severo alleen achterblijft, met de verplichting om de ware
toedracht der zaak voor Gian Battista te verzwijgen.
Uit deze ontknooping van het tooneelwerk zien wij onmiddellijk, dat de jeugdige
Severo geene tragische persoonlijkheid is; ten eerste miste hij hiervoor een voornaam
vereischte, namelijk het begaan eener fout, die als gevolg den ondergang van den
pleger na zich sleept; en ten tweede ontbreekt de tragische ondergang van den
held, als nood-
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wendige ootknooping eener tragedie. Severo blijft mogelijk met de meest treurige
en verschrikkelijke herinneringen aan zijne jeugd, voortleven en kan, omringd door
de achting zijner medeburgers, een hoogen ouderdom bereiken. Onze sympathie
is in eene voldoende mate voor hem opgewekt om een innig medelijden op te vatten
voor zijne ongelukkige levensgeschiedenis; wij zullen hem beklagen, als het
slacht-offer van den loop der omstandigheden, met het gevoel, dat wij voor ieder
zullen koesteren, die, met goede, edele voornemens bezield, in het volvoeren zijner
plannen afstuit op het noodlot zijner omgeving. Toch kan ons medelijden niet aan
eene bewondering voor zijne mannelijke daden gepaard gaan; ongetwijfeld zullen
wij zijn lot beklagenswaardig vinden, maar met een zekeren wrevel zullen wij hem
tegelijk toevoegen, dat hij in één opzicht er zelf de schuld van draagt. Wij mogen
hem namelijk gerust zijne wankelmoedigheid, zijn weinig doortasten, zijn weifelen
voor de voeten werpen. Hadde hij van het begin af zoo niet gewankeld, hadde hij
met meer mannelijken moed zich een man van de daad, en minder van het woord
getoond, het geheele drama hadde veel aan edele grootschheid gewonnen. Door
zijn onbestemd weifelen maakt hij nu en dan den indruk van iemand zonder vast
karakter; telkenmale wanneer hij op het punt staat het een of ander besluit te nemen,
komt een ongelukkig toeval de voortzetting van zijn voornemen verhinderen. Zoo
is hij in het vierde bedrijf, bijna bezweken voor den aandrang zijner moeder om zijn
moordplan op te geven, als op het onverwachts eenige vrienden optreden en hem
het handelen in die richting onmogelijk maken; wij weten niet hoe hij zich gedragen
zoû hebben, indien deze omstandigheid niet tusschenbeide ware gekomen. In het
vierde bedrijf stuit zijn plan, om Spinola het
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leven te reddenen zijnevrienden te misleiden, niet af op eigen domheid of
onhandigheid, maar op den onwil van het slacht-offer zelve; ook nu weten wij niet
hoe zijne gedragingen geweest zouden zijn, had de tiran zijn voorstel aangenomen;
en ten slotte, als hij zijn vader den dolk in de borst wil stooten, komt zijne moeder
hem dit te beletten en in zijne plaats de daad volbrengen; ook nu weèr leeren wij
niets omtrent zijn eigen handelen. Hij schijnt het geheele drama door gedoemd te
wezen tot een lijdenden rol; het is hem ten strengste ontzegd ook maar de geringste
handeling te verrichten; en telkens wanneer men verwacht hem eindelijk eens een
mannelijke daad te zien volvoeren, komt het een of ander toeval hem dit verhinderen.
Van het eerste tot het laatste bedrijf blijft Severo op de zelfde hoogte staan; zijne
tragedie gaat geen handbreed vooruit. En in deze omstandigheid schuilt de groote
fout van het tooneelwerk. Hierdoor wordt de handeling mat en gerekt. Severo's
zielestrijd is niet afwisselend genoeg om er drie of vier bedrijven mede te vullen, en
weet daardoor ook den lezer of toeschouwer niet te boeien door zijne langzame,
verschrikkelijke ontwikkeling. Severo is, zooals hij ons in de eerste bedrijven
geschilderd wordt, ontegenzeggelijk een sympathieke jongen, dien wij met leedwezen
aan het verdriet prijs zien geven; en bovendien waren zijn persoon, en de
omstandigheden, waarin hij verplaatst wordt, belangrijk genoeg om ons ook in den
loop der volgende bedrijven te blijven boeien. Maar het is aan Coppée te wijten, dat
zijn held slechts van zeer weinigen tot het einde toe de volle sympathie zal kunnen
behouden; mogelijk zal hij door deze oorzaak, velen tegenvallen en maken, dat
‘Severo Torelli’ niet dien roem zal verwerven, welke hoogstwaarschijnlijk schrijver
en vertaler er van verwacht kunnen hebben.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

236
Had Coppée zijn tooneelwerk, met behoud van denzelfden persoon als held, tot
een harmoniescher geheel willen maken, hij had mijns inziens Severo een
mannelijker karakter moeten geven; zijn zielestrijd had dan tevens korter, heviger,
‘intenser,’ en hij zelf meer een man van de daad dan van het woord moeten zijn.
Had Severo nu en dan een overwinning op zich zelven weten te behalen, die aanhet
stuk meer handeling zou geschonken hebben, Coppée had ongetwijfeld eene
moderne tragedie geschreven, welke naast vele van ouderen datum niet fen achter
had behoeven te staan. Maar voor en boven alles had de dichter zorg moeten dragen
een andere ontknooping aan Severd's tragischen zielstrijd te geven; de eisch van
Severo's persoonlijkheid en der omstandigheden, welke hij doorloopen heeft,
brachten meê, dat hij ten slotte ten onder ware gegaan. Zijn dood had het gansche
werk veel aangrijpender gemaakt, den indruk, welken men van den held zoû
meêgenomen hebben, ware in harmonie geweest met de gevoelens, die hij ons in
het begin heeft weten in te boezemen.
De eenige ware, tragische persoon uit het geheele tooneelwerk is Dona Pia. Hare
levensgeschieden is voldoet aan alle strenge eischen eener tragedie. Zij weet,
niettegentaande de fout door haar begaan, onze sympathie te Winnen; zij heeft een
fout gepleegd, die haar door eigen schuld, voortvloeiende uit haar eigenaardig
karakter, ten val brengt. Haar zelfmoord is een gevolg van haar overspel, en het
tijdsverloop gelegen tusschen dit begin- en eindpunt wordt opgevuld door haar
inwendigen strijd, die haar eindelijk brengt tot de verschrikkelijke ontknooping. Had
Coppée dus Dona Pia tot hoofdpersoon van zijn tooneelwerk gekozen, en had hij
het volle licht van zijn talent op haar tragischen strijd doen schijnen, dan ware de
geleverde tragedie een
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meester stuk geweest. Maar toch, zooals nu zijn Severo Torelli is samengesteld,
was Coppée verplicht geweest ons eene verklaring te schenken van Dona Pia's
besluit om, in plaats van haar zoon, den moord te voltrekken; dan ook had hare
daad ons belangstelling kunnen inboezemen, nu (zooals ik reeds hierboven deed
opmerken) verrast zij ons meer dan dat zij ons medelijden opwekt.

VII.
Niettegenstaande deze vlekjes, bezit Coppée's laatste tooneelwerk schoone en
aangrijpende gedeelten te over om het een kortstondig maar glorierijk leven te
verzekeren. Ook het verbindend verschijnsel van op ons tooneel een dergelijk werk
r

eens modernen schrijvers, door de zorgen van een kundig artiest als M van Hall,
in Hollandsch gewaad opgevoerd te zien, eischt de belangstelling van het publiek.
Wij zijn in den laatsten tijd tot walgens toe verzadigd van de duitsche possen der
doorluchtige heeren Moser en Schönthan en met Hollandsche draken uit de oude
doos. Het is hoogst betreurenswaardig, dat in een tijd, waarin wij op het gebied van
den roman met snelle schreden de verbetering tegemoet gaan, het tooneel zich in
een harlekijnscostuum gaat steken of zich de oude lorren van een vorig geslacht
om de lendenen slaat. Themis verkeert in behoeftige omstandigheden; men bedeelt
haar uit de armenkas en dekt haar met het kleed der hulpbehoevendheid. Wanneer
er dus, zij het ook in den vreemde, een schrijver opstaat, wiens werk aanspraak
mag maken op groote Verdienste, al kan men het ook geen onverdeelden lof
toebrengen, dan is het de plicht van alle belangstellenden in ons tooneel luide de
aandacht van het publick op ieder zoodanig
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werk te vestigen. Mogelijk zal dit voorbeeld tot navolging wekken en zal onze
schouwburg weldra bevrijd worden van de horden, welke het nu ontheiligen.
Dat ik persoonlijk de herleving van ons tooneel niet geheel en al verwacht in de
richting, welke wij met eene navolging van Coppée's werken zouden opgaan, heb
ik genoegzaam doen uitkomen in een artikel, onlangs door mij in de
October-aflevering van dit Tijdschrift geplaatst. Die redding moet van den kant van
het Naturalisme verwacht worden; maar dewijl een verlossing door dit hulpmiddel
nog in eene verwijderde toekomst verborgen ligt, mogen wij ons niet laten
weêrhouden ook het beste wat in andere kunstrichtingen geleverd wordt, ten allen
tijde te blijven waardeeren.
's Gravenhage. November, 1884.
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Uit ‘Antiekpenningen’ door Pol de Mont.
I. Europe.
Traag verscheen aan de kim, 't stralend gelaat der zon.
't Zwabberkoeltje bewoog mischend het palmenloof.
Vroolik loeide, op de groente,
't vee den flonk'renden morgend toe.
Lief' likst uur van den dag, bals'mende frischheid, die
't hert des menschen met vree, weelde en geneuchte vult,
lokt gij heden, Agenors
maagd'lik kind naar de weide niet?
Eind'lik naakt zij: een' schaar maagden omringt haar. Los
over 't schouderalbast wieg'len haar lokken. Traag
rept zij 't rozige voetje
over 't pad, dat van nachtdauw blinkt.
Eensklaps - klom hij uit zee? rees hij van uit den grond? 't machtig hoofd in de lucht beurend, verschijnt vöor haar,
ver van de oov'rige kudde,
't oog in vlammen, een reuzenstier.
Vlekk'loos blank is zijn' huid. Kort, maar alsgoud zoo bruin,
't hoornenpaar; in den nek glimmen de kwabben; breed
wiewaagt, tegen de schoft, de
kossem neder, lot op den grond.
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Lust en vrees tegelijk, wondere vrees en lust voelde Europe in het hert rijzen; met schuw gebaar
greep zij, sidderend schier, de
hand der maagd, die het liefst haar was.
Nu treedt, neurend, de stier nader. Den trotschen kop
buigt hij, need'rig, ten grond. De oogen, nog straks vol bloed,
schieten vriend'like straten....
Dra verstout zich het vorstenkind.
Tijmmoes houdt zij hem vóór, 't geurigste weigebloemt.
Schuchter laat zij de hand glijden langs nek en dij.
Zalig huiverend voelt zij
hoe zijn' tong langs haar' handen glipt.
Nog wordt makker de stier; tramp'lend van weelde en min
kruilt hij, teer als een' duif, vlijt zich in 't gras voor haar.
Arg'loos waagt zich de schoone
op den machtigen rug des diers.
Langzaam rijst het. Hoe fier maakt hem die zoete vracht!
Speelziek huppelt het rond; voelt om zijn' breeden nek
twee blanke armen zich knellen,
dàn een' mond, die de vacht hem kust.
Voorwaart strekt nu de rid. Achter de maged golft
rijkversierd het gewaad. Verder en verder steeds
ziet zij hare gespeelkens,
dicht en dichter het strand der zee....
- Sluit vrij, thans dat het meer wild om uw' schaker bruist,
sluit vrij, trillend van angst, 't oog, dat in tranen baadt!
Ziet! Ginds purpert het eiland,
waar een God u tot minnaar wordt!
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II. Na den wijnoogst.
Als nu, bij 't avondgloren, de dienaars,
trouw om hunn' meesters vergaard, na het voedzaam
maal, zich in vrooliken kout in het grasperk
hadden gestrekt, op een bedde van bloemen,
richtte Atalante, der maagden de schoonste,
't woord tot Philetas, haren beminde:
‘Heeft dan mijn lief de belofte vergeten,
die hij mij deed, waar ik stond bij de perskuip,
drukkend het kralende vocht uit de trossen?
Had hij zijn' wang niet inet bessen geroodverwd? “Schoonste,” zoo vleide hij sluw, “ik en durf mij
nergens met deze, mijn' tronie, vertoonen....
Kus mij toch even dat rood van het aanzicht!
Aphrodite zal het loonen, dat 's zeker!
Loopt dan de wijnoogst weder ten einde eens,
dans ik, des avonds, voor u en de makkers...”’ ‘Lieg ik, Phileta? Spreek, is het waarheid?
Hoe ik uw' bede verhoorde, dat weet zelfs
Daphnis, die ons bij het kussen verraste.
De oogsttijd eindt nu.. Kaal is de wijnberg...
Neemt gij mij euvel, dat ik om mijn loon vraag?’ Allen beaamden dit woord. - Van zijn' rustplaats
richtte de jong'ling zich op: met een' klucht'ge
bulging trad hij vóór de geliefde, en
sprak de gevleugelde woorden: ‘Uw eisch is
billik; doch, waar hij het niet, nog verhoorde ik
blijde 't aanzoek, dat zoo snedig een tongsken
even mij stuurde. Ja, Daphnis, gij zegt het,
was bij dien regen van zoentjes aanwezig...
Toen gij mij losliet, ging ik met hem een
goed eind weegs door den wijngaard. Daphnis,
spreek, is 't niet waar, dat mijn' wang was gezwollen?
Riedt gij, in ernst, niet een' arts te bezoeken,
duchtend terecht, dat er dolheid op volgde?
Doch, om het even: het woord, dat ik wegschonk,
houd ik. Den dans, dien 'k beloofde, ik dans hem!’ -
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Handengeklap en gcjubel van stemmen
flakkerde in trillers omhoog naar de lucht, die
heinde en ver, als met rozen bezaaid scheen.
Steviger snoerde de knaap nu zijn schoeisel,
schikte zijn kleed in den gordel, en trad tot
dicht bij de tuinpoort, juist, wen in 't Oosten,
't maantje de zilveren horens omhoog stak.
Rhythmisch bewoog de
jong'ling de voeten,
traag nu, dan rasser,
fiksch op de maat.
Groetend verhief hij
de armen, en zwaaide
knapen en maagden
kussen en lonkjes
toe, met de hand.
Dan, Atalante
troonend naar voren,
- nauweliks hield zij
't schoolje gereed, sneed hij, zoo scheen het,
trossen na trossen,
toonde ze lachend,
aamde hunn' geur, en
wierp ze haar toe.
Toov'rend een aanblik
was 't, wen de danser,
buigend den rechter
knie tot den grond,
't meisje op den linker
noopte tot zitten,
zachtjes haar 't hoofd deed
buigen, en druiven
perste in haar' mond.
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Toov'rend was de aanblik,
als, met de voeten
tripp'lend, Philetas
perste de druif;
als hij de vreugd nabootste des meesters,
die, uit de handpalm
drinkend, als kenner,
de oogen gesloten, klapt met de tong.
Doch, als hij eind'lik
tot Atalante
naad'rend, den beker
hield aan haar' mond;
als hij, op beurt, dien
leed'gend, de schoone
plotseling zoende op
't puntje der kin;
toen, ja, begreep daar
ieder den diepen
zin, die verborgen
lag in het spel:
Minnebegeerte
schuilt in de wijndruif;
onder 't getande
loof van den wingert,
sluimert, met boog en
pijlen, Eroos!

III. Uit ‘Daphnis en Chloë’. B. Van het Krekelken.
Eens, dat Daphnis weer bij zijn meisje waakte,
- toov'rend lag zij daar; op haar poez'le handjes
rustte 't mollig hoofd, en haar' rozenlippen
schenen te murm'len, -
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wekte toornig tjilpen en wiekgeklepper
plots zijne aandacht: vóór een' verwoede zwaluw
vluchtte, hoop'loos springend, een schuwe krekel,
hier in een' grasstruik
zich verbergend, ginds weer te voorschijn wippend,
klevend verder vast aan een nietig halmken,
sjirpend wat hij mocht. - Ei.. een' enk'len stond nog
en - in des vijands
bek verdwijnt voor immer 't insect...- Doch, eensklaps liet een God zulks toe? - daar bemerkt de vlucht'ling
't openstaande keurs van het slapend meisje;
luider verheft zich
't noodgesjirp; snel reppen zich wiek en pootjes!
Thans, éen sprong... Diep onder het warme kleedsel
zit de krekel schuil, wen met woest geklep, de
zwaluw in 't rond wiegt... Laas! daar merkt de knaap, dat de maagd ontwaakt is...
Half verschrikt, wrijft zij met de hand langs de oogen,
staart in 't rond, vraagt rijzend: ‘Wat nood?’ - ontdekt den
herder, die lachend
haar den vogel wijst, en - gerustgesteld, toont
zij, op beurt lieflachend, de blanke tanden.
Bij Eroos... Welk wonder is dit? Daar stijgen
diep, uit haar' boez'laar,
schril als 't lied des krekels een' reeks van trillers...
- Ei.... daar krevelt iets, als een spin of kever,
net om 't rozig tipken des linkerboezems...
Huiv'rend van wond're
vreeze, duldt ze een' poos het gekittel... Eind'lik,
barst zij uit... Niet langer en veelt zij 't... ‘Spreek dan’,
krijt zij, toornig half, tot den schalk, die gich'lend
zich in het gras rolt!
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't Oog in tranen, tramp'lead van ongeduld, zoo
stond daar Chloë. - 't Was dus gemeend, haar schelden?
God... wat is zoo'n maged toch schuw... Vast nam ze een'
vlieg voor 'nen roofgier!
Daphnis lacht niet meer. Met bedroefde blikken
treedt hij nader. ‘Kom.. Ik verlos u’, spreekt hij.
Eer zij 't opzet merkt, in haar' warmen boezem
schuift hij de handen,
strijkt langs 't malsche vleesch en de fijne tepels
streelend heen, en - wen, met een' blos van schaamte,
huiv'rend zij hare oogen ten grond slaat, houdt hij
't spartelend kerfdier
op zijn' hand. - Nu lacht ook de maagd; met kussen
laaft zij 't arme dier, en - opdat het nogmaals
kreev'le langs haar' boezem, verbergt zij 't handig
onder het keurslijf.
- Daphnis echter zweeg. In zijne oogen welden
tranen; wonder pochte zijn hert, en - droomend
trad hij naar zijn' kudde terug, en leunde
't hoofd aan een' boomstam....
Westwaart zwond de zon. Uit de heesters klonken
voog'lenlied'ren; wondere geuren streelden
's jong'lings reuk: het koesterend koeltje kuste
hem op het voorhoofd.
Lang nog zweeg de knaap. In zijn herte rees een
vreemd gevoel; iets was daar, waarnaar hij smachtte: hemelzoet, dàt was het; doch vrucht'loos zocht hij,
wàt het wel zijn mocht!
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IV. Afzijn der geliefde.
Vaak, als der scheiding vlijmende tand mij het herte ten bloede
rijt, en het echo alleen hoort naar uw' naam, dien ik slaak,
lokt mij, bij vallenden avond, - als eertijds 't licht op uw kamer, 't lampken der Moeder, getrouw, over den dorpel der woon.
Breiend of lezend, vertoeft, in haar' lederen zetel, de waerde
Vrouw, die van 't zalig geheim, niemand versproken op aerd,
doch, dat met banden van goud en van rozen onz' levens te zaam snoert,
nimmer nog lichtte het floers... - 't Eigene plaatsken, waar gij
trouw op me wachttet, bezet ik op beurt; in genoeg'liken kout, meldt
Moeder mij, hoe gij ginds vaart. ‘Lente,’ verzekert zij, ‘vlecht
eer om de wouden geen kransen, dan gij op haar' boezem weer uitrust...’
Luisterend denk ik: ‘Ook hier vlijt zij wel even het hoofd!’
Nauweliks waag ik een woord. Mij wordt het, als was het uw' stem, die
klinkt in der Moeder gesprek. Zalige waan! haar gelaat,
rimpels vertoont het niet langer... De haren? Zij zijn niet van zilver...
't Mondje is weer rozig; het bloed leent weer den wangen hunn' blos...
- Zonder een' traan in het oog verlaat ik haar zelden. Dan spreekt zij
dikwijls: ‘Deert er u iets? Zijt gij ook lijdend?’ - Ik vraag
aarz lend verschooning: haar' handen, ik druk ze met gloeiende handpalm...
God! op háár welkend gelaat zoende ik de dochter, zoo 'k mocht!

V. Leda.
De morgendzon rijst over der liefste spond,
met gouden lach. Traag opent zij 't zwart ombrauwd,
gitstralend oog, en - blanke meermin,
reikt zij mij de armen verlangend tegen.
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Ik snel tot u. Nauw raak ik uw' mond ten kus,
of zie! de grond zinkt onder mij weg, en wijd
verspreidt een woud zijn' koele schaduw,
honderden paadjes aan 't oog verradend.
Daar ruischen, mild omzoomd van het geurigst loof,
met blij geluid, vol blinkende keitjes, tien
goudbronnen, onder bloempriëelen,
saam tot een meer, waar de waterlelie
haar' sneeuwen kelk beurt, wiegend op 's windjes aam! En zie, daar ligt, zacht rustend op mos, het hoofd
bevallig op de linker leunend,
't goddelikst beeld, dat een' vrouw ooit baarde:
- geen teed're knop, ontzwachteld door d'ochtendwind,
een' roos, in volheid glanzend van bloei en tier,
zoo rijst, een' bruid, de Goden waerdig,
Leda, in 't vlekkeloos schoon der naaktheid.
Met blikken zoen ik. 't rozige tepelkijn
der volle borst, 't wellustige lippenpaar,
en 't kuiltjen onder haren boezem
zoen ik op beurt met bevochtigde oogen.
ô Stond van heil! Plots walmt door het gausche woud
als amberlucht; schoon ruischt, als van Orpheus' harp,
een bovenaerdsch gezang door 't loover:
luisterend hef ik de hand ten hemel!
Welk toovenaar stijlt, alle mijn' vaten door,
het drijvend bloed? Luid slaak ik een' gil... ô Goôn!
In zwaan hertooverd plaan ik, statig,
over den zilveren vijverspiegel.
Mij huist een' godheid, hemel te groot en aerd,
in 't juichend hert. Breed sla ik, van vreugd en trots,
de wieken uit, en wend de vlucht, naar
U, die mij wacht met verlokkende armen!
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Hoe 't water bruist! Luid sprank'len zijn' paerels rond
ons beiden. 't Loof buigt geurige takken neer,
en schut ons zóó; doch, gou len stralen
vlecht om uw' lokken de milde Phoibos.
Uw' bloote borst - zacht pres ik mij tegen haar golft op en neer. Lang drink ik van uwen mond,
liefdeambrozijn, uw' heete kussen,
alle, met woeker, ze wederschenkend!
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Boekbeoordeeling.
In het Gebergte Di-Eng, door W.J. Hofdijk, 184-IV bl. - Beverwijk, D.S.
Slotboom, uitgever, 1884.
Van heel de glansrijke schare dichters, die het tweede geslacht onzer
negentiende-eeuwsche Nederlandsche letterkundigen uitmaken, en waaronder DE
GÉNESTET, SCHIMMEL, DOUWES DEKKER, DE BULL, en de voortreffelijke C. VOSMAER
ZICH bevinden, is er wellicht geen enkele, die op een even weelderig, vruchtbaar en
oorspronkelijk talent kan bogen, als WILLEM JACOBS HOFDIJK.
Ingewijden is het bekend, hoe de toekomstige schepper van zoo menig machtig
gedicht, zich in de prille dagen zijner jeugd, eenen tijd lang op de
landschapschildering toelegde, - eene biographische bijzonderheid, die de te vroeg
ontslapen CREMER met hem gemeen had. De invloed, door deze picturale studiën
op beide letterkundigen geoefend, is - men heeft het herhaaldelijk gezegd en
geschreven - in hunne werken niet te miskennen. Toch schijnt het mij toe, dat - van
beiden, HOFDIJK verreweg de grootste aanschouwelijkheid, den verrassendsten
kleurenrijkdom, het weelderigste lijnenspel, aan den dag gelegd heeft.
Dit moet wellicht voor een ruim deel toegeschreven worden aan de hoedanigheden,
die den grond van CREMERS en HOFDIJKS gave uitmaken: gene, sober, bondig,
steeds bevreesd eeu toetsje te veel op zijn doek aan te brengen, - deze, integendeel,
onuitputbaar in beeiden en beeldspraak, zich verlustigend in kloeke
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lijnen, fonkelende kleuren, forsche trekken, levendige en veel-bewogen tooneelen,
lang niet genoeg hebbende aan de door den Betuwschen novellist verkozen kleine
paneeltjes, om er al de schimmen, die zijne phantazie bevolken, eene plaats op te
schenken.
Wij zijn der meening toegedaan, dat de werken, die het getrouwste, volledigste
beeld van HOFDIJKS talent opleveren, benevens zijn monumentaal standaardwerk,
Ons Voorgeslacht, dit meesterstuk van beschrijvenden stijl, de opschriften Helene,
Aedon, Kennemerland, en In 't Harte van Java, op de titel-bladzijde dragen.
Zoo menige plaats in gemeide gewrochten, als daar zijn de Everjacht, een Jager
in voorhistorischen Tijd, enz., munt uit door dezelfde plastische kracht als de
schilderijen van LUMINAIS, CORMON en den jeugdigen Vlaamschen meester, DE
LALAING.
De weinige en bescheiden regelen, die wij, thans twee jaren geleden, in dit tijdschrift
aan het toen verschenen dichtstuk In 't Harte van Java wijdden, zijn nagenoeg,
woord voor woord, op den thans vóor ons liggenden tegenhanger daarvan, In het
Gebergte Di-Eng, toepasselijk.
Konden wij een enkel oogenblik het oog sluiten voor de vele gebreken, - wij
schreven bijna: de moedwillige onvolmaakt-heden - van den vaersbouw, - dan
zouden wij niet aarzelen In het Gebergte Di-Eng een onder alle opzichten heerlijke
lettervrucht uit te roepen. Ongelukkiglijk kunnen wij dit niet onvoorwaardelijk. Het
huidige epos is nogmaals in hexameters geschreven, die onmogelijk voor hexameters
kunnen doorgaan, omdat de dichter, in sterte zijne vaersvoeten af te meten volgens
de dubbele wet van de tijdmaat (lengte of kortheid) of quantiteit, aan de
inhoudswaerde der silben eigen; èn van betoning (oratorisch accent) of qualiteit,
zich alleen, juist alsof hij in het Fransche geschreven had, naar deze laatste heeft
willen schikken.
Des te meer smert het ons, zulk een voorbehoud te moeten maken, omdat zoo
vele schoonheden van eersten rang, thans,
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om den waarlijk ongenietbaren metrischen vorm, veel van hunne waerde verliezen.
Niet alleen treffen wij, in nagenoeg elk dezer twintig zangen, beschrijvingen van
landschappen en natuurtooneelen, die - wat pracht van samenstelling, grootschheid
van opvatting, verscheidenheid van coloriet, aangaat, de patte du lion des meesters
in elken trek verraden; nog munten de personages, die ons hier, onder de namen
van Senopati, Wangsadipa, Tampa, Sarifa, Seri, Blitar, enz., in den loop des verhaals
te gemoet treden, alle uit door eene eigene, goed volgehoudene en treffende
karakterontleding.
Als tot de fraaiste plaatsen behoorende, dienen hier aangehaald: bl. 4-5, hoe de
oude keizer Wiranata's dochter, Sarifa, tot vrouw verlangde, - bl. 8, het portret van
den boosaardigen dwerg Senopati; bl. 11, de beschrijving van het Woendoebergvlak;
bl. 27, het dorp Soekorodjo; bl. 31, hoe de Manvrouw, Tampa, de woede harer
wraakzucht aan den door Wangsadipa gedooden tijger koelt; bl. 44, een woud op
Java; bl. 91, eene hoos in het gebergte Di-Eng; bl. 112-113-114, ondergang van
Senopati in de Valei (sic) des doods; bl. 120-121, het zusterpaar Blitar en Seri met
twee bloemen vergeleken; bl. 175, een vlinder.
Van enkele van HOFDIJKS invallen kan men, met BOILEAU verklaren, qu'ils valent
un long poème!
Hoe verrukkend is b.v. het volgende beeld:
......................Weer elders
‘Scheen het bezielende blauw
van den hemel gedaald, om, als bloemen,
't Loof te doortint'len.’

Hoe gelukkig is de woordenkeuze in deze woudbeschrijving:
‘... Die trossen van blaad'ren,
dicht als 't gevederte eens vogels
Alle twijgen omhuivend,
en honderdvoud wiss'lend van weel'ge
Kleuren en vormen: grijsgroen,
olijfgroen, blauwgroen, of goudgroen,
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Hier als hangend gepluimte,
en daar als spreidende spritsen,
Gints als getongd, en elders
gevind, dan weer rond, of hertvormig,
Samen vereend en verspreid
in kronen en schermen en waaiers,
Steeds door elkander gewoeld
als een webbe, kunstvaerdig geweven;
Schitt'rende raadselen vaak,
waar de blik in verdwaalt en verstrikt wordt.
Hier in de schaak'lende schaduw,
daar in den deelenden lichtstraal;
Bloemen als bladeren soms,
en bladeren dan weer als bloemen.’

Heerlijk ook is het reeds hierboven genoemde miniatuurschilderijtje, de Vlinder:
‘Vluchtige vlinder! 't azuur
van den hemel en 't goud van het zonlicht
Samen weerkaaisend op 't dons
van uw fladderend wiekenpaar, werwaart
Wendt gij uw' zorgloozen weg?
En het vlindertjen fladdert in eind'loos
Zwieren en zwaaien en zwird' len
met dart'lende vlucht over 't zilv'rig(?)
Groenende grasvlak, en zoekt
het bloeiend en honigrijk bloemhout.
't Purperend lila der leeuwenbekstruiken
glimt zacht en aanminnig
Nevens den rooskleur'gen glans
der klimmende woudboonen, straks weer
Duikend voor 't zilv'rend (?) gepluimt
van een rietplok, meer rijzig van stengels,
Dan overstraald door het goud
van den hoogergeschoten sintjansstruik,
Zoo als van 't nachtelijk blauw
het gesternt door den gloed van Orion.
Waait er 't lucht windeken, dan
schijnen blaad'ren en bloemen te zamen
Strookende en streelende in dartelen
luim met elkander te stoeien’

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

253
Mogen wij thans, in alle bescheidenheid, op een paar vlekjes wijzeh?
Ons komt het voor, dat de dichter zich op meer dan eene bladzijde bezondigd
heeft aan een waarlijk al te overtollig gebruik van adjectieven en deelwoorden. Dat
zulks veeltijds geschied is, met het doel om er ‘den zesden’ vaersvoet bij te krijgen,
maakt dit gebrek nog geenszins goed, vooral wanneer door het tweede of derde
epitheton niets nieuws bij het eerste gevoegd wordt. Ziehier enkele voorbeelden.
Bl. 15, VLUGGE, SNELVOETIGE slaven; bl. 37, leeg'rend in 't rond van de moeizame
inspanning HIJGEND HERAADMEND; ibid., sluit zonder DWINGENDEN DWANG het ooglid;
ibid., als verjeugdigd door nieuwe jonkheid (?); bl. 60, hij ZAKTE ZINKEND ineen op
den grond; bl. 62, geluiden WOEKERFND WISSELEND TOT HIER bl. 69, de SLUIMEREND
RUSTENDE schepping; bl. 79, 't Westen (dat) 't oog heen en weer DEED WENDEN EN
TROK; bl. 80, zacht en DOORZICHTIG, zoo fijn en DOORSCHIJNEND; bl. 117, den HELLEND
en DALENDEN dalgrond.; e.a.
Minder gelukkig schijnt ons tevens de uitdrukking: 't ontzettend feit, dat het hart
hem DOORZAAGDE; alsmede: GEPAKT EN GEZAKT STAAT DE SCHAAR in een' oogwenk
reisvaerdig.
Ook ondanks deze laatste opmerkingen blijft In het Gebergte Di-Eng een
kloekgeschreven, volstrekt niet alledaagsch product, waarmede - het is onze
overtuiging, - elk beminnaar der fraaie letteren met genoegen zal kennis maken.
POL DE MONT.
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Roodkapje, door Kuno.
Zij woonde in een stad van middelmatige grootte, aan de zuidzijde begrensd door
een bosch; of juister nog, hare woning stond in dit heerlijke woud van beuken en
pijnboomen.
De stad had met de meeste steden van Nederland, en misschien van een groot
deel der wereld, dit gemeen, dat men er verstandige, maar ook zeer bekrompen
menschen aantrof, en dat zij in staatkundige partijen was verdeeld; zelfs stonden
hier die der vrijzinnigen en die der geestelijkheid zoo scherp tegen elkander over,
als bijna nergens anders in 't lieve vaderland.
Deze laatste partij had sedert jaren onverantwoordelijk geheerscht, waarvan 't
gevolg was, dat onder anderen de domheid en 't bijgeloof van den minderen stand
te P. (zoo heette de stad) spreekwoordelijk waren geworden. Doch ook daaraan
kwam een einde. De oude burgemeester, een zwak man, die gaarne de geheele
wereld te vriend hield, was gestorven, en zijn opvolger aanvaardde met ijzeren vuist
de teugels van 't bewind, de voor niets terugdeinzende heersch-
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zucht der zwarten breidelende. Hij wist te bewerken dat er goede en gezonde scholen
werden gebouwd, nadat hij vooraf in zijn eigen land en daarbuiten de beste modellen
was gaan bezichtigen; en hij spaarde geene moeite om zijne echt menschelijke,
verlichte beginselen ingang te doen vinden.
Een en ander ergerde natuurlijk zijnen clericalen tegenstanders, maar zij gevoelden
zich vleugellam tegenover zijne titanenkracht.
Richard de Leeuw was de kleinzoon van een in meergemelde stad rijk geworden
horlogemaker. Zijn vader, die door zijn gunstig uiterlijk en zijn fraai barytongeluid
de liefde wist te winnen van een hoogst begaafde vrouw, liet zijn zoon dat fortuin
na, bijna verdubbeld door gelukkige speculaties.
Die zoon had een bijzonder goede opvoeding genoten; eerst nummer één van
de school, werd hij dit later op 't gymnasium, en promoveerde met een eentje op
de hoogeschool. Hij zette zich daarna neder als advocaat in zijne geboorteplaats,
en werd weldra een verdienstelijk lid van den gemeenteraad, tot hij beide
betrekkingen voorloopig moest opgeven, om zijn jong, teringachtig vrouwtje naar 't
Zuiden te vergezellen; zij stierf weldra, even als hun eenig kind.
Op dertigjarigen leeftijd weduwnaar en kinderloos beide, gevoelde hij eenigen
weèrzin om naar P. terug te keeren, en zwierf gedurende twee jaren door Europa
en een gedeelte van Amerika rond.
Daar ontving hij het bericht, dat men, na den dood van den voormaligen
burgemeester, een krachtige hand aan 't roer wenschte; vriendelijk werd hem
verzocht terug te komen, om die betrekking te aanvaarden.
En Richard de Leeuw, zijn weèrzin overwinnende,
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kwam in zijne vaderstad terug, en deed meer dan men van hem verlangde, zoodat
hij weldra, behalve door zijne staatkundige tegenstanders, als op de handen werd
gedragen.
Thans vervulde hij sedert zes jaren zijn ambt met eere.
Het bosch, dat de stad P. begrensde, had éene groote en breede laan, het doel
van de zoogenaamde pantoffelparade. De zijwegen, minder breed, maar zeker
schilderachtiger, werden meer bezocht door de eigenlijke wandelaars, dan door
hen, die wenschten te worden gezien.
Verre in 't bosch stond een oude, bouwvallige toren, overblijfsel van een kasteel
uit de middeleeuwen, en lang gespaard, omdat men van boven zulk een ruim uitzicht
had. Een weinig meer naar de stadszijde bevond zich de oude rentmeesterswoning,
thans herschapen in een eenvoudig heerenhuis, waarvan de huur niet zeer hoog
was, omdat, hoe heerlijk en gezond de dennen ook roken, de menschen niet gaarne
zoo ver buiten de stad woonden.
De weduwe van een luitenant der marine, voor jaren in Indië gesneuveld, was
sedert een maand met hare dochter en een oude dienstbode van elders naar P.
verhuisd, en had met deze beiden het kleine huis betrokken.
Hoe kort zij daar ook woonde, toch had het jonge meisje van de stedelingen reeds
den bijnaam ‘Roodkapje’ ontvangen, omdat zij meest een roodzijden hoedje droeg,
waartegen de prachtig blanke tint van haar gelaat bijzonder voordeelig uitkwam.
Een mooi meisje met een rood hoedje, te midden van 't eenzame bosch! wat was
natuurlijker, dan dat haar in ongelooflijk korten tijd den naam werd geschonken van
't kleine, ongehoorzame ding uit de fabel; ja, zelfs vóór iedereen wist hoe ze werkelijk
heette.
Op een mooien najaarsdag stond dit Roodkapje, gekleed
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om uit te gaan, vóór de deur van hare woning. Mama gevoelde zich niet heel wel,
en had daarom aan hare dochter vergund, om op eigen gelegenheid een luchtje te
scheppen.
‘Als ik eens naar den toren ging!’ dacht ze. Het meisje had wel eens gehoord, dat
Alva in der tijd een bezending kruit en lood in dezen toren had verborgen, toen hij
met quasi vriendelijke bedoelingen de stad naderde. Nu hield Roodkapje veel van
geschiedenis, vooral van die van haar eigen land, en in haar negentienjarig hoofdje
kwam de vraag op: ‘Zou nog iets uit dien tijd te vinden zijn?’ En daarom richtten zich
hare kleine voeten met gezwinden pas naar den vervallen kluizenaar.
Hoewel blank als een lelie, had zij toch zulk een aardig kleurtje, dat haar neef
Paul, thans gemeente-secretaris van meergemelde stad, als kind vaak tot haar
zeide: ‘Nelly, twee kusjes op die zachte, roode wangen, mag het?’
Soms mocht het, maar ook dikwijls niet.
Bij zulk een gelaatskleur en krullen van 't schitterendste blond, staken hare donkere
wenkbrauwen en oogen niet weinig af. Verder had zij een allerliefst, fijn neusje en
kersroode lippen, gevormd als die van de bekoorlijke Psyche van Thumann, wier
kleine bovenlip steeds tot een vraag schijnt te zijn geplooid.
Roodkapje naderde den toren. Daar stond geschreven:
‘De burgemeester van de gemeente P. verbiedt uitdrukkelijk dezen
gevaarlijken toren te bestijgen.
De burgemeester voorn.
(Get.) R. DE LEEUW.’
Zij glimlachte.
Haar vader had vóór vele jaren, vergezeld van slechts
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enkele matrozen, een gevaarlijke landing in Indie gewaagd, en was er 't slachtoffer
van geworden. Zijne vrienden hadden hem oprecht betreurd, doch te gelijk erkend,
dat een echtgenoot en vader zijn leven niet zóó roekeloos mocht wagen; de uitkomst
toch, was te voorzien.
Nelly, het kleine Roodkapje, bezat gedeeltelijk dien aard van haar vader.
Hare ondernemende invallen waren vaak meer romanesk dan verstandig, en
daarbij konden hare oogen, gewoonlijk zoo zacht, tintelen van stoutmoedighcid.
Ook nu holde zij, ondanks het verbod, den bouwvalligen toren op.
Niet zoodra echter was zij eenige voeten boven den grond, en stond ze juist op
een klein vierkant, vanwaar de trap begon te krommen, of krak! en nog eens krak,
daar zakten de onderste treden in elkander.
Den afstand berekenende, die haar van den beganen grond scheidde, ontbrak
haar, ondanks al haar moed, tot verder stijgen voorloopig de lust; want, ja, men kon
den sprong wagen en behouden beneden komen, maar had nog meer kans beide
beenen te breken.
En hoe ze ook luisterde, geen geluid hoegenaamd in dit gedeelte van 't bosch.
Toen, begrijpende, dat ze niet eeuwig daar kon blijven, vermande zij zich en riep
luide: ‘Is daar iemand, die mij helpen kan?’
Zij meende geritsel te hooren.... neen, 't was geen verbeelding! want zij zag een
heer naar den toren komen, die met verbazing opkeek naar de kleine verschijning
daarboven; een man van een weinig meer dan middelmatige lengte, met gespierde
schouders en breede borst. Zijn goed gevormd gelaat eindigde in een lichtbruinen
krulbaard, en zijn neus, misschien iets te groot, stond flink bij dat edele, trouwhartige
uiterlijk.
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Toen hij dan ook zeide: ‘Spring, ik zal u opvangen,’ weifelde ze geen oogenblik,
kwam in zijne armen terecht, en werd zacht, als ware zij van porselein, op den
vasten grond nedergezet. Een oogenblik zag zij in de groenblauwe oogen van haar
redder, en een zacht, aangenaam gevoel kwam over haar.
Die oogen vol uitdrukking hadden veel van de zee, en Roodkapje kende de zee
en had haar lief met hare groenblauwe kleur en hare diepte.
Zwijgend liepen zij een oogenblik te zamen; toen zeide hij: ‘Ongetwijfeld zijt u het
persoontje, bij ons reeds bekend onder den naam ‘Roodkapje?’
‘Heet ik zoo? “Vroeg zij verwonderd;” mijn naam is Nelly Ewald.’
‘Dan heb ik mij niet bedrogen,’ antwoordde hij.
‘En u, die mij ter hulp zijt gekomen, mag ik weten hoe uw naam is?’
Zij waren maar enkele schreden van den toren verwijderd; hij staple nu haastig
terug, haar wenkende hem te volgen.
Toen wees hij met zijn slok naar de onderteekening van het aangeplakle verbod.
Zij kreeg een kleur, zweeg een oogenblik, en daarna, hare lieve oogen tot hem
opheffende, vroeg zij schalks:
‘En wat zult u nu met mij aanvangen?’
Hij dacht: ‘Ik zou u tot straf een kus willen geven op die vermetele, roode lippen,’
maar hij zeide: ‘Ik zal u naar huis brengen, want zulk een ondeugend meisje is niet
alleen te vertrouwen in een bosch; en wanneer ge soms deze treden denkt op te
bouwen, om uwe aardige kunsten nogmaals te beproeven, welnu dan zal ik iets
anders bedenken.’
Zij glimlachte, maar waagde het toch niet hem weder in de
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oogen te zien. Hij verliet haar bij hare woning, en zij zag hem eenige oogenblikken
na. Eerst schaamde zij zich over 't feit, dat zij zonder bedenken in de armen was
gesprongen van een wildvreemd man; ‘maar’.... troostte zij zich, ‘hij is zooveel ouder
dan ik!’ Toen viel 't haar in, dat hij mooie oogen had, en zijne indrukwekkende
metaalstem kon zij maar niet vergeten.
Mevrouw Ewald, geboren freule Van Olten, had voorheen een vollen neef te P.,
wiens weduwe en eenige zoon te zamen waren blijven wonen, omdat de jonge man
daar ter plaatse tot gemeente-secretaris werd benoemd. Behalve dit huis, was er
nog een, waarin de kleine Nelly vriendetijk werd ontvangen, en wel dat van de familie
Terlesse.
Het meisje had, ondanks de weinige middelen, waarover hare moeder kon
beschikken, een uitstekende opvoeding ontvangen; en deze had, nadat zij de school
scheen te hebben vaarwelgezegd, zich nog de geldelijke opoffering getroost hare
dochter voor een jaar een gunstig bekende, buitenlandsche inrichting voor onderwijs
te doen bezoeken. Daar had zij vriendschap gesloten met Eugenie Terlesse, een
genegenheid, welke in de muziek haar oorsprong vond. De meisjes mochten elkaar
gaarne lijden, hoewel aan de eene echt katholieke, aan de andere zeer vrijzinnig
protestantsche denkbeelden waren ingeprent.
Toen Nelly's moeder zich nu te P. had gevestigd, werd er dadelijk besloten dat
de muzieklessen van school zouden worden hervat, en wel in het huis Terlesse, 't
welk op twee prachtige piano's mocht roemen; terwijl die, welke in de
rentmeesterswoning stond, eene oude dame was, aan wie wel niet de tanden
ontbraken, maar die bij elke aanraking een rammelend geluid deed hooren.
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Een avond, kort na 't voorgevallene met burgemeester De Leeuw, bezocht Nelly
voor 't eerst tot dit muzikale doel hare vriendin Eugenie, en werd voorloopig in een
klein salon gelaten, dat meer opgeschikt was dan deftig, en waar elk voorwerp iets
popperigs had.
Lage stoeltjes, waarin men viel, zoo men verzuimde den afstand te berekenen;
tafeltjes, overtrokken met nagemaakte Gobelins; een Saksische pendule en figuren
op den schoorsteenmantel. Verder twee standaards met bayadères, vrouwebeelden
van brons met verguldsel, eenige Indische snuisterijen en kostbare waaiers.
Boven het meisje, drie vurige papieren uilen, over de ballons van de gaskroon
geschoven, die dit alles geheimzinnig verlichtten als met Bengaalsche vlammen,
en nijdig op Roodkapje nederzagen. Het kind, weinig aan dergelijke weelde gewoon,
keek eenigszins verbaasd rond, en deed een paar stappen achteruit, loen uit den
eenigen grooten, werkelijk gemakkelijken leunstoel, dien deze kamer rijk was een
lange, mannelijke gedaante verrees van om en bij de dertig jaren, en zwart van 't
hoofd lot de voeten; alleen zijne gelaatskleur was geel. Hij zag haar een oogenblik
aan met zijne kleine, glinsterende oogen, en maakte verontschuldigingen over den
slaap, die hem was overvallen. Hij noemde zich een oom van Eugenie (Nelly wist
dat de jongste broeder van mevrouw Terlesse pastoor was), en vertelde hoe hij
vermoeid bij zijne zuster was gekomen en daar had gegeten, na dezen dag bezoeken
bij de geloovigen tehebben gebracht.
Zij maakte op hare beurt verontschuldigingen, omdat zij hem had gestoord, en
schalks wijzende naar een plaat, een vermoeiden herder voorstellende, die de kudde
huiswaarts drijft, zeide zij: ‘U hebt een gevoel zooals deze hier, niet waar?’ en ze
dacht: ‘Die stumper daar heeft geene zuster,
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die hem met een goed middagmaal, een lekker glas wijn en daarna een
gemakkelijken stoel verkwikt!’ Maar zij sprak dit natuurlijk niet uit.
Onwillekeurig keek Eugenie's vriendin telkens naar de roode uilen, zoodat de
geestelijke, dit opmerkende, lachende vroeg of zij er bang voor was.
‘Ik ben niet gauw bang,’ was haar antwoord, ‘maar dat roode licht doet me vreemd
aan; ik geloof dat ik niet van u zou zijn geschrikt, wanneer de kamer gewoon verlicht
was.’
Oom Jacques, zooals Eugenie hem noemde, was een groot liefhebber van muziek,
en speelde zelf niet onverdienstelijk. Nadat dus de onderwijzer was heen gegaan,
bleef men nog wat doorspelen, alvorens gezamenlijk aan 't avondeten deel te nemen.
In het ruime salon, waar de beide piano's stonden, hing een groote en schoone
photographie van de Sixtynsche madonna van Raphael, waarnaar Nelly eenige
oogenblikken met welgevallen stond te kijken.
‘Houdt u van schilderijen, juffrouw Ewald?’ vroeg de stem van oom Jacques achter
haar.
‘O, ik zie ze bijzonder graag, maar ik heb er zoo bitter weinig verstand van.’
‘Men moet niet al te bescheiden zijn,’ meende de geestelijke.
Nelly vertelde aan tafel wat haar in 't bosch was bejegend, en het ontging haar
hoe oom Jacques, bij 't vernemen van zekeren naam, onwillekeurig de wenkbrauwen
fronste; zij sprak met eenige opwinding over 't geval en over haar redder. Zij meende
dat het gelaat van den burgemeester uitstekend zou voldoen voor Faust, beter dan
de Christuskop, welken de schilders meest aan Goethe's held schenken; ook Uriel
Acosta, dacht zij, moest hij voortreffelijk wedergeven.
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‘Kent u beide werken?’ vroeg de pastoor.
Toen zij antwoordde, dat zij daartoe haar best had gedaan, zei hij eenigszins
stroef en uit de hoogte: ‘Het past niet aan meisjes zooals gij, om zulken onzin te
lezen.’
Nelly vond de meesterwerken van Goethe en Gutzkow geen onzin; zij kleurde,
maar was niet brutaal, al hadden hare daden soms iets overmoedigs. Heel unschuldig
klonken de woorden: ‘Mama heeft het mij nooit verboden,’ en toen zag zij naar
Eugenie en naar mevrouw Terlesse, die op haar bord keken.
Beide dames bewonderden oom Jacques, doch 't gelaat van hare jeugdige gast
drukte alles behalve bewondering uit. Het gezegde bleef het meisje hinderen, en
toen het rijtuig van mevrouw haar naar huis bracht, mompelde zij, achter in de
kussens gedoken: ‘Toen ik Faust las en Acosta, dacht ik: dat moet ik dikwijls
overdoen, om 't beter te begrijpen; nu begin ik daar reeds morgen mede.’
De verjaardag van den burgemeester viel voor in 't laatst van de maand October.
Ondanks zijn fortuin, was hij, als weduwnaar, zelden in de gelegenheid de dames
in zijne gemeente een beleefdheid te bewijzen; thans, in overleg met zijn secretaris,
een man van de wereld, had hij besloten een bal op touw te zetten, en drie der
meest beschaafde vrouwen van P. te verzoeken hem als receptie-dames terzijde
te staan.
Daar hij gaarne zijn kleine Roodkapje op dit feest tegenwoordig zag, vroeg hij
aan den secretaris, neef van de persoon in quaestie, om voor hen beiden belet te
vragen bij mevrouw Ewald, ten einde zijne uitnoodiging te kunnen doen. En zoo zou
Nelly naar haar eerste bal gaan!
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Geen kapper werd besteld, de beste toch was hare eigen moeder; zij wist hoe de
zijdeachtig blonde krullen van bare dochter op 't voordeeligst te doen uitkomen.
Niets staat een jong meisje, dat er goed uitziet, beter dan eenvoudig wit neteldoek.
En daarom werd, door de vlugge handen van mama, een smaakvol pakje
gereedgemaakt van die eenvoudige stof, opgesierd met losse ruikers van velden
korenbloemen. Een oud halssieraad van parelen, de freule Van Olten door haar
peetoom geschonken, toen zij zelve jong meisje was, tooide nu den blanken hals
van hare bekoorlijke dochter.
Op dien avond, door Nelly zoowel met angst als vreugde tegemoet gezien, was
zij eene der liefelijkste verschijningen van 't groote bal. Menige vreemde gast, voor
deze gelegenheid overgekomen, fluisterde zijn buurman toe: ‘Wie is toch dat mooie
meisje, in 't wit met korenbloemen?’
De gastheer had haar gaarne tot zijne dame uitverkoren aan 't souper;
onderzoekend van geest, brandde hij van verlangen om dit zonderlinge kind wat
beter te leeren kennen. Zijne waardigheid bracht echter mede, dat hij met een meer
bezadigde vrouw ditgedeelte van den avond moest doorbrengen, dan met een
negentienjarige waaghals, die, tegen stellig verbod in, gevaarlijke torens beklom!
Hij vroeg haar nu voor beide Walsen.
Gevaarlijke, maar daarom niet minder heerlijke wals! dans, waartoe meer kunst,
meer bevalligheid wordt vereischt dan voor uwe zuster de polka, of uw broeder de
galop; ge zijt zoo verleidelijk, o wals! want de gevoelige mensch, de oogen half
gesloten, vergeet voor een oogenblik de aarde, welke zijn voet ternauwernood raakt.
Ook Roodkapje gevoelde zich door twee sterke armen als van den grond opgelicht,
en zij begon die armen lief te krij-
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gen en leefde in gelukkige sferen, vergetende dat de man, die er de oorzaak van
was, het dubbele van haar leeftijd telde. En hij? daar begon iets in hem te kloppen
voor dat vlindertje, zoo luchtig en zoo levendig, dat hij zouder de minste inspanning
van den vloer tilde.
Twee kleine, flikkerende oogen volgden hen. Pastoor Jacques de Lange, die niet
danste, maar als genoodigde zich nu en dan liet zien, scheen door ééne enkele
gedachte te worden beheerscht. Alle gedachten dalen niet uit den hemel neder, dit
weet zelfs een kind; maar vreemd is 't, dat zij die meenen hem te dienen, zich zoo
vaak laten leiden door inblazingen van de hel.
Toen de partij van oom Jacques zich machteloos gevoelde tegenover Richard
de Leeuw, werd met voorbeeldige nauwgezetheid diens leven nagegaan. Waarom
gebeurde er niet een misdaad, waaraan vrienden van den burgemeester zich schuldig
hadden gemaakt, en waarin de kwade wil van zijne tegenstanders hem, Richard de
Leeuw, konden betrekken?
Een smet is zelfs op de edelste menschenfiguur zoo gemakkelijk te werpen, zoo
moeilijk weder uit te wisschen! en oom Jacques en zijns gelijken wisten dit maar al
te goed.
Het vrouwelijk geslacht bewondert gewoonlijk den man, die door eigen kracht
zegeviert. Deze burgemeester nu had dit gedaan, en mocht zich bovendien op een
gunstig uiterlijk en aangename vormen beroemen; geen wonder, dat de vrouwen
van hem hielden.
Daarbij was hij op jeugdigen leeftijd weduwnaar geworden, en medelijden zoowel
als bewondering zijn machtige factoren van vrouwenliefde.
De vijanden van De Leeuw dachten: ‘Bij vele families is hij een welkom gast;
mochten we hem eens betrappen op een ongeoorloofde verhouding tot een
getrouwde vrouw,
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hoe konden we daar munt uit slaan!’ Doch 't bleef bij hunne godvruchtige wenschen.
Thans maakte zich een duivelsche gedachte van den geestelijke meester.
Het ontging hem niet met hoeveel ingenomenheid de burgemeester Nelly Ewald
gadesloeg, en ook herinnerde hij zich met hoeveel belangstelling dat meisje zich
over dien man had uitgelaten. Hij had haar al meermaal bij mevrouw Terlesse
ontmoet, en wist hoe vatbaar zij was voor indruk ken, hoezeer zij de kunst
bewonderde. ‘Laat hij maar eerst goed verliefd op haar worden,’ siste het uit zijn
mond, ‘dan zullen wij zien wat met zulk een licht ontvlambaar kind aan te vangen.’
Toen hij kans zag haar een oogenblik te naderen, fluisterde hij Nelly toe: ‘Weet
u wel, juffrouw Ewald, dat u mij sterk doet denken aan de madonna in mijne kerk!
Een verdienstelijk leerling van Michel Angelo heeft haar vervaardigd.’
‘Heeft uwe madonna dan ook bloote hals en schouders?’ vroeg zij lachende, want
de vergelijking kwam haar dwaas voor.
Hij beet zich op de lippen; 't was niet alleen haat tegen den burgemeester, wat
hem thans verteerde, ook wrok over 't geen deze mocht gevoelen, maar hem door
zijne gelofte voor altijd was verboden. Hij zag het blozende kind met hare schitterende
oogen bewonderend na, en toch het hart vervuld van bittere gevoelens.
Toen het bal was afgeloopen, verzocht de gastvrije heer des huizes de heeren, die
geene vrouwen of dochters hadden om naar huis te begeleiden, nog een oogenblik
met hem naar zijne studeerkamer te gaan. Velengavenaan die uitnoodiging
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gehoor, en weldra bevond zich een uitgezocht vriendental in de gezellige, ruime
kamer, rustig en deftig gestoffeerd, alwaar een aangenaam houtvuur knetterde en
de heeren zich in kleine groepen verdeelden, onder het genot van een fijne sigaar.
Op een vensterbank zat de secretaris der gemeente, een jongman met een
aangenaam, geestig en vooral hoogst fatsoenlijk uiterlijk, in drukgesprek met een
vriend, den jeugdigen luitenant van de genie: Rene van Haaften. Het voorhoofd van
den secretaris was een weinig betrokken toen hij zeide:
‘Begrijpt ge, René, waarom Hans de Gevel, met wien ik aan de universiteit zeer
wel was, zoo afgemelen de hand aannam, welke ik hem dezen avond toch gul
toestak? Wij hadden elkaar in geen jaren gezien.’
‘Hij heeft mij verklaard, dat gij hem zijt meegevallen.’
‘Zot, die hij is, waarom moest ik hem tegenvallen?’
‘Hij dacht aan uwe positie en aan de zijne. Hij wilde zich niet branden, uit vrees
een aristocraat in u terug te vinden.’
‘Hij?’ vroeg de jongeedelman ernstig.
‘Maar hij wist heel goed hoe weinig ik dat was; hoe dikwijls zeide ik hem, dat ik
alleen voor ontwikkeling het hoofd boog, vooral als zij samenging met innemende
vormen, en zelfs meer nog daar, waar ik haar 't minst verwachtte. Verandert een
man, die hoopt op een weinig karakter aanspraak te mogen maken, dan zóó in
weinige jaren? Maar 't is een beleediging voor mij, dat hij dit durft veronderstellen!
Acht ik hem, die geboorte met talent vereenigt, dubbel doe ik dit den, wat de
Engelschen noemen, self made man; De Gevel weet dit even goed als gij.
‘Daar hebt ge onzen gastheer,’ vervolgde hij zacht, hoe-
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wel de burgemeester hem niet kon hooren, verdiept als deze was in een politiek
gesprek op eenigen afstand van de jonge lieden, - ‘een man, uit den gegoeden
burgerstand opgekomen; ik geloof niet dat er velen zijn, die in zulk een mate karakter
paren aan verstand, en bovendien daaraan echt beschaafde manieren welen te
voegen. Ik ben er trotsch op, ja, zeer trotsch, dat hij mij onder zijne vrienden rekent!’
‘Hij is een man van fortuin!’
‘Noem mij vijf mannen van fortuin met zijn edel hart en helder hoofd, zóó edelman,
innerlijk zoowel als uiterlijk!’ riep de jongeling met vuur.
‘Eigenlijk ben ik het volkomen met u eens; maar, beste vriend, ik zie u zoo gaarne
in geestdrift. Mijn hemel, wat zou 't hart van nichtje Nelly kloppen, als zij u dus over
haar held hoorde spreken! Hij schijnt genoegen te scheppen in dat mooie kind; op
het bal twijfelde ten minste niemand daaraan.’
Van Olten kleurde, toen de naam van zijn nichtje werd genoemd.
‘Och kom, zij is zoo jong in vergelijking van hem, zoowel wat jaren aangaat als
ondervinding.’
‘'t Zou anders niet voor 't eerst zijn, dat een opgewonden jong meisje verliefd werd
op een ouderen man, die er goed uitziet, met een verleden even kranig als het
heden; zij is op den leeftijd om van helden te houden.’
‘En ik zou de laatste zijn om hare keuze te veroordeelen; maar wat hem betreft,
al vindt hij voor 't oogenblik genot in 't gezelschap van een aardig kind vol
oorspronkelijkheid, hij heeft over vrij wat ernstiger dingen te denken dan de vrijage
naareen negentienjarig meisje.’
Doch de onverbeterlijke vriend antwoordde:
‘God Amor is een veel te ijdel manneke, om zich te laten versmaden; wie niet
naar hem wil hooren, dien
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kittelt hij met de veertjes van zijn pijl onder den neus!’
De secretaris haalde de schouders op, maar de woorden van zijn vriend wilden
hem toch niet geheel uit de gedachte.
Roodkapje kwam dus nagenoeg alleen aan huis bij de familie Van Olten en Eugenie
Terlesse, de muziekvriendin. Ondanks hare aristocratische betrekkingen, was
mevrouw Ewald toch te onbemiddeld om hare dochter veel in de wereld te brengen.
Het meisje smaakte echter de voldoening haar vriend De Leeuw nu en dan bij Van
Olten te ontmoeten, en af en toe zelfs meer vertrouwelijk met hem te praten.
Dan geraakte hij in verrukking over de veelzijdige ontwikkeling en de lieve
gedachten van zijn Roodkapje! Toch was zij niets minder dan een blauwkous, maar
wat er ook in haar hart en hoofdje omging, 't viel haar zoo gemakkelijk zich te uiten
tegenover iemand, wiens geheele wezen tot vertrouwen uitlokte en tot wiens oogen
zij zoo gaarne opzag.
Als muziek klonk haar altijd zijne fraaie stem, die algemeen bewonderd werd,
wanneer hij nu eens iets vertelde dat haar belang kon inboezemen, dan weder 't
niet beneden zich rekende, om met dit kind over veel te spreken wat hem zelven
meer in 't bijzonder vervulde. En hoe ze dan luisterde!
Veel te weinig naar zijn zin, ontmoette de burgemeester zijn boschnimfje, en dan
verlangde hij zóó naar haar, dat hij zijne wandelingen meest door het woud van P.
uitstrekte, in de hoop haar te zien. En alsof zij dit instinctmatig gevoelde, vermeed
zij thans on noodig door 't bosch te loopen, want haar geweten zeide haar, dat ze
't alleen zou doen om hem tegen te komen.
Eens moest ze wel, door huishoudelijke bezigheden gedreven; mama had aan
Nelly verzocht een boodschap bij
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de waschvrouw te doen, welke aan een der uiteinden van het bosch woonde. En
teruggaande, kwam hij haar werkelijk tegemoet. Hij verzocht het genoegen te mogen
hebben haar een eind weegs naar huis te vergezellen, zoo bescheiden en netjes,
dat zij wel het meest preutsche meisje van de wereld had moeten zijn, om te kunnen
weigeren. Zij was echter een meisje, mooi op weg om verliefd te worden, en daarom
kleurde zij toch; misschien was ze 't ook reeds!
Wanneer des zondags een vrijzinnig predikant het woord voerde, had zij bijwijlen
de kerk bezocht, en soms steels-gewijze naar de plaats gekeken, waar haar vriend
had kunnen zitten, maar nooit aanwezig was.
Thans waagde zij het hare verwondering uit te drukken, hem nooit in de kerk te
zien. En op zijne vraag: ‘Hoe dat?’ antwoordde zij met de wedervraag, of het dan
niet zijn plicht was, om de gemeente ook aldaar vóór te gaan?
‘Ik geloof alleen in datgeen, wat mijne werkelijke over-tuiging is!’ luidde het
antwoord.
Beiden zwegen een poos, toen een aardig, frisch knaapje met een blonden krulkop
hen tegemoet kwam. Hij droeg de schooltasch op den rug, en diep de pet afnemende,
riep hij vroolijk: ‘Dag, burgemeester!’
Deze pakte hem bij de kin. ‘Braaf geleerd, mijn jongen? Dat is goed. Ga nu maar
gauw spelen met de vriendjes.’
Roodkapje meende dat zijne stem een weinig beefde, en dat hij een zucht
onderdrukte. Het kind was intusschen doorgeloopen, en nu zag zij hem aan. Hij
begreep haar en zei op gedempten toon: ‘Ongeveer zoo oud zou mijn zoontje zijn,
had ik hem mogen behouden; als ik een kind zie van dien leeftijd, dan denk ik altijd
aan hem. Maar 't is lang, lang geleden, toen mijn arm, moederloos kind voor altijd
de oogen sloot.’
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Daarop sprak hij haastig over iets anders. Dra hadden zij de kleine woning in 't
gezicht, en stond hij op 't punt haar te verlaten; thans boog hij zich wat meer tot
haar over en zei ernstig, maar toch zacht met zijne klankvolle stem: ‘Juffrouw Ewald,
of Roodkapje, mag ik u zoo noemen? (zij knikte toestemmend) weet dat mijn
godsdienst is, de menschheid te dienen waar ik kan, en zooveel mogelijk te doen,
wat ik tot mijn plicht reken.’
‘lk meende,’ dacht het meisje, toen hij zich had verwijderd, ‘dat het mij niet mogelijk
zou zijn, om meer van een man te houden dan ik reeds hield van hem; en toch is
het mij nu, als of hij mij nog liever is geworden.’
Mevrouw Ewald had in den laatsten tijd vermoed, dat er iets omging bij hare
dochter; zij was zoo ongestadig, hare oogen konden zoo flikkeren zonder bepaalde
reden. De goede vrouw kwam nog minder onder de menschen dan Nelly, en had
daardoor niet veel gelegenheid om op te merken. Wat echter het meisje zelfs niet
aan hare moeder zou bekennen, en waaraan zij den volgenden morgen met een
gloeienden blos terugdacht, dat was een aangename droom, den nacht na hare
wandeling met Richard de Leeuw. Zij gevoelde den steun van een forschen arm en
zag op tot een man, wiens trekken één voor één in hare ziel waren gegrift. Om hem
henen bewogen zich vroolijk lachende kinderen met blonde krulkopjes, die niet
riepen: ‘Dag, burgemeester,’ maar ‘dag, papa’ en die ook haar toebehoorden!
Intusschen was oom Jacques te vreden, want hij meende nu zeker te weten wat
daar spookte in twee menschenharten.
Van uit een zijlaan had hij 't gezien, hoe zijn vijand het hoofd tot Roodkapje
vooroverboog, om haar iets te zeggen. Dat iets had hij natuurlijk niet gehoord, maar
hij meende
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zelfs niet te moeten twijfelen aan de beteekenis van de woorden. Bijkans onbewust,
balde hij de vuist en zeide: ‘Looze vos, we konden u niet vangen! thans zullen wij
u treffen op een wijze, zooals ge dit het minst vermoedt: door een kind van negentien
jaar. En mocht mr hart bloeden, des te beter. Nu zijt ge geen vos meer, veeleer de
wolf, die Roodkapje in 't bosch tegenkomt, een ondier op den openbaren weg; maar
de ware wolf, de gevaarlijke zijn wij, want we slaan haar gade van achter de struiken.’
‘Burgemeester, wanneer u soms heden in 't bosch gaat wandelen, wilt u dan zoo
vriendelijk zijn dit boek bij mijn nichtje Ewald aan te reiken?’
‘Met genoegen,’ zei de burgemeester, bij dit onverwachte voorstel zich
afwendende, om een verlegenheid te verbergen, hem anders vreemd.
‘Wat ben ik toch dom,’ sprak Paul Van Olten tot zich zelven, toen hij alleen was,
‘om zijne genegenheid voor Nelly in de hand te werken! - En toch, zoo heel
edelmoedig is het niet. Mijn nichtje en ik hebben nu eenmaal geen geld genoeg om
behoorlijk te kunnen leven, dus zou zij waarschijnlijk op haar tijd met een ander
irouwen; wanneer ik haar aan iemand gun, buiten mijne eigen nietige persoonlijkheid,
dan 't liefst aan hem.’
Daar kwam met haastige schreden zijn vriend, de luitenant van de genie, op hem
af. ‘Ik zou wel gaarne even den burgemeester spreken, is hij hier?’
‘Hij is reeds vertrokken, om zich gereed te maken voor zijne dagelijksche
wandeling; hij moest mijn nichtje een boek brengen.’
‘En dat laat gij begaan?’
‘Wat meer zegt, ik gaf hem het boek.’
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‘Zot!’
‘Best mogelijk.’
‘En als hij 't in zijn hoofd kreeg om haar te trouwen?’
‘Dan zou ik beiden gelukwenschen.’
‘Ge praat mij wat voor!’
‘In ernst. - Ik houd veel van Nelly, maar ik heb uitgerekend, dat we bezwaarlijk
samen konden leven. Zij heeft geen fortuin, en is toch een poppetje, 't welk men
zoo gaarne zou vertroetelen; - ik bezit dit evenmin, en ben het goed gewend.’
‘Als men elkaar liefheeft, dan weet men zich iets te ontzeggen.’
‘Maar zij heeft mij niet lief, en waarschijnlijk wel iemand anders, zoodat het niet
te verwachten is, dat zij dus de edelmoedige zou spelen.’
Hoewel hij deze woorden lachende uitsprak, betrok toch even zijn gelaat, want
hij gevoelde dat hij zelf tot zulk een opoffering in staat zou zijn!
Intusschen had De Leeuw Nelly's woning bereikt, vast besloten om, zoo de familie
tehuis was, haar zelf het boek te overhandigen.
‘Ik zal mevrouw waarschuwen,’ zei de oude Margriet, ‘maar de juffrouw is in 't
salon, gaat u vast binnen.’
Aan dit laafste behoefde hij niet te twijfelen, want bekwame banden ontlokten nog
schoone tonen aan de oude rammelkast, en een heldere, schoon ongeoefende
stem zong met het diepste gevoel den laatsten regel van het Artevelde-lied van
Gevaert: ‘Maar 't volk onthield, hoe gij eens vielt, voor 't vaderland, Artevelde!’
Zij stond op en reikte hem de hand.
Twee dagen te voren was hem een ridderorde aangeboden, en daarom waren
hare eerste woorden: ‘Mag ik u
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gelukwenschen met....’ Verder bleef zij steken, want ze miste op zijne borst het
lintje, 't welk hare oogen onwillekeurig zochten.
Zij zag hem verwonderd aan, en ontwaarde een ondeugend lachje om zijn mond;
plotseling begrijpende, zei ze: ‘O, gij hooghartige man, ge hebt geweigerd!’
Hij wilde vragen: ‘Vindt Roodkapje dat ik verkeerd deed?’ maar de uitdrukking
van hare donkere oogen was zoo welsprekend, duidde zooveel meer aan dan
kinderlijk vertrouwen en die genegenheid, welke hij van haar gewend was, dat iets
buitengewoon aangenaams hem doortrilde, en hij, ten einde zijne ontroering te
verbergen, haar haastig het doel van zijn bezoek mededeelde.
‘Ik breng u ‘Homo Sum’ van Ebers, Roodkapje! uit naam van Paul van Olten; hij
vertelde mij, hoe 't uw wensch was dit boek te lezen, en dat doet mij genoegen,
want ook ik houd veel van ‘Homo Sum.’
Zij bedankte hem, en toen kwam mevrouw Ewald binnen. De burgemeester
koesterde eerbied voor deze lieve, innemende vrouw.
Zij had volhard, toen trotsche ouders aanvankelijk weigerden haar aan een jeugdig
zee-officier te schenken, die wel zeer kundig was, doch niet tot den adelstand
behoorde! Drie jaren later verloor zij haar gade op noodlottige wijze, en de vrouw,
die betere dagen had gekend, troostte zich ontberingen, om van hare dochter
datgene te maken, wat Nelly thans was; zoo iemand, dan stelde Richard de Leeuw
dit op prijs.
Het jonge meisje was door een lichte ongesteldheid verhinderd geworden, om de
November-receptie van den burgemeester bij te wonen; een gelegenheid, die ditmaal
te baat was genomen door allen, welke hem na 't bal een bezoek schuldig waren.
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Daarom ging zij nu in December, onder de hoede van mevrouw Van Olten.
Een van de eerste beeren, die haar aanspraken, was pastoor Jacques de Lange,
de oom van Eugenie. Hij verzocht haar om in gezelschap van deze zijne kerk met
een bezoek te vereeren, ten einde zich met eigen oogen te overtuigen, hoe zijne
madonna op haar geleek. Zonder iets kwaad te denken, gaf zij hare toestemming,
want zij hield van beeiden. En even argeloos als zij dit verzoek had ingewilligd,
verleide zij 't ook aan den burgemeester.
Maar hij, reeds verwonderd over de buitengewone beleefdheid van pastoor de
Lange, die op zijne November-reeeptie was geweest en zich ook thans weder
vertoonde, werd door een vaag vermoeden ontstemd. Hij wist dat er niets
merk-waardigs was aan de zoozeer geprezen madonna.
‘Ik wil u geene complimentjes maken, Roodkapje, maar zeker is het, dat zijne
madonna zooveel op u gelijkt, als een taks op een hazenwindje; hij zelf weet dit ook
wel.’ - En strenger dan hij bedoelde, alsof zijne woorden tot den vijand waren gericht,
en niet tot haar, vervolgde hij:
‘Ga niet met hem, want het zou mij bijzonder spijten! Ge weet niet hoe men
misbruik kan maken van een meisje van uwen leeftijd, levendig en ontvankelijk als
gij.’ Toen, begrijpende dat hij tegen haar sprak, en niet tegen pastoor Jacques,
vervolgde hij vrij wat zachter: ‘Pas op den wolf, Roodkapje!’
Een gevleugeld woord heeft in de wereld wonderen verricht; een verkeerd
begrepen gezegde daarentegen, deed meermaal jammeren geboren worden. En
zooals het in de groote wereld gaat, zoo ook te vaak in de kleine rondom ons.
Waarom was zijn toon niet een weinig anders, waarom vertrouwde hij haar niet
beter! Was haar leeftijd dan zoo
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iets kinderachtigs, dat iemand als oom Jacques invloed op haar moest uitoefenen?
Stond de pastoor hem tegen, haar waarlijk niet minder, misschien zelfs meer.
Vrouwen kennen zoo zelden maat in haar weerzin of hare toegenegenheid; den
verstandigen man gelukt het beter 'tgoede ook in den vijand te erkennen.
Roodkapje was zoowel bedroefd als boos. Er was geen offer, dat haar te zwaar
toescheen om den beminden man te brengen; maar nu wilde zij toch toonen, dat
een meisje van negentien jaar zich in 't vuur durfde wagen, zeker zich niet te branden;
zij stond in voor zich zelve.
Oom Jacques scheen zich niet vergist te hebben, toen hij meende iets te begrijpen
van Nelly's karakter.
Rijp lag op de beuken en schitterde op de dennen, want een heldere zon bescheen
de aarde, door een dun vlies bedekt; de grond onder Nelly's voeten kraakte. 't Was
een opwekkelijke dag, en met vluggen tred vervolgde het meisje haar weg, het
neusje in den wind en de lippen vast op elkaar geklemd, want ze moest zich toch
moed inspreken.
Zij wist, dat ze den man, dien zij liefhad, verdriet ging doen, maar toch verbeeldde
zij zich, dat ze niet anders kon.
Ondanks die inbeelding, sprak luid de stem van haar geweten. 't Was of alles in
't bosch haar waarschuwde en riep: ‘Ga terug, Roodkapje!’
Vóór hare voeten trippelde een winterkoninkje, en in zijne heldere oogjes meende
zij te lezen: ‘Pas op den wolf!’
Een haas, die bij een kromming van den weg vlug in tegenovergestelde richting
verdween, scheen haar toe te roepen: ‘Doe zooals ik, vlucht, Roodkapje!’
Een bijna onmerkbare wind streelde de toppen van de
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dennen, en het was alsof zij allen misnoegd de kruinen schudden en zeiden: ‘Foei,
Roodkapje!’
‘Inbeelding,’ maakte zij zich zelve wijs, maar toch was 't geene hersenschim, dat
een lieve, schoone stem tot haar had gesproken: ‘Pas op den wolf, Roodkapje!’
Zonder te weten wat zij eigenlijk deed, hield ze plotseling beide banden vóór de
ooren, maar zich schamende over zooveel kinderachtigheid, liep zij haastig door.
Toen zij Eugenie had gevonden en beide vriendinnen met oom Jacques de kerk
waren genaderd, liet deze Eugenie in eene kleine kamer en zei op beslisten toon
tot haar: ‘Blijf hier wachten,’ 't geen zij zonder tegenspraak deed, hoewel Nelly
verwonderd opkeek. En toch was zij gewend aan 't lijdzame, zwakke karakter van
Eugenie Terlesse. Hoe menigmaal was 't op school niet voorgekomen, dat Nelly
vrijwillig de schuld van deze op zich nam, en zich moest getroosten gedurende een
dag op water en droog brood te worden gesteld! De andere meisjes waren dan
verontwaardigd over de lafheid van Eugenie, die zoo iets liet begaan, en dreigden
de schuldige aan de kaak te stellen. Maar Nelly riep luchtig: ‘Och, laat haar toch
met rust; zij vindt het verschrikkelijk, en ik geef er niet om, als ik eens voor gevangene
moet spelen.’ Dit was een edelmoedige leugen, want kostschoolmeisjes, die nog
in haar groeitijd zijn, hebben gewoonlijk honger!
Roodkapje was dan ook nu minder verwonderd over de gehoorzaamheid van
hare vriendin, dan wel over 't zonderlinge bevel van den pastoor. ‘Waarom verbiedt
u haar om met ons mede te gaan?’ schroomde zij niet te vragen.
Hij antwoordde dat zijn nichtje reeds zoo menigmaal het beeld had bekeken.
Nu kwam het haar voor, dat men een kunstwerk nooit
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genoeg kan zien, en dat buitendien een echte dochter van Rome, zooals Eugenie
was, dikwijls naar de schoone madonna moest verlangen. Voor 't eerst had zij dan
ook berouw, welk gevoel zich met een weinig angst vermengde; maar juist daarom
wilde zij dit niet toonen, vooral niet tegenover dezen man, en stapte dus moedig
voorwaarts.
Haar geleider bracht haar naar een verwijderde nis, door een getralied hek
afgesloten; de sleutel knarste in het slot, en Nelly Ewald stond tegenover een zeer
indrukwekkend beeld. Deze madonna was echter niet het eigendom der kerk; pastoor
de Lange had met eenige moeite een werkelijk fraai kunststuk weten te bemachtigen,
al was 't voor korten tijd.
Het kind, dat blijkbaar met ingenomenheid die ernstige, marmeren Maria
aanschouwde, wist niet hoe, vlak tegenover de plaats waar zij stond, een andere
nis was, waarin zich de eigenlijke patrones der kerk bevond, welke zij stellig geen
buk had waardig gekeurd. De burgemeester had gelijk: die was leelijk.
Oom Jacques zag haar van terzijde aan.
Dat levendige meisje, wier gezicht zelden in rust was, het bewegelijke Roodkapje
was zelve in een beeld herschapen, en hare stille verrukking plooide een lachje van
voldoening om zijn moud.
Hoewel de kerk, aan de moeder Gods gewijd, geen schoon madonnabeeld bezat,
mocht zij op een fraai orgel roemen. De pastoor had aan een vriend, herder van
eene andere parochie en een goed orgelbespeler, evenals hij, zijne plannen
toevertrouwd. - Op eens klonken gedempt, maar onbeschrijflijk schoon, de tonen
van een statig requiëm; schijnbaar geheel toevallig!
Nelly was eenige oogenblikken zoodanig onder den
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indruk, dat zij haar argwaan vergat. Onwillekeurig mompelde zij:
‘Wat is dat?’
‘Een geestelijke, die zich op het orgel oefent, nu er weinig menschen in de kerk
zijn,’ was 't onbevangen antwoord.
‘Ge doet uwe madonna onrecht aan,’ zeide zij zacht; ‘zij is veel schooner dan ik,
ik gelijk zelfs niets op haar.’
Weder zag ze hem aan, en plotseling keerde haar tegenzin terug, want haar
geleider wist zijne voldoening niet genoeg te verbloemen tegenover zulke schandere,
uitvorschende oogen. Zij wilde haastig omkeeren, doch dit lag geheel buiten zijne
berekening.
Als hij ooit bij machte was haar onder zekeren indruk te doen geraken, dan was
't nu geschied, en vóór zij van hare bewondering was bekomen, moest hij daarvan
gebruik maken; buitendien, wanneer zag hij haar weder zóó rustig, zoo geheel
zonder getuigen! Zacht greep hij hare hand, zonder verzet te ontmoeten, want zij
wilde in een kerk geene tegenwerpingen maken; toen bracht hij haar naar een kleine
kamer, waarin een kist met reliquieën stond, en vroeg op luchtigen toon: ‘Wilt ge de
schilderingen op de wanden bekijken? men beweert dat ze goed zijn, hoewel ik er
de schoonheid niet van begrijp. In die overblijfselen van heiligen zult ge wel geen
belang stellen!’
Toen hij bemerkte dat ook de kist haar onverschillig liet, vervolgde hij vertrouwelijk:
‘Rust even, want het loopen door een groote kerk en het lang bekijken van een
beeld is vermoeiend.’
‘Eugenie wacht ons.’
‘Maar één oogenblik! doe het om mij genoegen te doen,’ vervolgde hij op
vriendelijken toon.
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Zij durfde niet weigeren, maar haar hart klopte.
Toen sprak hij over de kunst, Nelly zoo dierbaar! over den invloed, welken de
katholieke godsdienst op haar heeft uitgeoefend, zoowel in den vorm van bouw-,
beeld- en schilderkunst, als in de muziek. De protestantsche kerken, inwendig zoo
kaal, lieten hem koud; wel zong daar een geheele gemeente, maar 't was valsch
en verscheurde het trommelvlies. Hij sprak ongekunsteld, vooral niet heftig, maar
hoedde zich toch den godsdienst zelven aan te vallen. Dan roemde hij den gloed
van zijn geloof en de opofferende liefde der roomsche pleegzusters, doch keurde
het klooster afvoor mannen of vrouwen, die de vrijheid en het volle menschenleven
liefhadden. Hij eindigde: ‘Ons geloof is zoo warm, lieve zuster, zulk een heerlijke
troost tegenover de kille werkelijkheid! Zou het u in ernst een opoffering zijn, om op
onze wijze te gelooven aan den grooten Christus en zijne gelukzalige moeder, wier
beeltenis gij zijt, ondanks uwe bescheiden tegenwerpingen?’
Medegesleept door zijne eigen woorden, meende hij werkelijk oprecht te zijn. Een
donkere blos overtoog Nelly's gelaat, en toch klapperden hare tanden. Het stuitte
haar tegen de borst om hem broeder te noemen, en daarom begon zij, hoewel
eenigszins stotterend bij den aanvang: ‘Mijnheer,...... niet om mij een kunstgenot te
verschaffen, hebt u mij hierheen gelokt, o neen, maar om een proseliet van mij te
maken! Schaamt ge u niet, mijnheer de Lange? Breng mij uit deze gevangenis,
wanneer nog eenig eergevoel in u is overgebleven.’
Hij gehoorzaamde, overbluft.
Zij scheen zoo vernietigd over de wijze, waarop van hare openhartige
onlboezemingen van weleer was partij getrokken, dat hij met gebogen hoofd naast
haar voortliep,
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en zich gelukkig rekende een soon van phantastische tooneelvoorstelling te hebben
opgegeven, welke hij zich aanvankelijk droomde.
Gedachtig aan Nelly's verbazing over 't roode licht in 't kleine salon van mevrouw
Terlesse, had hij aan de madonna de rooskleurige tint willen geven van de Ariadne
te Frankfort, door licht van boven aangebracht. Meer nog wilde hij doen, tot het hem
bijtijds inviel, dat een meisje wat opgewonden mag zijn, en toch rekening kan houden
met iets, 't welk men verstand pleegt te noemen. Hij zou zich eenvoudig belachelijk
hebben gemaakt!
Bij den ingang gekomen, viel haar blik op een fraai kruisbeeld, vervaardigd naar
eene schilderij van Van Dijck; het gelaat was lijdend en edel.... Overstelpt van de
tegenstrijdigste gevoelens, vloeiden er tranen langs 't lieve meisjesgelaat.
Onder het beeldje lazen de benevelde oogen wat men daar had durven
nederschrijven:
‘Wie mij aanziet en een rozenkrans bidt, die bekome voor twintig dagen aflaat
van schuld; wie mij aanziet zonder meer, slechts voor acht dagen.’
‘Eenvoudige, edele, menschlievende Jezus!’ riep het kind, ‘'t zij uwe rol op deze
wereld groot was of bescheiden, vergeef dezen menschen, dat zij uw beminden
naam durven gebruiken voor al wat niet eenvoudig, onedel en niet menschlievend
is.’ En daarop haar gelaat in de banden verbergende, snikte zij luid.
Toen de zware deur was dichtgeslagen, en oom Jacques, nu alleen den hollen
klank zijner eigen voetstappen hoorende, den langen terugweg aanvaardde, streden
twee gevoelens bij hem om den voorrang: gekrenktheid wegens het mislukken van
zijne pogingen tegenover den vijand, en medelijden
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met een schepsel, 't welk hij geen kwaad hart toedroeg, zelfs verre van dien.
Een rood voorwerp op den grond leidde zijne gedachten eerst voor een oogenblik,
en daarna voor goed af. Roodkapje had den strik van haar hoedje verloren, en met
een kwalijk ingehouden kreet van verrukking hield hij deze tropee tusschen de
vingeren; Roodkapje zelve was den wolf ontkomen, toch was er iets van haar hem
tusschen de tanden gebleven.
Hij dacht aan een man met ijzeren wil, die steeds den weg van zijne heilige
overtuiging trachtte te volgen; een man met een hart vol deernis voor al wie leed
en ongelukkig was in zijne gemeente en daarbuiten, in de groote wereld. Maar,
goddank, dat hart was evenmin gesloten voor de zaligheid eener andere liefde; en
in dat gevoel wilde hij hem treffen, den trotschaard!
O zeker, ze waren voor elkaar geschikt, die beide menschen, al scheelden zij in
leeftijd en was hij even ernstig, als het meisje levendig. Wanneer zij elkaar hartelijk
liefhadden, dan zou zij een lach te voorschijn roepen op dat peinzende gelaat, en
hij het dartele kind weten te temperen. Maar zoo ver mocht het niet komen, wanneer
een pastoor de Lange zulks beletten kon.
Een gewaarwording van welbehagen over de mogelijkheid van dergelijke
zegepraal, deed het beter ik, dat een oogenblik bij oom Jacques om den voorrang
streed, voor goed verloren gaan.
Men gevoelt iets voor den armen held uit Zola's heerlijke idylle ‘la Faute de l'Abbê
Mouret,’ omdat de groote schrijver, menschenkenner bij uitnemendheid, belang
weet in te boezemen voor zijn jeugdigen abt, die uit verkeerd begrepen
godsdienstijver, doch met een zucht, al wat
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menschelijk is in zich verloochent, in hart en zinnen doodt.
Maar deze priester, de hoovaardige Jacques de Lange, verbeeldde zich door
Gods genade uitverkoren te zijn tot een middel, tot een werktuig van staatkunde en
wraak!
Nelly was zoo verstrooid door 't geen er met haar was voorgevallen, dat zij haar
hoedje afdeed en wegborg, zonder het gemis van den strik te ontdekken. Hoe gaarne
had zij haar vol gemoed eens uitgestort tegenover hare moeder! Mevrouw Ewald
was echter in de laatste dagen bedlegerig geweest, en eerst sedert kort weder
beneden, zoodat de angst, om haar toestand door zulk een onaangename
mededeeling te verergeren, hare dochter van vertrouwelijkheid terughield.
Een paar dagen later was er een diner bij mevrouw Terlesse, een feest, waaraan
Nelly zonder ingenomenheid dacht; wel zou zij er hem ontmoeten, maar zij gevoelde
dit niet meer zoo onbevangen te kunnen doen als voorheen. Ook wenschte zij bij
hare moeder te blijven, die toch nog niet geheel beter was; mama echter stond er
op dat zij ging, want mevrouw Van Olten had beloofd haar gezelschap te komen
houden.
Zoo vertrok dan Roodkapje.
Zij zat aan tafel evenmin in de nabijheid van haar vriend, als naast den man, die
haar had beleedigd, zooals zij 't noemde. Toen echter de burgemeester na tafel van
een geschikte gelegenheid gebruik maakte, om op een van de breede vensterbanken
wat rustig met haar te praten, kwam al heel spoedig pastoor de Lange hen storen.
Hij hield haar met het onnoozelste gezicht van de wereld een rooden strik voor,
en zei op eenvoudigen toon:
‘Juffrouw Ewald, ik kom u iets terugbrengen, dat u zeker
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al hebt gemist na uw vriendelijk bezoek aan onze madonna;’ en terstond daarop
verwijderde hij zich.
‘Zijt ge dus toch met hem gegaan, Roodkapje?’
‘Ja,’ antwoordde zij zacht, en als om zich te verontschuldigen, liet zij er op volgen:
‘men behoeft niet te denken dat ik niet durf.’
Zij bedoelde pastoor de Lange, maar hij begreep haar niet, en beschouwde hare
woorden als tot hem zelven gericht. Hunne eerste ontmoeting bij den toren stond
hem duidelijker dan ooit vóór den geest, en met iets spottends in de stem, zeide hij:
‘Uwe groote heldhaftigheid schijnt daarin te bestaan, om juist datgene te doen, wat
u verboden wordt.’
Hare oogen hadden oom Jacques gezocht; zij bemerkte, dat hij hen aandachtig
gadesloeg, en dit hinderde haar. Het woord ‘verboden,’ daareven uitgesproken,
wierp een donkeren blos over haar gelaat; zij wist niet in hoeverre zij den gehaten
oom zijn zin gaf, toen ze met glinsterende oogen zeide:
‘Niemand heeft het recht mij te verbieden, dan mijne eigen lieve moeder.’
‘De uitdrukking was misschien slecht gekozen, in dit laatste geval ten minste,
want toen ik u dat bezoek aan die kerk afraadde, handelde ik alleen als vriend. Zijt
ge dan reeds zoo oud, Roodkapje, dat een wenk van een man, die wat meer gezien
heeft in de wereld, voor u noodzakelijk overbodig is?’
Alweer hare jeugd, hare ellendige jeugd! Zij verbeeldde zich dat de oogen van
den pastoor maar steeds honender op haar gericht waren, en daarom deed zij
moeite om boos, heel boos te zijn. Nu maakt zulk een opgeschroefde toorn op
iemand, die de drijfveer niet vat, een nog pijnlijker indruk,
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dan een verontwaardiging, die werkelijk uit het hart opwelt.
Zij zeide: ‘Mijnheer De Leeuw, ik geef aan niemand het recht mij wenken te geven;
ik wil onder geen enkelen invloed staan, van wien ook!’
Wanneer men haar een uur te voren had gezegd, dat zij dus zou spreken tot haar
dierbaarsten vriend, dan had zij dit als een onmogelijkheid terzijde geworpen. 't Was
echter geschied, hun uitganspunt was een ander, zij begrepen elkaar dien avond
niet. Hij beschouwde zich eenvoudig als gewaarschuwd, richtte zich op en nam met
een lichte buiging afscheid.
Plotseling berouw hebbende, vergat zij oom Jacques, ja, de geheele wereld
rondom zich; zij zag niets dan den geliefde, en uit zijne oogen trof haar een blik, die
haar binnenste met een vlijmende smart vervulde.
Wat zeiden die sprekende oogen, wier kleur en diepte haar altijd aan de zee
deden denken? Ondanks haar weinigje ondervinding in zaken des harten, moest
zij wel daaruit lezen: onuitsprekelijke, maar teleurgestelde liefde; een gevoel dat
zich beleedigt en bedrogen waant. - En zulk een schat te verliezen, op 't oogenblik
zelf dat haar zijne liefde duidelijk werd, dat was hard! Zij had hem willen nasnellen
en de toedracht der zaak vertellen, maar zij was in een deftig salon, waar een jong
meisje gewoonlijk geen heer vervolgt, die haar ontloopt.
En zoo zag zij hem den verderen avond alleen nog op eenigen afstand, hoffelijk
en beleefd jegens iedereen, zooals altijd. Even had zijn mond getrild bij 't vernemen
van een handelwijze, zoo onvriendelijk tegenover hem! doch dat trillen was weinig
merkbaar achter zijn zwaren baard, en de burgemeester was zoo gewoon om zich
zelven te beheerschen, dat men niets buitengewoons aan hem bespeurde.
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Maar pastoor de Lange geloofde toch dat hij iets had uitgericht, en trok het zich
daarom niet aan, toen een zachte stem hem verweet: ‘Als u iets zegt, waarom dan
niet alles!’
Tehuis gekomen, viel zij snikkende vóór haar bed op de knieën, met een gevoel,
als had zij den vriend van haar hart opschandelijke wijze verraden.
‘O sterven, mocht ik voor hem sterven!’ riep zij in hare droefheid uit, en wrong de
hand en boven het hoofd te zamen.
Doch zij begreep dat dit een ijdele wensch was, en die gedachte maakte haar
diep rampzalig.
En hij, in zijne groote, eenzame woning teruggekeerd, waar geen vreemd oog
hem meer bespiedde, zat thans neder vóór een stervend haardvuur, waarop zijn
blik onafgebroken bleef rusten. ‘Vaarwel, Roodkapje!’ zei hij zacht, ‘vlindertje, dat
een man tot inkeer brengt, die in uwe oogen een grijsaard moet zijn, en 't in
ondervinding zeker is. Wees gelukkig en vertrouw uwe strijdlustige jeugd aan jonger
handen toe!’
Alleen de stille, de geheimzinnige nacht was getuige van zijne smart; hij, de sterke
man, was toch een mensch, en het opgeven van een heerlijk droombeeld kost den
kinderen der aarde vaak bloedige tranen.
De donkere dagen vóór Kerstmis gingen voorbij, en Nieuwjaar naderde. Nelly Ewald
verlief zelden hare woning, alleen dan, wanneer zij bepaald in de stad moest zijn.
In 't bosch had zij nu zonder schroom kunnen wandelen, want daar was niemand
meer die haar zocht! doch de lust ontbrak haar. Zij had de muzieklessen opgegeven;
in haar hart verweet ze Eugenie de medeplichtige te zijn van haar oom,
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en hoewel zij 't meisje hierin onrecht deed, de schijn was tegen deze. Ook verlangde
Nelly minder dan ooit om pastoor de Lange weder te ontmoeten.
Zij had hare mama deelgenoote gemaakt van haar verdriet, en mevrouw Ewald
leed er onder. Wel vond zij 't gedrag van hare dochter lichtvaardig, maar hare schuld
scheen grooter dan ze inderdaad was. Gaarne had zij hare nicht en vriendin Van
Olten verzocht de zaak in 't reine te brengen; aan die beschaafde, verstandige vrouw
was zulk een taak uitstekend toevertrouwd, en wanneer de verhouding van Nelly
tot den burgemeester louter een vriendschappelijke ware geweest, dan had zij ook
geen oogenblik geweifeld. Maar 't hartstochtelijke verdriet van de dochter deed voor
de moeder een licht opgaan; haar kind dweepte met dien man, had hem misschien
in ernst hartelijk lief! En mevrouw Ewald werd door kieschheid belet zulk een teeder
punt aan te roeren tegenover de moeder van een jongeling, die hare Nelly innig
genegen was.
Verder kwam het geen oogenblik bij haar op, dat een man als Richard de Leeuw
in ernst een meisje als het hare, hoe lief en aardig ook, tot zijne levensgezellin zou
begeren. Daarom gaf zij hare dochter den altijd zeer verstandigen raad, om niet
meer aan hem te denken; een raad, die echter zelden door een jong meisje wordt
opgevolgd, en misschien zelfs onwillekeurig de tegenovergestelde uitwerking heeft.
Maar al bleef Roodkapje aan haar vriend denken, zij sprak nooit meer over hem;
hare wangen werden bleek en mager, de uitdrukking van hare oogen verdween, zij
zagen dof en lusteloos. Zij had geen honger, wat men haar ook voorzette, en hare
geheele persoon scheen te kwijnen.
Wanneer zij een enkele maal uitging, had nu het roodzijden najaarshoedje plaats
gemaakt voor een ronden, kasto-
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ren hoed; eigenlijk was 't eerste ook wel wat koud in den winter, maar zij had lang
volgehouden het te dragen, omdat hij er haar gaarne mede zag. Na 't voorval in de
kerk, had zij dat hoofdtooisel opgeborgen; thans scheen het haar toe ontwijd te zijn.
De winter beloofde eindelijk streng te zullen worden, want met moeite viel er een
lichte sneeuw, toen Nelly Ewald nogmaals de bekende wandeling deed naar de
bleekerij aan den zoom van 't bosch.
Met oogen, rood van 't schreien, kwam haar de waschvrouw van hare moeder
tegemoet.
‘Wat scheelt er aan, vrouw Pannerden?’ En daarop kreeg zij 't verhaal, hoe 't
zoontje van de bleekster was gevallen en zijn been dermate had bezeerd, dat hij
wel vier maanden aan huis zou zijn gebunden; maar dan zou 't ook genezen zijn.
‘Welnu, dan goeden moed gehouden en niet schreien. Wij hebben op zolder nog
een ouden, bijzonder gemakkelijken leunstoel, dien ik, als kind, in plaals van een
schommel aan de boomen bond; ik zal hem hierheen zenden voor uw jongen, en
ook wat prentenboekjes.’
‘Dat is het niet, lieve juffrouw, u zijt wel vriendelijk. Maar ziet u, 't is de
Sinterklaas-uitdeeling van 't volgende jaar! En dat trek ik mij nu niet zoo hard aan,
maar het kind, juffrouw; begrijpt u? het kind!’
Nelly wist, dat er elk jaar op Sint-Nicolaasdag te P. een groote uitdeeling werd
gehouden voor de kinderen der openbare school, die door trouw bezoek hadden
uitgemunt.
Zij zeide: ‘De heeren van 't bestuur zullen wel uitzondering weten te maken
tusschen hen, die moedwillig, of buhen hunne schuld verzuimden. Maak u niet
ongerust, moedertje,
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ik wil wedden dat uw zieke jongen 't volgende Sint-Nicolaasfeest medemaakt.’
Vrouw Pannerden werd nu zeer vertrouwelijk.
‘U hebt het nog niet juist geraden, juffrouw. Mijn Johan is zooveel als een van de
best opassende leerlingen; en nu heeft onze heer burgemeester, die, zooals u allicht
weet, de prijzen eigenhandig uitdeelt en de groote toespraak houdt, nog een woordje
ten beste voor de kinderen, die 't meest door de meesters worden geprezen, en
aan dezen reikt hij de hand. En 't is niet grootschheid, juffrouw, neen, 't is de
waarachtige waarheid, tot die kinderen behoort mijn Johan; hij hoort ook wat graag
de mooie stem van mijnheer den burgemeester.’
Nelly kende er meer die daarvan hidden.
Plotseling kwam een gedachte bij haar op, die tinteling gaf aan hare doffe oogen,
een blosje te voorschijn riep op hare wangen, haar gewond hart als met zachten
balsem overgoot.
Zij wist dat ze 'tgeduld en den slag bezat, om kinderen te leeren. Hoe menigmaal
had de hoofdjuffrouw van hare school, wanneer een der onderwijzeressen ongesteld
was, haar verzocht de les op zich te willen nemen; zij deed dit steeds met genoegen
en had hare kleine leerlingen dikwijls den onchristelijken wensch hooren uiten, dat
juf maar altijd ziek mocht blijven!
‘Moedertje, ik weet wat. Ik zal alle dagen hier komen, om Johan les te geven; en
als hij dan weder naar school mag gaan, beloof ik u, dat zoo hij maar zelf wil, hij
volstrekt niet bij zijne knappe medescholieren zal behoeven achter te staan. Dan
twijfel ik er ook niet aan, of onze burgemeester zal, wanneer December weder in 't
land is, dubbel tevreden zijn over uw zoon.’
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‘Mijn goed, best juffertje!’ en de vrouw sloeg in de hauden en keek naar de lucht; ‘'t
kon nog wel eens heel frisch worden, dezen eigensten winter, en u zijt dan toch
zoo'n bijzonder fljn dametje. Hoe zult u zoo iets volhouden!’
‘Laat dat maar aan mij over,’ lachte Nelly, en veel vlugger en opgewekter dan zij
was gekomen, nam zij den terugtocht aan. Zij gevoelde zich niet meer ongelukkig,
maar prevelde zachtjes: ‘Als ik niet voor hem mag sterven, dan wil ik ten minste in
zijn geest leven;’ en zij dacht dat hij mogelijk wel aan 't laatste de voorkeur zou
geven.
Nelly hield woord; zij schafte zich boekjes aan, op de lagere school in gebruik,
voor zooverre zij die zelve niet bezat. Geen dag sloeg zij over om naar de bleekerij
van vrouw Pannerden te gaan, en hare mama was blijde, dat zij een afleiding had
gevonden. Hoe koud het ook was, of de top van haar kleinen neus rood zag, de
wangen pijn deden en hare oogen traanden; - al vroor het zóó, dat zelfs de boeren
de paarschgeworden ooren dieper in hunne kragen staken, het meisje was op haar
post. Ook de sneeuw schrikte haar niet af, wanneer zij, bij massa's nedergevallen,
het loopen belemmerde.
Het gezicht van de jonge onderwijzeres kreeg de oude ronding weder, hare oogen
bekwamen den gloed van voorheen, en ook haar eetlust werd beter.
Misschien had de gedwongen dagelijksche wandeling daaraan schuld, of wel
hare geregelde werkzaamheid, dat beste geneesmiddel tegen menschelijk leed;
misschien ook, was er een sprankje van hoop in hare ziel geboren!
Allengs verminderde de koude, kwamen de Maartsche buien, en zette eindelijk
April zich vrij zacht in. Johan Pannerden had van den dokter verlof bekomen, om
binnen
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de veertien dagen zijne beenen te gebruiken, waarna hij waarschijnlijk gauw naar
school zou kunnen gaan.
Nu sleepte zijne moeder den ouden stoel naar buiten, welke eens Nelly tot
schommel had gediend, ten einde haar kind van de zon te doen genieten. Weldra
was hij zoodanig in zijne lievelingsboekjes verdiept, dat hij niet bemerkte hoe er
iemand in aantocht was, vóór 't geluid van een voetstap hem deed opkijken, om
even spoedig uit te roepen: ‘O, de burgemeester!’
Richard de Leeuw keerde naar de stad terug, na de nieuwe werken voor de
waterleiding te hebben bezichtigd. De kreet van het kind deed hem thans opzien;
hij meende dat gezicht te kennen, en zich herinnerende, naderde hij eenige schreden,
om aan Johan te vragen wat hem in zulk een halfliggenden toestand had gebracht.
De knaap vertelde van zijn ongeval, maar kon te gelijk niet nalaten naar zijne boeken
te wijzen, opdal burgemeester goed zou begrijpen, dat hij daarom nog geen luie
jongen was geworden.
Werktuigelijk nam deze een boek op om te doorbladeren, en niet gering was zijne
verrassing, toen hij den naam ‘Nelly Ewald’ zag geschreven. Zijne verwondering
behoefde echter niet lang te duren, want vrouw Pannerden, die vóór haar raam, en
de handen in de dampende waschtobbe gestoken, dit tooneel gadesloeg, had al
heel gauw die handen afgedroogd en de mouwen neergehaald, om naar buiten te
kunnen gaan, niet gewoon aan zulk vereerend bezoek.
Uit haar mond vernam hij wat Roodkapje voor Johan had gedaan, gedurende
den kouden winter. Haar verhaal was gerekt en zou hem zeker hebben verveeld,
wanneer niet de lieve juffrouw hemelhoog door de vrouw werd geprezen, en haar
naam van 't begin tot het einde dit lange relaas kruidde. Het gevolg van een en
ander was dan ook, dat de
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burgemeester, in plaals van naar huis te gaan, het bosch inliep.
Hij begreep dat de handeling van Nelly Ewald aan haar goede hart moest worden
toegeschreven, maar toch trachtte hij er te gelijk berouw, ja, zekere toenadering in
te lezen! O, hij wenschte hartstochtelijk haar thans tegen te komen, en dan wilde
hij het meisje eindelijk eens vragen, waarom ze toch had gedaan, wat ze wist dat
hem onaangenaam was, hem, die 't zoo goed met haar meende; en hij snakte naar
de verdediging van dien Heven, kleinen mond.
Maar hoe hij ook zijn weg vervolgde en 't bosch in alle richtingen doorkruiste,
nergens was een spoor te ontdekken van het wilde, ongehoorzame kind, 't welk hij
niet binden wilde.
Eugenie Terlesse was geen mooi meisje, en eens had zij in een zwaarmoedige
stemming tegen Nelly gezegd: ‘Als ik ooit trouw, dan zal 't zijn om mijn fortuin; Nelly,
ik wenschte uw lieve gezicht te bezitten, en gaf u in de plaats gaarne alles wat mijn
vader mij heeft nagelaten.’
Schertsende antwoordde de aangesprokene hierop: ‘Houd op, vleister, vergeet
ge uwe talenten? Weet ge niet, Eugenie, dat uw spel veel beter is dan het mijne!
En bovendien,’ vervolgde zij schalks,’ zoudt ge zulk een buitengewoon volgzaam
vrouwtje zijn, dat uw man u om de vingers zal kunnen winden; dit laatste is ook niet
te versmaden voor een huistiran!’
Eugenie was toch niet afgunstig van hare door de natuur zoo ruimschoots bedeelde
vriendin, en toen het haar dien winter opviel, dat Nelly haar ontliep, trok zij zich dit
zeer aan. Hoewel de juiste reden haar eerst langzamerhand duidelijk werd, had zij
toch al gauw begrepen, dat de tocht
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naar de kerk met Nelly's verkoeling in verband stond. En eens de stoute schoenen
aantrekkende ('t welk iets te beduiden had voor deze niet zeer moedige natuur), liet
zij het rijtuig inspannen, om het jonge meisje rekenschap te vragen van hare
handelwijze.
Nelly was niet haatdragend van aard, en van hare vrienden geloofde ze gaarne
het beste; 't koslle haar dan ook geene moeite om aan de plechtige verzekering van
hare bezoekster te gelooven, dat deze tot op den huidigen dag niet wist, wat er
tusschen Nelly en oom Jacques was voorgevallen; de pastoor maakte haar, Eugenie,
nimmer tot vertrouwde van zijne plannen. Zij vertrok niet, vóór ze de belofte had
verkregen, dat de gezamenlijke lessen af en toe zouden worden hervat, bij zich
zelve het heilige voornemen koesterende, den muzikalen oom vriendelijk te
verzoeken daarbij vooreerst niet tegenwoordig te zijn.
Dit staaltje van moed was niet moeilijk te volvoeren, want de oom, zeer tevreden
over 't geen hij, ondanks zijne onhandigheid, had te weeggebracht, vermeed
eveneens de heldere, oprechte oogen van haar, die hij, voor 't oogenblik althans,
ongelukkig had gemaakt. Daar Nelly niet altijd gebruik wilde maken van 't rijtuig van
Mevrouw Terlesse, haar steeds gul aangeboden, kwam, na afloop van de
eerstvolgende les, de oude Margriet haar halen.
Mevrouw Ewald bleef niet alleen, zij had een vriendin te logeeren, en 't bosch
stond als zeer veilig bekend.
De brandklok luidde reeds, voordat Nelly afscheid had genomen, en ook wist men
dat er op de rivier twee kleine schepen in vlam stonden; de oorzaak was nog een
gissing.
Buitengekomen, zagen het meisje en hare dienstbode een zwerm menschen, die
zich allen naar de rivierzijde bewogen, van welken kant de lucht een onheilspellend
rood
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verlounde. Zij deden als de anderen, en een grenzenloos medelijden vervulde Nelly's
hart, toen ze vernam dat, bij 't uitbreken van den brand, de schipper van het eerste
scheepje met zijne vrouw en vijf kinderen gerust lagen te slapen.
Maar haar hart klopte hoorbaar en hare slapen bonsden, toen de tijding haar oor
trof, dat burgemeester De Leeuw zelf op een sloep was gesprongen in gezelschap
van een paar kloeke mannen, zooals hij, om te redden wat hij kon; in de eerste
plaats vrouwen en kinderen.
Een tweede en derde sloep met brandweermannen waren hem gevolgd, want de
vlammende schepen lagen aan de overzijde, en de schipbrug was op tamelijken
afstand van daar.
‘Als hij zich maar niet te veel waagt voor anderen, dat lijkt geheel naar hem,’
hoorde zij zeggen. - En een ongeluksprofeet uitte de woorden: ‘Nooit krijgen wij
zoo'n burgemeester terug!’
Een en ander was vereerend voor dengeen, dien 't gold, maar minder geschikt
om zeker jong meisje gerust to stellen, dat, ondanks duwen en stooten, zich gaarne
een weg had gebaand door de dichte menschenmassa, ten einde met eigen oogen
te zien en zekerheid te erlangen. De oude meid moest haar met geweld medenemen;
zij had de juffrouw als kind gekend, en vergat wel eens, dat deze geen kind meer
was.
Weder klonken er stemmen.
‘Dat eene schip brengt het er betrekkelijk goed af en al de menschen zijn in
veiligheid; de burgemeester zal zoo meteen zijne manschappen op het stadhuis
afdanken.’
En één kreet vervulde de lucht.
‘Leve onze burgemeester!’
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Nelly sloeg den weg in naar 't verlichte raadhuis, ondanks de verstomde Margriet,
die 't geraden vond thans naar huis te gaan, omdat ‘mevrouw’ anders ongerust zou
worden.
‘Neen,’ zei hare jonge meesteres gejaagd, met korten, vliegenden adem, ‘mama
zal niet ongerust worden, want ik ben voor 't avondeten reeds weggegaan; straks
loopen wij bij een koetsier aan en nemen een vigilante, om den verloren tijd in te
halen.’
En meteen vloog zij de trappen van het stadhuis op, waar 't nog rustig was, de
meid, die haar plichtmatig volgde, van 't voorportaal naar een zijgang brengende,
alwaar wel duisternis heerschte, maar een bank stond.
Nelly had eens met mevrouw Van Olten en Paul ditgebouw bezocht, en wist heel
goed waar zich de kamer bevond, bestemd voor 't persoonlijk gebruik van den
burgemeester; deze nu zocht zij op. Een enkele gasvlam verlichtte op dat oogenblik
flauw het vertrek, en haastig verstopte zij zich, vlak tegenover de deur, achter de
groene, dicht geschoven meubelgordijnen, met kloppend hart de dingen afwachtende,
die komen zouden; want zij hoopte dat, was eenmaal alles afgeloopen, hij zich
hierheen zou begeten.
Nu hoorde zij in het voorhuis stemmen, een drukte welke eenigen tijd aanhield,
en daarop werd het stil. - Eindelijk, hoe beefde zij! ging de deur open, en zag zij
door een reet van 't gordijn den man, dien ze verwachtte, naar binnen gaan. Hij nam
plaats op den grooten stoel vóór de tafel, leunde achterover en sloot half de oogen;
wat zag hij er moede uit!
Het ontstuimige kind hield dit toekijken niet lang vol, en er weinig over nadenkende
of hare handelwijze al dan niet betamelijk was, kwam zij van achter het gordijn te
voorschijn. Thans opende hij de oogen geheel, en las zooveel
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teedere bezorgdheid om zijnentwil in haar bleeke gezichtje, dat hij, ternauwernood
zich afvragende hoe ter wereld zij daar kwam, zonder iets te zeggen de armen naar
haar uitbreidde.
Met een juichkreet gaf zij aan deze stille uitnoodiging gehoor, en toen, haar hoofd
geleund tegen zijn schouder, barstte zij in tranen uit. - Hij liet haar uitschreien, tot
ze, door haar snikken heen, bijkans fluisterde: ‘Ik wil u nooit meer verdriet doen;
Roodkapje zal zich niet weder ophouden met den wolf, heusch niet!’
Hij antwoordde zacht: ‘De wolf kende een van de weinige plekken, waar Achilleus
getroffen kon worden, en dat was zijn hart.’
‘Maar,’ waagde zij, haar hoofdje opheffende, te vervolgen, ‘wat ik hem heb
geantwoord, dat heeft hij verzwegen.’
‘Ik geloof u, Roodkapje, en ge moet mij dit alles eens vertellen. Er zijn vele
menschen, aan wier goede trouw ik wel eens twijfelde, maar uwe oprechtheid, mijn
kind, heb ik leeren liefhebben; want wat ge ook uitvoert, gij ten minste maakt geen
moordkuil van uw hart. Nelly Ewald is een opgewodan waaghalsje, dat gaarne zelfs
haren vrienden toont, hoe ze voor geen klein geruchtje vervaard is, en daarvan
maakte pastoor de Lange misbruik.’
Zij bloosde en verborg nogmaals haar hoofd tegen zijne borst. - Hij streek met
welgevallen langs het zijdeachtige haar, dat bij 't getemperde licht als zilver schitterde.
Toen een besluit nemende, greep hij haar hoofdje tusschen zijne beide handen en
zag met zijne doordringende oogen in de hare, welke hem door tranen heen
vriendelijk toelachten; zijne stem, die haar nu misschien meer nog
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deed trillen dan voorheen, sprak diep ontroerd en ernstig:
‘Roodkapje, mag ik zeggen: mijn Roodkapje! lief, zielsbemind meisje, vindt ge
mij niet te oud, werkelijk niet te oud opdat ge mijn vrouwtje zoudt worden? Ik heb
de ondervinding van een oud man, alleen mijn hart, mijne liefde voor u zal eeuwig
jong blijven Neen, antwoord niet te gauw, ungeduldige lieveling! bedenk, het geldt
uwe toekomst. Kan er geen tijd komen, wanneer ge soms spijt hebt uw jong leven
te zien verbonden aan dat van een man, die thans juist het dubbele van uw leeftijd
heeft bereikt, in plaats van aan iemand van uwe eigen jaren?.... Denk daar eens
over na, ik kan wachten, maar....’ en hier haperde zijne stem, ‘een bittere
ontgoocheling zou mij hard vallen.’
Niettegenstaande hare negentien jaren, wist zij zich rekenschap te geven van de
ernstige, diepe genegenheid van zulk een man, en 't besef, welk een schat dit was,
vervulde haar met weelde. Hoe menigen slapeloozen nacht had zij gehunkerd naar
het terugwinnen van zijne liefde! en daarom riep zij met hartstochtelijke teederheid
uit: ‘Liever met u zelfs gebrek lijden, dan met iemand, zooals u schijnt te bedoelen,
in een paradijs te leven. Wat moet ik doen, om u ook dit te doen gelooven?’
Die kreet was zoo overtuigend, dat hij zich niet meer bedwong, maar haar aan
zijn hart klemde en een langen, vurigen kus op hare roode lippen drukte; zij gevoelde
met onuitsprekelijke zaligheid, dat hij haar verlrouwde.
‘Roodkapje, weet ge wel zoo heel zeker, of ge niet van den eenen wolf naar den
andere zijt verhuisd; weet ge dat ik lust zou hebben u op te eten met huid en haar?’
En hij keek met teedere verrukking naar het thans blozende, gelukkige kind.
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Maar zich tegen hem aanvleiende, zag ze met onbegrensd vertrouwen en innigheid
tot hem op en zei schalks:
‘Och, ik geloof dat geene enkele vrouw werkelijk gelukkig is, of zij moet door een
wolf worden gevangen; het groote onderscheid beslaat, is 't niet zoo? in het gehalte
van het dier, - want ook onder de wolven zijn er soorten!’
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(1)

De academische studie der Germaansche philologie .
De Germaansche philologie is eene historische wetenschap, die tot doel heeft de
kennis van al de uitdrukkingen van het eigenaardig geestesleven der Germaansche
volken, bepaaldelijk op het gebied van taal en letterkunde. Talrijk en uitgebreid zijn
de afdeelingen der wetenschap. De beoefenaar wete dus wel dat hij een keus er in
te doen heeft, en dat het niet onverschillig is, hoe het gekozen onderwerp bestudeerd
(2)
wordt .
Alle academische studie veronderstelt een wetenschappelijk, en niet zoo zeer
een professionneel doel. De eenige vereischte bij eene ernstige wetenschappelijke
studie is

(1)

(2)

Dit artikel is, met gepaste wijzigingen, de openingsles geweest van onzen leergang van
Encyclopedie en Geschiedenis der Germaansche Philologie aan de Vlaamsche Normale
Afdeeling, toegevoegd aan de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren der Gentsche
Hoogeschool. Wij hebben het merkwaardig overeenkomstig hoofdstuk nagevolgd van Körting:
Encyklopädie und Methodologie der Romanischen Philologie (1 Deel, 2 boek, 8 hoofdst).
Heel het eerste gedeelte, dat punten behandelt die hier te lande vreemd kunnen schijnen, is
er bijna woordelijk aan ontleend. Als Körting gemeend heeft dit te mogen zeggen in
Duitschland, waar het niet zoo noodig is, hebben wij niet geaarzeld het hem na te zeggen.
Buiten bespreking laten wij de vraag hoe een onderwijsgesticht moet zijn ingericht om zoo
een studie mogelijk te maken en te bevorderen, maar wij verzenden naar de merkwaardige
studien van Hoogleeraar Thomas: De la Réorganisation des Facultés du Philosophie et Lettres
en Belgique (Gand 1880) en École Normale et Facultés (Gand, 1881).
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geestdrift voor de wetenschap; de ambtelijke vaardigheid wordt bekomen bij het
zien uitoefenen en bij het uitoefenen van het ambt: fabricando.
Wie in zijn studie slechts een middel tot broodwinning ziet, hem zal de beoefening
der wetenschap steeds een ambacht zijn, hij zal ze nooit waardig dienen.
***

Meer dan voor iemand, is dat voor den toekomstigen leeraar waar, én omdat hij de
priester der wetenschap is, én omdat die geestdrift alleen hem voor de
zelfverloochening en opofferingen bestand maakt, die zijn beroep van hem vergen.
Hij is de priester der wetenschap. Immers iedereen weet dat men om te
onderwijzen, meer moet kennen dan men te onderwijzen heeft. De geleerde zal
altijd belangrijke leergangen geven; hij alleen zal zijne leerlingen tot denken,
nadenken en onderzoeken kunnen bewegen, omdat hij denkt, nadenkt en onderzoekt.
Wie slechts den ouden slenter van het ambacht kent, verveelt zijne leerlingen en
verkrijgt niets van hen, noch arbeid, noch orde, noch ontzag. De wetenschappelijke
kennis alleen laat hem weten wat hij te onderwijzen heeft en hoe hij het moet
onderwijzen.
Zijn ambt vergt van hem veel zelfverloochening en opofferingen, waarvoor hij
zonder ideale opvatting niet zal bestand zijn.
Het geeft de stoffelijke vergoeding niet voor al het werk en de vermoeienis die
het eischt. Hij schijnt wel is waar, in vergelijking met anderen die een liberale
loopbaan opgaan, zeer vroeg tot een vaste plaats en daardoor tot stoffelijke
onafhankelijkheid geraakt te zijn. Men zie slechts hoe de advokaten, geneesheeren,
ingenieurs, en, in de protestantsche landen, de theologanten hunne loopbaan
beginnen.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

302
Maar hij kan op geene andere stoffelijke verbeteringen hopen, dan de trage
verhoogingen zijner jaarwedde, die daarmede verre is van prachtig te zijn, in
vergelijking met de winsten van een goed advokaat of geneesheer, van een hooger
officier of bestuurlijke beambte, van een bankier, een koopman, fabrikant of groot
landbouwer. Wel kunnen bijzondere lessen en buitenkansen zijne inkomsten
vermeerderen: maar die doen zich niet overal noch altijd voor, en zijn een
onaangenaam, afmattend en geestverstompend werk, dat nadeeligen invloed laat.
De trappen der hierarchie zijn zeer beperkt; dus ook langs dien kant is de
vooruitgang traag, en heel dikwijls nog hangt die van heel andere omstandigheden
af dan 's leeraars wil, zijne bekwaamheid, zijne knapheid. Hij mag zich soms wel
inbeelden dat hij achteruitgaat als men hem willekeurig drie en vier keeren in twee
(1)
jaar tijds verplaatst van het eene einde van het land naar het ander .
Het hoogste dat hij kan hopen is eene plaats van bestuurder; maar die plaatsen
zijn betrekkelijk weinig talrijk: dus zijn de kansen niet al te zeker, afgezien nog
daarvan, dat menig leeraar, die als wetenschappelijk en

(1)

De verplaatsingen der leeraars zijn veel te talrijk; de keus der te verplaatsen personen is niet
altijd gelukkig noch rechtvaardig, en de verwittiging komt gewoonlijk naar drie maal 24 uren
voór den dag van de dienstherneming. Dit is eene nuttelooze krenking van de belangen der
leeraars: de haast der verhuizing brengt alle soort van verhooging van kosten meê, er is geen
tijd om een gepaste woonst te zoeken, vooral in een onbekende stad; en, heeft men een
huispacht in de stad van waar men komt, dan mag men gedurende eenige maanden twee
huishuren betalen. Ook de belangen der leerlingen worden daardoor gekrenkt, want een
leeraar die hun in zulke omstandigheden toekomt, is niet voor een maand in zijn schik. In
andere besturen worden de beambten gewoonlijk een drietal maanden te voren van hunne
verplaatsing verwittigd, en mogen er redenen tegen doen gelden, als zij aan de verplaatsing
niet houden.
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opvoedkundig man verdienstelijk is, de bijzondere vereischten van allen aard voor
dit ambt niet bezit.
Dat een leeraar uit het middelbaar onderwijs hoogleeraar wordt, gebeurt nog wel
eens; maar dat ook is uitzondering, en te beklagen, zoowel als te laken, ware de
leeraar, die zijn ambt maar als een overgangstrap tot het hoogleeraarsambt zou
aanzien. Leeraar en hoogleeraar zijn wel geboren tweelingen, maar er is een graad
verschil in hunne opleiding, gelijk dan ook hunne ambten van een graad verschillen.
De opleiding van den leeraar geschiedt in een afgesloten kring; de opleiding des
hoogleeraars moet hem in staat stellen, ja den versten gezichteinder zijner
weienschap in 't oog te houden. Een overgang van het Athenaeum naar de
Hoogeschool heeft dan ook voor den docent maar voordeel, als deze nog betrekkelijk
jong is en in zijn vollen verstandelijken bloei. Wij zeggen ‘betrekkelijk jong,’ want
het is voor zijn onderwijs en voor de studenten een groot voordeel als hij de praktijk
van het onderwijs meêbrengt, en ze niet meer ten hunnen koste behoeft op te doen.
Den graad van opziener eindelijk kan de leeraar nog hopen; maar die hoop is zoo
onzeker, dat ze voor een gegeven individu buiten het waarschijnlijke ligt.
Dus moet de leeraar zijne loopbaan ingaan met de overtuiging dat hij er binnen
zal blijven, zonder ander vooruitkomen dan de verhooging van jaarwedde, den
overgang naar een gewichtiger gesticht, en voor de klassenleeraars, den overgang
tot een hooger klas.
Niet gunstiger is het met zijn maatschappelijken toestand gelegen. In officiëele
plechtigheden geeft hem de etikette op verre na niet een der eerste rangen onder
de openbare ambtenaren, en het groote publiek onderscheidt hem niet
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van den onderwìjzer, omdat zijn werk niet uiterlijk van dezens verschilt, ja, dikwijls
beeldt het zich in dat hij schoolmeester geworden is, omdat hij tot niets anders
bekwaam was. In het dagelijksch leven heeft hij de plaats die zijne persoonlijkheid
en zijn stoffelijke toestand innemen, maar zijn ambt heeft er geene.
Hij is van vele stedelijke en gouvernementeele overheden afhankelijk; maar met
wat wilskracht en de stipte vervulling zijner plichten, kan hij eene betrekkelijke
onafhankelijkheid genieten.
Eindelijk moet nog gezeid dat zijne werkzaamheden zeer vermoeiend zijn, en het
lichaam zoowel als den geest aandoen: lesuren op 't Athenaeum, voorbereiding
dier lessen, verbetering van schoolwerken en kampstrijden, opmaken van
maandlijsten. Wij meenen wel niet, dat hij niets zou moeten te doen hebben; stellig
heeft men in de andere liberale beroepen al niet veel min werk, maar daar is men
zoo niet gebonden om op bepaalde uren te werken; zelfs de vakantie, hoe voordeelig
die ook zij, kan de leeraar nog niet volgens eigen wensch kiezen. Die dwang om
steeds met het uurwerk en den almanak te moeten meêgaan, is zeker het minst
aangename van zijn beroep.
Deze schaduwzijden dus moeten dengene, die geen ideale geestdrift heeft, het
leven somber maken. Wee hem, voor wien het ambt maar eene broodwinning is!
Als de eerste jaren voorbij zijn, gedurende welke het beter met hem gesteld was
dan met degenen die met hem ter Hoogeschool gingen, zal hij afgunstig van dezen
worden, die naderhand in stoffelijke welvaart boven hem staan! Wee hem, die aan
zelfstandigen wetenschappelijken arbeid vreemd wordt! Dan is hem zijn beroep
eene levenlooze woestenij, de school een gevang, zijne leerlingen gehate
plaaggeesten,
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zijne vooruitstrevende collegas intriganten of ‘poseurs.’ Hij eindigt met alle deftigheid,
die hem in zijn ambt betamen zou, te verliezen, en is niet een eer voor het gesticht
en het korps waartoe hij behoort.
***

Dus is den leeraar van noode een juist plichtbesef en geestdrift voor de wetenschap,
om zijn ambt met liefde te vervullen, en na deszelfs vervulling de eenig mogelijke
verkwikking te genieten, in de verdere beoefening der wetenschap.
‘Wilt gij niet verstompte pedanten worden,’ zei Ritschl tot zijne leerlingen, ‘draagt
zorg dat gij u een heiligdom opricht, waar gij aan de wetenschap eeredienst bewijst.
Als gij uwen avond zult doorgebracht hebben met het verbeteren van zestig
schoolwerken, zult gij u gelukkig gevoelen, er een toevlucht in te zoeken, als in een
verkwikkende schuilplaats van vrede: daar zult gij u versterken; daar zult gij nieuwe
krachten scheppen om den ruwen arbeid van het leeraarsambt uit te staan.’
Daarmede wordt niet gezegd, dat alle leeraars schrijvers moeten worden van
omvangrijke en geleerde werken. Dit is niet iedereens zaak, en daarvoor staan ook
niet iedereen de noodige middels ter hand, als bijv. de noodige bronnen of de
drukgelden.
Maar wat ieder leeraar doen moet, dat is zich op de hoogte houden van al de
ontdekkingen die in zijn vak gedaan worden, van al de wijzigingen die de
leermethoden ondergaan, - en buitendien nog in zijn vak een klein hoekje uitkiezen
voor zijn persoonlijke werkdadigheid.
Voor een Germanist zijn dergelijke hoekjes niet moeilijk te vinden. Wij hebben
voor onze Nederlandsche klassieken
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niet ééne schooluitgaaf met voldoende noten en degelijke inleiding, zooals de
Duitschers en Franschen; er bestaan hier te lande nog geene goede handboeken
om het Engelsch en het Duitsch bij middel van 't Nederlandsch aan te leeren, noch
om het Nederlandsch bij middel van het Fransch te onderwijzen; - er ontbreken
(1)
werken over Nederlandsche stylistiek en letterkundige ontleding, - onder meer
wetenschappelijk opzicht, ontwaart men voor 't Nederlandsch en Engelsch vooral
de afwezigheid van glossarien op bepaalde schrijvers of van bepaalde tijdvakken,
of van bepaalde woordkategorien. Om maar alleen op Maerlant te wijzen, wat ware
nog voor hem niet te doen! Een woordenboek van zijne rijmen, van zijne plantnamen,
een onderzoek naar zijn auteurschap van Sinte Franciscus, enz.! Wie geeft ons een
woordenboek op Langendijk; wie geeft ons de lijst van de woorden der Camera
Obscura, die niet in de gewone woordenboeken voorkomen?
***

Wie zal de studien mogen aangaan, die tot zoo een levenstaak uitrusten, en waarin
zullen die voorbereidende studien moeten bestaan?
Onvermijdelijke voorwaarde is eene goede klassieke opleiding. De klassieke
opvoeding vormt den mensch en moet bekwaam maken om geleerd te worden. Hij
dus die menschen zal helpen vormen, moet zelf tot mensch gevormd geweest zijn;
een ernstig leeraar moet van al de vakken, die zijn leerlingen leeren, zooveel weten
als zij zelven. Hij die zal een wetenschappelijk man zijn, moet bekwaam gemaakt
ge-

(1)

Wij gaan uit van de veronderstelling dat de germanist slechts ééne taal wetenschappelijk
beoefene (zooals verder zal gezegd worden); de voorbeelden van eene reeks zijn dus niet
alle op alle germanisten toepasselijk.
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weest zijn om het te worden. Voelt de student leemten in zijne humaniteiten, hij
haaste zich die aan te vullen. Want hij moet, als linguist, kunnen gebruik maken van
de gegevens, die de wetenschap ontleent aan de Latijnsche en vooral de Grieksche
taalkunde, - en als philoloog den invloed kunnen begrijpen der oude kunsten en
letteren op de Germaansche, de meesterstukken der oude letteren gelezen hebben,
ten minste in vertaling, en steeds bekwam zijn als 't nood doet, den oorspronkelijken
tekst te raadplegen (Virgilius, Seneca, Sophocles, Euripides, Terentius).
Die vereischte eener klassieke opleiding, sluit de mogelijkheid uit voor leerlingen
der professionneele afdeeling om de Germaansche philologische studien aan te
gaan.
Die vraag kan in Duitschland opgeworpen worden, waar de Realschulen Latijn
onderwijzen, op zulke wijze dat de Realschüler, min of meer aan humaniora gewend,
binnen kort aan de Hoogeschool het onontbeerlijke Grieksch nog kan leeren. Maar
in Belgie, of elders waar middelbare studien zonder Latijn kunnen gedaan worden,
(1)
is dergelijke vraag overtollig .

(1)

Definitieve aanstellingen met dispense de diplôme, waar men sedert een drie jaar en tot in
de laatste dagen zoo kwistig mee geweest is, hebben de kracht niet slechts academische
studien, maar zelfs humaniorastudien te vervangen! Hoogleeraar Thomas schreef in 1880:
‘Nous n'hésitons pas à le dire, le corps professoral de l'enseignement moyen est encore
maintenant un peu mèlé. A côté de brillants normaliens, de docteurs en philosophie et lettres
distingués, d'autodidactes éminents, on peut compter un certain nombre de docteurs
au-dessous du médiocre, de candidats qui ne parviendront jamais au doctorat, etc.’ Wat zou
hij nu moeten zeggen; zeker zou hij zijn etc. moeten verlengen, want het heeft veel meer te
dekken dan er vóór staat. Verder schrijft hij: ‘C'est dans cette masse, pour qui l'enseignement
n'est qu'un métier et qui est étrangère à l'esprit scientifique, que se perpétuent la routine et
les préjugés.’ Sedertdien is die massa verdriedubbeld, en veelal niet jonge elementen, zoodat
het Middelbaar Onderwijs voor een vierde van een eeuw nog dieper in den ouden slenter
verslijkt en in de vooroordeelen gewikkeld zit, - en dat het hooger onderwijs er door zal lijden,
spreekt van zelf.
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***

Zoo voorbereid, zal de toekomstige Germanist met vrucht zijn vakstudie aangaan.
Die moet hem tot een dubbele uitkomst brengen: praktische en wetenschappelijke
kennis.
Eerst en vooral dient hij de taal, op wier philologie hij zich wil toeleggen, grondig
in de praktijk te kennen; dan even zoo goed eene tweede, als het Duitsch bijv., om
een vergelijkingspunt te bezitten, zonder hetwelk men niet tot bepaalde kennis
geraakt, en eindelijk, moet hij nog in een of twee andere, als Engelsch en Deensch,
lezensvaardigheid bezitten.
De praktische kennis eener taal is haar in schrift en woord te verslaan, en zich in
schrift en woord er in verstaanbaar te kunnen maken.
De eerste vereischte daartoe is een zuivere uitspraak van de verschillige klanken
met den juisten klemtoon. Men heeft bemerkt dat het juist de drie kultuurvolken van
Europa zijn, Duitschers, Engelschen en Franschen, die de vreemde talen het slechtst
uitspreken. De Vlaming is niet in dit geval, dit wil zeggen dat hij door gemakkelijke
oefening zich van zijn uitspraakfouten kan ontdoen. Zoo niet, zal hij den klemtoon
in 't Fransch niet op zijn plaats zetten, - of hij zal moeite hebben om de lange zuivere
a uit te spreken, of de korte Nederlandsche i en u, of de korte Fransche, Engelsche
en Duitsche e, of de Fransche oi, euil en neusklanken, of de Nederlandsche ij en
ei en Duitsche en Engelsche ei en y; of hij zal de h niet kunnen aanblazen, noch de
Nederlandsche g van de Fransche, Engelsche en Duitsche g onderscheiden, noch
de Fransche en Engelsche slepend-sissende j en ch uitbrengen, noch de twee
Duitsche ch's laten hooren, noch aan de Duitsche v, w en z hun juisten klank geven,
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noch den Germ, keelneusklank ng goed spreken, of hij zal tusschen twee klinkers
misbruik maken van de overgangsletters j en w (be-j-oefenen), en j's aan de woorden
hangen die op geklemtoonde klinkers eindigen.
Een tamelijk lang verblijf in den vreemde, met gedeeltelijk verlies van zijne
nationale eigenaardigheid, is het doelmatigste middel om zich een vreemde taal
eigen te maken. Wie dit niet kan, bereide zich eerst goed ten zijnent voor, en ga
dan toch maar, voor hoe korten tijd het ook zij. Daarom ook moet de moderne
philoloog naar het buitenland, niet als onderbreking zijner akademische studien
zooals weleens voorgesteld werd, maar na dezer voleindiging. Te dien einde zou
het Staatsbestuur niet zoo karig met reisbeurzen mogen zijn als het steeds geweest
(1)
is .
Buiten dit is het beste steeds de omgang met beschaafde ingeborenen, zooals
men er aan iedere Hoogeschool aantreffen kan (Hollanders, Duitschers, Engeischen,
Franschen).
Men verwaarlooze ook de theoretische en praktische lessen niet, en neme
oefeningen in het opstellen. De zekerste methode ware een vreemd werk in de
moedertaal over te zetten, die vertaling een tijd lang te laten rusten en dan weer in
de vreemde herovertebrengen. Daarbij veel lezen, lezen en altijd lezen: dit is de
grondslag voor dengene, die geen genoegzame omgang met inboorlingen hebben
kan. Een deel der letterkunde, ‘les pièces de résistance,’ moet grondig bestudeerd
worden; maar eene menigte werken moeten

(1)

Sedert elf jaar bestaat de Section spéciale des langues modernes te Luik. Tot heden is nog
nooit een leerling van die school naar den vreemde gezonden geweest, maar, reeds benoemde
leeraars werden op 's lands kosten naar het buitenland gezonden, toen men na de aanstelling
zag, dat zij met de taal, die zij moesten onderwijzen, geen weg wisten.
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cursiet gelezen worden, vooral goede romans, moderne theaterstukken en ernstige
dagbladen.
***

Praktische kennis echter is ontoereikend; daarmeê beheerscht men eene taal niet.
Daar moet nog de wetenschappelijke kennis bij komen, niet om van den toekomstigen
leeraar een wetenschappelijk vorscher te maken, maar om hem het zich eigen
maken der leerstof te vergemakkelijken en hem op een standpunt te plaatsen, van
waar uit hij de verschijnselen der taal en hunne oorzaken kan aanschouwen en
weten wat en hoe hij aan de leerlingen zal uitleggen.
Een dergelijke wetenschappelijke kennis veronderstelt de studie der volgende
vakken: - 1. De algemeene taalwetenschap en de klankphysiologie. - 2. De
vergelijkende Indo-europeesche taalkunde, en de beginselen van het Sanskrit. - 3.
De vergelijkende Germaansche taalkunde. - 4. De beginselen van het Oud-Noordsch
als type van het Scandinaafsch, en van Gotisch en Angelsaksisch, als typen van
e

het Duitsch der vierde en zevende eeuwen. - Dan ten 5 de tudie van het
Oudnederfrankisch, Oudsaksisch, Oudfrieschs en Middel-Nederlandsch, of Ouden Middelhoogduitsch of Oud- en Middel-Engelsch en Normandisch, naar gelang
hij zich aan de Nederlandsche, Duitsche of Engelsche philologie wil wijden, om
e

daaruit de geschiedenis dier talen op te maken. - Dan komen, ten 6 , de geschiedenis
e

der letterkunden en de aesthetische kritiek, en ten 7 de volkskunde of uitingen van
(1)
het volksleven . Als hulpwetenschappen moet

(1)

Zie Moltzer: De historische Beoefening der Nederlandsche Taal (Groningen, Wolters).
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hij beschouwen: 1. De klassieke philologie, waarvan we reeds spraken, 2. de
Romaansche philologie ter oorzake van de gedurige aanraking der Romaansche
wereld met de Germaansche (Normandisch in Engeland, woordleening in
Nederlandsche en Duitsche vertalingen), 3. de geschiedenis der politiek en der
beschaving, en daaronder der godsdiensten (katholieke kerk, onontbeerlijk voor de
werken der middeleeuwen; het protestantisme voor later).
Niet raadzaam ware 't de reeks der studien boven die hulpwetenschappen uit te
breiden, ten zij voor de vakken die tot eene algemeene vorming behooren, gelijk
het examen die dan ook voorschrijft. Zulke verwittiging is noodig, daar men maar
al te geneigd is, om als Faust de vier fakulteiten door te studeeren. In een eerste
jaar kunnen zulke uitstapjes niet schaden, en wil men zich dan door 't bijwonen van
eenige kolleges met deelen van staathuishoudkunde, geneeskunde of recht bekend
maken, men zal er altijd nut van hebben; maar later, beperke men zich stipt bij de
vakstudie; zoo niet verdeelt men zijne krachten en men verooordeelt zich om nooit
iets zelfstandigs te verwezenlijken en eeuwig receptief te blijven.
Immers het gebied der Germaansche philologie is zoo uitgebreid, dat het iemand
wel onmogelijk zal zijn al de bijzondere vakken ervan even ernstig te beoefenen.
Zelfs zal het niet altijd mogelijk zijn over al die vakken kolleges te hooren.
Men zal zich dus tot eén vak moeten beperken, zonder daarom te verwaarloozen
van de andere kennis te riemen en, door vergelijking met het gehoorde, zelf op te
maken wat men niet te hooren kreeg. Wij, Vlamingen, bevinden ons in die
gelegenheid, dat we moeielijk de Duitsche philologie van de Nederlandsche kunnen
scheiden, en dus steeds die twee
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tegelijk moeten studeeren, maar nog met dien verstande dat we niet aan beide
hetzelfde gewicht toekennen.
De taal, wier philologie gestudeerd wordt, moet in hare vroegere perioden zoo
wel gekend zijn als in de tegenwoordige; de Neerlandicus bijv. moet in 't Dietsch
zoo goed thuis zijn als in 't Nieuwnederlandsch, wat tevens wil zeggen dat hij voor
het Dietsch, waarmede zijne leerlingen niets zullen te maken hebben, niet het
Nederlandsch mag vergeten, dat hij zal moeten onderwijzen.
***

Bij die groote uitgebreidheid van zijn studievak mag de student niet met kolleges
overladen zijn. Veel kolleges hooren verdomt, want de spijs moet niet slechts
opgenomen, maar kunnen verteerd worden. Een 20 uren per week kan een
gemiddeld maximum zijn. Later moet dit getal nog verminderen, om tijd voor
persoonlijken arbeid over te laten.
Woordelijk naschrijven in de kolleges dient tot niets, ja is schadelijk omdat het
gedachtenloos en werktuigelijk maakt; - niets schrijven is even slecht, omdat het
toelaat onoplettend te zijn en te droomen. Men moet verstandig naschrijven, dat is
het gewichtigste aanteekenen, kritische uittreksels nemen, en die zoo opstellen dat
men thuis geen lijd meer hoeft te verliezen om die over te schrijven. Men lette vooral
op het juiste overnemen van eigennamen en titels van werken (schrijver, titel,
uitgever, jaar, plaats, formaat, getal deelen).
Men diene ook niet de waarde der kolleges te geringschatten, onder voorwendsel
dat alles wat er gezegd wordt reeds in boeken gedrukt slaat. Ware dit nog zoo, dan
herinnere men zich dat het gesproken woord anders werkt dan het gedrukte. De
mondelijke voordracht dramatiseert om zoo te
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zeggen de stof, maakt ze aanschouwelijk, vergemakkelijkt het onthouden, omdat
het geheugen geholpen wordt door het herinneringsbeeld van de persoonlijkheid
des sprekers.
Hier geldt het eene nieuwe wetenschap, waarvoor nog veel boeken ontbreken.
Dus geeft ieder docent van dit vak in zijne kolleges een hoop wetenschappelijke en
methodische aanduidingen, die nergens gedrukt staan.
Ook niet naar den vorm der voordracht, maar naar den inhoud moet een kollege
geoordeeld worden.
Langs een anderen kant echter moet men de lessen niet te hoog schatten.
Wetenschappelijke veronderstellingen en aanschouwingen wisselen elkander in de
leergangen af, en men bedriegt zich, als men in zijn schrijfboeken een schat voor
het leven meent te bezitten. In de lessen komt het vooral op de methode aan, die
de leerling van zijn meester zal afleeren, om met hare hulp later, waar het de
vooruitgang der wetenschap zal noodig maken, de leerstof te wijzigen of aan te
vullen.
***

In de kolleges echter is de student slechts receptief. Toch moet hij ook productief
zijn. Daartoe vindt hij gelegenheid in de praktische lessen, voor zoo ver die bestaan.
Daar zal hij beginnen met werken die eerder voor doel hebben het opmerken en
het methodisch schikken, als bijv. eene systematische daarstelling der
vervoegingsvormen in een werk der middeleeuwen, of de vervanging in een Engelsch
stuk van de woorden van Bomaanschen oorsprong door woorden van Germaanschen
oorsprong enz. Later neme hij werken, die meer zelfstandig oordeel vergen, als bijv.
hel bepalen der bronnen van een werk, of de syntaxis van eene wijze in een schrijver,
enz.
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Bij zulke werken vermijde men lange inleidingen, ‘lieux communs,’ spitsvondige of
sentimenteele bedenkingen, overdrijvingen; men ga recht tot zijn onderwerp, en
vergete niet zijne eigene bronnen en ontleeningen juist aan te geven.
Eene andere voorbereiding bestaat nog in het studeeren van vakwerken, als
monographien van welken aard ook, en inleidingen op uitgaven van schrijvers.
Die wetenschappelijke voorraad is den student van noode om zich gerust tot zijn
examen te kunnen aanbieden; daarin zal hij stof en gelegenheid gevonden hebben
om eene degelijke thesis op te maken, die lot zijne vorming zal bijgedragen hebben,
en hem misschien zal aansporen om zijne verstandelijke krachten later nog aan
(1)
andere voortbrengselen te beproeven .
***

Nu komt de vraag, wat tijd er tot uitspanning en tot gezelligen omgang met vrienden
en vreemden overblijft bij eene zooveelomvattende studie?
Wel, een ernstig student moet noch mag een menschenen bierschuwe pedant
zijn. Een vroolijk studentenleven kan met een wetenschappelijke werkzaamheid
samengaan.

(1)

De Belgische normalist is verplicht zijn examen over twee talen te ondergaan, waarvan eene
het Nederlansch moet zijn. Nadien mag hij zich ook aanbieden tot het examen in de derde
taal. Maar daar is voor hem geen voordeel in, ten ware hij het deed uit persoonlijke voldoening.
Immers hoe meer bekwaamheidsbewijzen men heeft, hoe meer diensten het gouvernement
van u vergt, zonder die te vergoeden; zoo is hel gebeurd dat leeraars, die 2 en 5 talen konden
onderwijzen, deze moesten aanleeren in twee of drie lagere klassen, terwijl, hadden zij er
maar één gekend, zij een volledigen leerstoel zouden gehad hebben, die hun de voldoening
schonk niet altijd met de kinderen der lagere klassen, maar ook met de jongelingen der
hoogere in betrekking te staan en met hunne leerlingen door al de studiejaren heen te mogen
meegaan. Hier ook dus vindt de leeraar, die liefde voor kennis en wetenschap koestert, een
schaduwzijde, maar juist het vuur zijner liefde zal die wel weten te verlichten.
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Wie de kolleges met deelneming volgt op de wijze als hooger uiteengedaan, heeft
bijna al zijn tijd buiten de kolleges beschikbaar om er twee deelen van te maken:
een voor persoonlijken arbeid en een voor uitspanning, en dan zal iedere helft niet
te klein zijn.
Deelmaken van studentenkringen is voor de wetenschappelijke ontwikkeling
zonder voordeel, maar noodig voor de vorming des karakters en het aanknoopen
van universiteitsvriendschappen, quas olim meminisse juvabit. In allen gevalle trekke
men zich nooit van het studentenleven heel weg.
Bestond er een kring, waar Germaansche philologie wetenschappelijk en praktisch
vooral behandeld wordt, dan moest er de Germanist deel van maken. Zoo niet, hij
wende zich tot de in stad bestaande vrije praktische leergangen en letterkundige
kringen, waar hij gelegenheid tot praktische oefeningen kan vinden, ten ware hij
betrekkingen met vreemde medestudenten kon aanknoopen, hetgeen steeds de
voordeeligste oefening blijft.
J. VERCOULLIE.
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De eerste meridiaan in het algemeen uur.
In den loop van verleden jaar, heeft te Washington eene internationale conferentie
plaats gehad, met het doel eene overeenkomst te sluiten tusschen de verschillende
landen voor het aannemen van eenen zelfden meridiaan als uitgangspunt der
lengtegraden, en van een zelfde uur voor al de omstandigheden van het gewone
leven, waar het zou kunnen noodig zijn.
De volgende punten werden er besproken en door de afgevaardigden der
verschillende natiën van Europa en Amerika aangenomen:
o

‘1 Het ware wenschelijk dat door alle natiën een zelfde eerste meridiaan werd
aangenomen, in plaats van de talrijke eerste meridianen, die thans in gebruik zijn.
o

2 De vergadering stelt voor dat de meridiaan van het observatorium van
Greenwich als eerste meridaan zal worden aangenomen voor het berekenen der
geographische lengten.
o

3 Er wordt ook voorgesteld voor de heele aarde eenen zelfden algemeenen dag
te bepalen, die zal beginnen op het oogenblik dat hel middernacht is voor den
uitgangs-meridiaan; en de uren te tellen van 0 tot 24, met voorbehoud van het
gebruik van den burgerlijken dag van elke plaats. Aldus zou, voor de geheele aarde,
de dagteekening samenvallen met den datum van den burgerlijken dag voor den
eersten meridiaan.’
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Het doel en de noodwendigheid dier schikkingen verklaren en vatbaar maken, is
hetgeen wij in de volgende regelen beoogen.
Dit vraagstuk van de eenmaking der geographische lengten en der uren heeft
reeds sedert lang de aandacht geboeid der geleerden van verschillende landen:
doch de voornaamste moeilijkheid was dat er geen natuurlijke eerste meridiaan
bestaat, dewijl de breedtegraden noodzakelijk van den evenaar af moeten geteld
worden. Het gevolg is dat in de verschillende landen meestal een verschillende
eerste meridiaan bestaat en dat nu nog, - wanneer de internationale betrekkingen
zoo belangrijk zijn geworden, wanneer eene post- en telegraaf-unie de heele aarde
omvat, - er bezwaarlijk eene nochtans dringende verandering kan worden gebracht
aan den huidigen toestand, uit hoofde van de rivaliteit der landen. In de zitting der
conferentie hebben die gevoelens zich nogmaals veropenbaard, want er ontstond
eene hevige tegenkanting van wege Frankrijk; en de Fransche afgevaardigde, de
Heer Janssen, heeft zich bij de stemming onthouden.
Onze tijd is geregeld op den schijnbaren loop der zon: de uren van den dag, op
de schijnbare wenteling van dit hemellichaam om de aarde; en het jaar, naar zijne
schijnbare verplaatsing op de hemelsfeer.
Het is bijna algemeen aangenomen dat, voor eene plaats, de burgerlijke dag
begint te middernacht, dit is met den voorbijgang der zon over den onder-meridiaan
(1)
of anti-meridiaan dier plaats ; hij is verdeeld in twee perioden van 12

(1)

De meridiaan is een cirkel der hemelsfeer, die door eene gegeven plaats en door beide polen
gaat; de eigenlijke meridiaan is de halve cirkel die door de plaats zelve gaat; het andere deel
is de anti-meridiaan.
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uren. Het midden van den dag valt dus samen met den doorgang der zon in den
boven-meridiaan. De sterrekundigen tellen van 0 tot 24 uren te beginnen van den
burgerlijken middag.
Die wijze van den tijd te bepalen heeft nochtans een groot bezwaar: het zijn enkel
de onder denzelfden halven middagcirkel gelegen plaatsen, die, op hetzelfde
oogenblik, hetzelfde uur tellen. Het verschil in tijd van twee plaatsen hangt af van
het verschil in lengte; en, daar de schijnbare beweging der zon van het oosten naar
het westen geschiedt, is het voor eene plaats zooveel te vroeger als zij westelijk
van eene andere is gelegen. Indien men dus, voor al de plaatsen die op denzelfden
parallel, dit is op dezelfde breedte zijn gelegen, het uur aanteekende dat eene wel
geregelde horlogie op hetzelfde oogenblik aanduidt, dan zou men vinden dat, als
het bijv. te Brussel middag is, op de plaatsen die gelegen zijn op 15, 30, 45.... graden
westerlengte van Brussel, het 11, 10, 9.... uren des morgens is; dewijl op de plaatsen
die op 15, 30, 45.... graden oosterlengte zich bevinden, het 1, 2, 3.... uren 's
namiddags is.
Bijgevolg is het middernacht op de plaats, die op 180 graden lengte afstand van
Brussel ligt; doch welke is de dagteekening? Is het dezelfde datum als te Brussel
of wel moet men eenen dag later tellen? Indien men westwaarts rekent, is het, op
o

180 verschil in lengte, middernacht en de dagteekening van Brussel begint; rekent
men oostwaarts, dan vindt men dat voor diezelfde plaatsen de dag geëindigd is.
Het is uit die reden dat wanneer twee schepen, die het eene oostwaarts en het
andere westwaarts reizen, elkander ontmoeten, zij in het berekenen van den tijd
eenen dag ver schillen. Een schip, dat den aarbol omvaart, zou aldus, bij den
terugkeer, een dag meer of een dag min tellen naar gelang
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de reis naar het oosten of naar het westen zou ondernomen zijn.
Daaruit blijkt dat er op elken parallel een punt is, langs beide zijden van hetwelk
de dagteekening eenen vollen dag verschilt. En voor de onderscheidene
breedtecirkels maken al die punten samen eene kromme lijn, die, door de
scheepvaarders op eene onbewuste wijze is daargesteld, en waar men
overeengekomen is den sprong te maken, dit is de dagteekening te veranderen.
Die lijn ligt gelukkiglijk in het midden van den Oceaan.
Voor een klein land, zooals België, is het verschil der uren in de verschillende
steden klein genoeg om voor zekere gevallen, zooals de dienst der spoorwegen,
een zelfde uur voor het heele rijk te mogen aannemen. Doch, wanneer men de
grens overschrijdt, dan begint alreeds de moeilijkheid, want men heeft met de uren
der naburige landen te rekenen: zoo is het Belgische uur 10 minuien voór op het
Fransche en 7 minuten achter op dit der Duitsche spoorwegen; wanneer men de
Fransche grens naar Zwitserland overgaat, moet men nogmaals zijn uurwerk 26
minuten vorensteken.
In landen van groote uitgestrektheid valt dit tijdsverschil zeer lastig: In Engeland
is men genoodzaakt twee verschillende uren aan te nemen, die 25 minuten met
elkaar verschillen. In Rusland is er 12 uren verschil voor de twee uileinden van dit
machtige rijk; en in Noord- Amerika wordt de tijd bij middel van een overgroot getal
verschillende meridianen bepaald, zoodat in sommige steden, waar spoortreinen
van verscheidene compagniën toekomen, de uren der stations 5, 10 en tot 20
minuien verschil hebben. En wat zijn die bezwaren dan nog als men ze vergelijkt
met die welke zich voordoen bij telegrafische seinen? Eene depeche,
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die, op een gegeven oogenblik van de Europeesche kust naar Amerika wordt
gezonden, komt er reeds eenige uren vroeger toe; en als men 's morgens om 4
uren van Japan naar Europa seint, is de depeche schijnbaar den vorigen dag om
8 uren 's avonds op hare bestemming gekomen.
Zoolang dit kiezen van eenen eersten meridiaan slechts onder geographisch
oogpunt beschouwd werd, was men er weinig mede bekommerd; en nochtans, bij
het raadplegen van kaarten of sferen van onderscheiden oorsprong, is het toch
verdrietig berekeningen te moeten doen om van den eenen tot den anderen
meridiaan over te gaan. Doch, de toestand veranderde heel en al toen de lange
e

zeereizen om den aardbol ondernomen werden. Reeds op het einde der XV eeuw,
toen Vasco de Gama aan de Portugeezen den nieuwen weg naar Oost-Indië had
gewezen, en Christoffel Colombus, naar het Westen zeilende, een nieuw werelddeel
had ontdekt, ontstonden er hevige geschillen tusschen de twee machtige zeenatiën,
Portugal en Spanje, aangaande het bepalen van eenen uitgangsmeridiaan, die het
vaststellen der bezittingen van beide landen moest vergemakkelijken. De zaak
verergerde nog, toen Holland, Engeland en Frankrijk er tusschenkwamen. Elk land
koos zich eenen afzonderlijken eersten meridiaan, en namelijk toen de astronomische
en zeevaartkundige tafelen tot stand kwamen: Engeland verkoos dien van Londen
en later, bij de stichting der sterrenwacht van Greenwich en het verschijnen van den
Nautical Almanac in 1767, den meridiaan van dit observatorium. De Hollanders
bedienden zich vooreerst van den ouden meridiaan van Ptolemoeus, die op zestig
graden westwaarts van Alexandrië was gelegen; de Arabieren, van den meridiaan
van Gibraltar; de Spanjaarden, van dien van Toledo. In Frankrijk werd eerst de
meridiaan van Mer-
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cator of van l'île de fer op 20 westwaarts van Parijs, en in 1678, bij het verschijnen
van de Connaissance des Temps, die van Parijs aangenomen. De Duitsche tafelen,
das Astronomisches Jahrbuch, zijn sedert 1774 berekend volgens den meridiaan
van Berlijn, enz.
Voor de bijzondere kaarten van elk land is men, wel is waar, verplicht de
geodesische werkingen met eenen meridiaan van dit land in betrekking te stellen,
ten einde de misvormingen, aan elk projectieslelsel eigen, op het kleinste te brengen.
Doch, is men tevens genoodzaakt in alle theoretische studie over geodesie en over
de natuurkunde des aardbols de algemeene en volstrekte lengten en breedten in
aanmerking te nemen.
Voor de zeevaart is het voornamelijk van groot belang de lengten altijd van een
zelfden meridiaan af te bepalen; want elke berekening voor het herleiden tot een
ander uitgangspunt is altijd een lastig werk; en voornamelijk op zee, waar een
misslag erge gevolgen kan hebben.
De conferentie had enkel te kiezen tusschen de meridianen van Parijs en van
Greenwich, de twee belangrijkste en de twee oudste van die, welke in aanmerking
konden genomen worden. De Connaissance des Temps en de Nautical Almanac
zijn de oudste sterrekundige tafels die door geleerden en door zeelieden
geraadpleegd worden.
De keus is gevallen op den meridiaan van Greenwich om de volgende redenen:
Vooreerst, omdat die meridiaan het meest in gebruik is bij de scheepvaart; want
niet alleen de zeevaarders van het uitgestrekte Britsche Rijk, maar ook die der
Vereenigde Staten van Amerika, van Duitschland, van Oostenrijk en van Italië,
bedienen zich van den Nautical Almanac.
De anti-meridiaan van Greenwich loopt bijna op zijne
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heele lengte door de zee, zoodat het veranderen van datum bijna nooit op een
vasteland moet geschieden, hetgeen altijd een zeker bezwaar oplevert. Overigens,
die anti-meridiaan valt nagenoeg samen met de plaatsen, waar men gewoon is die
verandering van datum te doen.
De verschillende kaarten die, wat de topographie en de hydrographie aangaat,
over de heele aarde zijn verspreid, worden, voor het grootste gedeelte, naar den
meridiaan van Greenwich ontworpen.
Eindelijk, het aannemen van den meridiaan van Greenwich en van een
algemeenen dag van 24 uren heeft nog voor gevolg, dat de meest gebruikte
ephemeriden, namelijk de Nautical Almanac, geene andere wijziging zullen moeten
ondergaan dan middernacht in plaats van middag als uitgangspunt voor den dag
te stellen. Voor de astronomische tafelen der andere observatoriums, zullen natuurlijk
de veranderingen veel meer uitgebreid zijn, en voornamelijk om die reden verzette
Frankrijk zich zoo sterk tegen de beslissingen der conferentie. Maar is het wel redelijk
te willen in de weegschaal leggen, eenerzijds het werk, dat eens voor altijd door
bekwame rekenaars in elke sterrenwacht zal moeten gedaan worden, - met den
vervelenden, lastigen arbeid, welken dagelijks nagenoeg 90 per cent der
sterrekundigen en zeevaarders zouden moeten doen, in geval een andere meridiaan
ware aangenomen?
ED VERSCHAFFELT.
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Uit ‘Van den boom der kennis’.
De ceder.
Hij groeide! - Wie hem plantte, wist geen mensch!
Hij groeide! - Had hem Godes eigen Woord
ten vierden dag geschapen, Godes alvermogend fiat, dat, tot zaad versteend,
den grond omkleedde met een' groenen sluier
van plant, en bloem, en boomen, duizendvoudig naar 's ongeschapen Dichters phantazie,
aan stam en blaân verscheiden? - Had de storm,
toen hij, een' najaarsmorgend, in het Oer-woud,
met reuzenarm de aloude boomen schudde,
de zaadlob van den dorren tak geplukt? Hij groeide, hij! - In koele luchten wiegde
hij, fier, zijn' breede kruin, die 't voog'lenheer
bevolkte met gezang; de Karavaan
rustte in zijn' schaduw uit van verre tochten,
en menig lievend paarken ruilde daar
den zaal'gen, eersten kus.
Wat vroeg de Ceder
naar d'adelbrief van Jahvehs fiat-woord,
naar de eeuwenheugende oudheid van zijn' oorsprong?
Hij groeide! - Met zijn' tooverstave raakte
elk zomerjaar zijn' stam, en - waar die trof,
ontlook, van nieuws, een' frissche kroon van takken.
***
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Eens, van den zeekant, naakte een' wond're schaar,
die stilhield rond den stam. Daar waren enk'lon
in purperlaken dosch; nog and'ren gingen
in schitt'rend rood, en op hunn' schedel, blonk,
met goud doorstikt, een mijter. Uit hun midden
rees, gansch in 't blank, een' gouden kromstaf in
de linker heffend, zilverwit van haar
en baard, een grijsaard op, en, wen miljoenen,
van alle ras en huid, in elke dracht,
gekroonden en geschepterden zoowel
als armen, wroetend om den broode, bogen
vóór 's ouden ernst'gen blik en trotsch gebaar,
sprak dus de Grijsaard:
‘Heilig is de Geest,
die spreekt door m i j n e n mond. Wat is, en was,
en wezen zal, Hem is het al bekend:
Zijn naam is Waarheid. Luistert, hoe Hij spreekt:
Zóó schreef de Ziener, dien Hij, onder allen
verkoor tot eersten tolk: “In den beginne
was de aerde een bajert; doch, de Geest des Scheppers
zweefde over hem. Zes dagen werkte God,
en schiep, wat is. Uit niet steeg, op Zijn woord,
de Zon te voorschijn en het Koor der sterren,
de aerdbodem, en wat op dien bodem krielt,
in 't water zwemt of door het luchtruim fladdert!
Zes dagen werkte God; den zevenden
genoot Hij rust, en - sinds dien rustdag, vloden
vijfduizend jaar!”
Zóo spreekt door mijnen mond
de Geest der Waarheid. Volk'ren alle, aanbidt,
en gaat geloovend heen. Anathema
op hem, die twijfelt; vloek op hem, die Rede
laat spreken vóor zijn' Heer. Dood hèm, wiens leer
met Deze' in strijd is, want, geschreven staat:
“Zoo u uw rechter ergert, hak haar af,
doem haar ten vure.” - Gaat, mijn woord is wet!
Vast, als een rots, staat in alle eeuw de Waarheid....’
En 's avonds, aan de laagste cedertakken,
hing daar - een lijk - wie twijfelde aan den Geest....
***
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Hij groeide voort, de boom! Een herdersknaap
mat, met zijn' gordelband, den ruigen stam,
en veertig maal moest hij van plaats verand'ren.
Tot aan de wolken reikte thans zijn top;
hem schonk de morgendzon den eersten kus,
hem de avondzon den laatsten. Eens, in 't heetste
des zomers, kroop een diertjen, ongezien,
onzichtbaar schier, van uit het gras omhoog,
de wortels langs, die door den bodem woelden,
en boorde met zijn vliem - een haar te dun eene oop'ning in de schors: daar borg het heimlik
een microscopisch zaadje - en stierf.
De zomers
verzwonden, de een na d'aâr; in 't stevig hout,
daar tikte duizendvoud hel leven. Millioenen
onzichtb're pioenieren slaafden daar;
in duizend cellekens werd boor en vijl
bewogen, zonder rust noch duur; de takken
verdorden éen vóór éen, en braken, stram
van ouderdom, beroofd van levenssappen,
bij 't minste windje stuk: - de kruin alléen
schoot, jaar op jaar, een meiken groene blâren,
die glommen in de zon. Daarbinnen tikte
het noeste leven voort; daar woekerde 't,
verduizendvoudigd ieder jaar, zich voedend
aan 't eigen hert des cederbooms. Nu pakten
de wolken dreigend saam. Ver, uit het Noord,
stormde, op wildruischend wiekenpaar, de orkaan
naar 't Zuiden af... In stalen klauwen greep hij
den reus om stam en kruin; groef met zijn' snavel
de wortels los, en smakte hem, zijn' kracht
verzaam'lend in een' laatsten ruk, almachtig
neer op den grond, die dreunde, een' dagtijd lang....
***
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Thans naderde Een - was dat een Toovenaar? en zaagde 't cederhout aan balk en planken,
en, toen het machtig boomenhert, ontbloot
en open vóor zijn' blikken lag, bezwoer hij
het boomenhert, en raakte 't met zijn' staf,
en drukte 't oor er op.... En hoort! daar werden
de duizend ringen, in het hout vergroeid,
bezield met stem en toon. Eentonig welde
het lied omhoog, waarvan geen enkel woord
het oor ontging van hem - die Toov'naar was.
‘Wij zijn des Oerwouds
vergrijsde kind'ren.
W a n n e e r we ontkiemden,
h o e l a n g wij bloeiden,
geen mensch, die 't meld'!
Nog kampten samen
het Vuur en 't Water,
en lang reeds dorde
ons eerste groen.
Nog wou de Hemel,
zijn' sluizen oop'nend,
't Heelal versmoren
in reuzenvloed.
Onze Ouders rukten
de baren mede:
in 's aerdrijks krochten,
in s' afgronds diepten,
versteend, verkoold - dáár
verwachten ze óns.
Geen jaren, - eeuwen!
geene eeuw, - oeonen
van eeuwen, vloden
sinds wij bestaan!
Zij vloden, talloos,
gelijk de blâren,
die 't Woud, in 't najaar,
ten gronde zaait!’
***
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De Ceaer zweeg. In volle lengte richtte
de Mensch zich thans, nam een' der planken op,
en ging - waar weer de roode en purp're scharen
vergaderd zaten, om dien grijze, in 't wit.
‘A n a t h e m a ! ’ - Weer sprak, door Priestermonden,
de Geest der Waarheid - 't Menschdom beefde erbij!
Daar nam de Toov'naar 't woord: ‘De Geest der Schepping
spreekt ook tot and'ren nog, dan die op 't hootd
een' mijter dragen, zelfs - met uw believen bij monde van een' Ced er.
- Ziet deez' planken!
Kent gij de taal der ringen in dit hout? Kent gij de koord, die 'k vond, aan een' der takken? Kent gij dit bord, waarop 't woord “k e t t e r ” staal? Aan deze koorde hing een rif: een mensch
stierf aan die koorde, en boette zoo de zonde,
voorafgemaakte waarheid niet te slikken! Eerwaerde Vaders, zeker, u bezielt
der Godheid eigen Geest! Vijfduizend jaar,
verkondigt gij, vloôn sinds den zesden dag,
en - daar gij 't zegt, zoo moet het waarheid wezen,
want, gij zijt Heil'ge Vaders, en uw' mond
spreekt, wat de Geest u vóorzegt.. Toch verkondigt
een redelooze boom eene and're waarheid...
Kent gij de taal der ringen in dit hout?
Zij zeggen, dat gij liegt, Eerwaerde Vaders!
en - daar het hout, men achte valsch of waar
de taal, die 't voert, - geen bliksems weet te sling'ren,
geen bloedschavot bezit, waarop de beul,
met heeten staaf, in weigerende hersens,
een' waarheid brandt, waarvan de Rede walgt,
zoo neem ik aan, wat mij de Ceder voorzong:
Hij liegt, uw Geest! - Bedriegers, dàt zijt gij!’
POL DE MONT.
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Boekbeoordeelingen.
Rijzende Blâren. Poëzie van Jan van Beers. Met penteekeningen van
Jan van Beers zoon. - Gent, Ad. Hoste, 1884.
Er behoort voor een bedaagd dichter jongelingsmoed toe, om, wanneer hij zijn roem
en zijn invloed reeds lang hooggestegen ziet, nogmaals op te komen met een bundel
nieuwe verzen. Niet iedereen gelukt het, gelijk da Costa, met een zwanezang als
‘de Slag bij Nieuwpoort’ te eindigen. Weer op te treden, nadat een deels gestorven,
deels verouderd geslacht aan uwe lippen gehangen heeft, terwijl de jongeren, die
dikwijls aan u zelven hun geestdrift en verheffing te danken hebben, reeds, evenals
gij eertijds, hun eigen baan vonden en, onbillijk genoeg, van u niet alleen dezelfde
vooruitstrevende kracht vorderen, die uw jeugd bezielde, maar zelfs u, den
voorganger, op hunnen weg willen dringen. In eerbied en bewondering voor u
opgekweekt, zoeken zij bij u ook nu hunne idealen - en, wat is natuurlijker, dan dat
gij aan zulke onstuimige eischen noch kunt noch wilt voldoen.
Hoe bitter kwetst dan, dikwijls zonder te willen of te weten, dat jongere geslacht
den grijzen zanger, die zijn eigen toon bewaarde en verloochend wordt, waar hij
eerbied en ontzag meende te mogen vinden? Hebben wij niet een voorbeeld in
Nikolaas Beets, die, hoe hoog ook de wierook bij zijn zeventigjarig jubelfeest walmde,
toch met het uitgeven zijner Najaarsbladen en ‘Nog eens Najaarsbladen’ den roem,
dien hij als dichter bezat, steeds zag tanen.
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N. Beets in N. Nederland, J. van Beers in Z. Nederland, wiens naam is luisterrijker,
wiens populariteit grooter in ieder - neen in beider deelen van het ter kwader ure
gescheiden geheel? Hoe beminnelijk zijn beiden, hoe goedhartig, hoe teeder, hoe
lief hebben zij de taal hunner vaderen, hun land, hun huisgezin! Hoe beantwoorden
zij in alles aan het ideaal van den braven, welgezinden, rustigen Nederlander!
Maar ziet! juist dit laatste prikkelt de stoutheid der jongeren, die nog niet goed
willen wezen, misschien het eens zullen worden, die bij den poëet steeds grootheid,
juist geen braafheid verlangen.
Intusschen nadert de Vlaamsche zanger veel meer de toekomst der zich steeds
verjongende menschheid. Waar de levensbeschouwing van den Hollander nog
beklemd ligt in een gematigd Calvinisme en hij huivert voor den voortgaanden gang
van het scherpe onderzoek der waarheid, roept Van Beers wel gemoedelijk, maar
toch moedig uit: (Confiteor)
O! wie, eenvoudig en oprecht van hart,
Zijne oogen dichtsluit, en, aan 's priesters hand,
In 't huikje van 't voorvaderlijk geloof,
Zich stil laat drijven op des levens vloed, 'k Heb eerbied voor den man; ja! zou hem soms
Den zachten dommel zijner zielerust
Benijden kunnen: - maar, waar dweep -, of baat, Of heerschzucht, onder 't masker van geloof
Het hoogste kenmerk onzer menschelijkheid,
Ons vrije denken wil aan kluisters slaan,
Daar treed ik mede als kamper op, en wijd
Mijn laatste krachten aan dien heilgen strijd.

In de gelederen der kampvechters, in den eeuwigen strijd voor waarheid en recht,
mag de dichter niet ontbreken. Van Beers heeft dit goed begrepen en voelt zijne
vleugelen te vlug om op krukken te steunen
Van kerkelijke dogma's, kinderlijke,
Sinds lang versteende poëzie, waarin
Eens 't voorgeslacht zijn duistre zielszucht hulde!
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Hoe fraai gezegd en hoe goed gedacht is dit ‘sinds lang versteende poëzie...!
Eens toch waren de dichters de wijzen, die voor hunne tijdgenooten een geloof
zochten en vonden: zoo bevredigden zij de zielszucht van 't voorgeslacht; maar wee
werd het, zoodra de poëzie werd omgesmeed tot dorre dogmen die het gemoed
der komende wereld boeiden in plaats van ontboeiden.
Ik sprak van het laatste stuk in de Rijzende Blaren het eerst, wijl de ernst, de
goedhartigheid, ja liefelijkheid van den dichter er zoo duidelijk zich in openbaren.
Het is aan een ouden Academievriend, een geloovigen priester, gewijd en mij dunkt
deze zal, al schudde hij ook dikwijls zijn hoofd, na het lezen der laatste woorden:
Want, - wat ons in den geest ook scheide - 'k ben
En blijf steeds wat ik vroeger was: met heel
Mijn hart, uw ouwe, trouwe

JAN VAN BEERS.
aan den ketter de hand hebben gedrukt, met den wensch: O kwamen zij terug! die
zoete dagen van weleer!
Men versta mij echter wel. Niet ik, die de waarde van een dichtstuk alleen naar
de denkbeelden er in vervat, zal afwegen. Het zou zijn, alsof iemand de tooverkracht
der Madonna's van Rafaël of Murillo ging loochenen, wijl hij in de moedermaagd
slechts eene contradictio in adjectis kan zien. Des dichters taak is het alle gebundene
warmte los te maken, licht en leven te wekken, waar duisternis en dood heerschen.
Door wijze lessen alleen zal de zang zich niet verhoogen en 't gemoed zal niet
getroffen worden door de schraalheid van een scherpzinnig betoog. Niettemin blijft
het werk der dichters grootsch en velerlei. Is het aan hun niet opgedragen de
opkomende ideën tot idealen voor ons geslacht te verheffen? Ook thans, als in de
dagen der opkomst van het christendom, waren er zwermen ongelukkigen rond,
die hijgen naar een hemel, doch dien der traditie niet kunnen en niet willen ingaan.
Drijft hen niet terug, gij, dichters van godsgeslachte! maar verlost hen en opent een
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nieuwe, grootere en weidscher toekomst voor de smachtenden, die zich anders
licht te pletter stooten tegen de troostelooze gedachte van een ijdel bestaan. Waarlijk
licht en lucht te geven aan de vermoeiden van het leven is een grootsch werk en
wij wachten den dichter, die ons die muziek toezingt. De zang zij schoon, als der
engelen zang, waar de paradijsbewoners eens van droomden, dus keur van taal
en keur van maat en melodie. De inhoud passe bij onze kennis en bij ons verstand.
Zoo zal ons dagelijksch bestaan verheven worden tot een waar leven, dat is en blijft
tot in eeuwigheid; want ziet de dichters zijn weer profeten geworden. - Doch waar
dwaal ik heen, verleid door den Vlaamschen dichter, die ook op een Messias hoopt,
die de taak, door hem aangevangen, zal voltooien ‘in alle heerlijkheid en pracht’
zoo als hij zegt in het moedelooze stuk, dat hij aan zijne Jongens richtte. Het behoort
met het vroeger genoemde tot het soort, dat Horatius, die er zoo gaarne zich in
vermeide, sermones repentes per humum noemt. De wel wat te veel verslagen
dichter geeft daarin zijne kunstlievende zonen den raad:
Weest scheppers in het rijk der toonkunst, houwt
Voor de eeuwen uw gedachte uit (in?) brons of steen;
Of beter nog! ge stamt uit echt vlaamsch bloed;
Sluit bij de rei der Vorsten van 't penseel
Als toovenaars met kleur en lijn, u aan:
Mij is het alles wel, mijn Jongens! maar, 'k Bezweer u, grijpt niet naar de dichterpen.

Het was in 1870, toen hij dit dichtte; en wij weten hoe schoon zijn zoon en genant
thans ‘spreekt tot de gansche waereld in een taal, verstaanbaar voor de gansche
waereld.’ Hoog genoeg heft niettemin de dichter de poëzie, die hij, diepzinnig en
fraai ‘het hoogst en heerlijkst beeld der eeuwig-barende almacht hier op aarde’
noemt; maar helaas! het volk verzaakt zijn moedertaal en verzinkt steeds dieper in
een poel van wangeloof en dierlijkheid.
Gaat nu, en treedt in zulk een midden op
Als dichter in der vaadren gouden taal!
Omhoog verstaat, omlaag begrijpt men niet.
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Er is iets in die klacht, dat ook N. Nederland raakt. Al zijn daar de lezers van
inheemsche geschriften gemeenlijk meer ontwikkeld dan die in het Zuiden Vlaamsche
boeken opslaan, toch blijven de zoogenaamde hoogere kringen er nog steeds
verzonken in uitheemsche litteratuur en kijken zelden om, en dan nog wel uit de
hoogte, naar 't geen voor hunne voeten ligt. Ja zelfs, als of dit nog niet genoeg ware,
Nederlandsche letterkundigen van name houden niet op Fransche romannetjes
algemeen bekend te maken en aan te bevelen. Wij kennen er die een vurige
propaganda instellen voor Zola en de zijnen. Mevr. Bosboom heeft wel in Langs
een omweg de verfranschte pseudo-aristokraten geestig gebrandmerkt; maar dat
ras blijft taai. In België beteekent echter de strijd meer - ik beken het; - daar gebeurt,
wat Busken Huet ons allen aangeraden heeft: men schrijft voor zijn roem in 't
Fransch; zooals b.v. Léon Vanderkindere het met zijn: Eeuw van Artevelde deed.
Een voorbeeld, dat Huet, vreemd genoeg, niet volgde. - Niettemin is de
moedeloosheid, ja de klacht zelve, mijns meenens, niet in allen deele
gerechtvaardigd.
In Zuid-Nederland niet - als men de onzaggelijke, nooit vroeger zoo gekende
ontwikkeling aanschouwt, die de Vlaamsche letteren sedert vijftig jaren verkregen
hebben. Een vlucht, gedurende dien tijd in N. Nederland niet geëvenaard, zoodat
de ijverzuchtigen aldaar reeds vrees beginnen te koesteren, dat met de vaart in 't
Zuiden genomen, binnen een niet al te groot tijdverloop, men de N. Nederlanders
voorbij zeilen zal. De klacht schijnt onbillijk, als wij bedenken, hoe Hooft, hoe zelfs
Vondel en anderen in een tijd dichtten, toen alleen Latijnsche letteren eere en roem
brachten, de geheele wereld door. Hen die zoozeer over de engheid van ons
taalgebied klagen, zoude ik aanraden eens naar de Zweden te zien. Wat hebben
de Skandinaviers in deze, eeuw al niet voor hunne litteratuur gedaan! En hoe trokken
zij daardoor Europa's aandacht tot zich!
Doch ik laat dit onderwerp varen, niet zonder nog op te merken, dat Jan van Beers
door het volk, het geheele Neder-
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landsche volk gewaardeerd wordt, niet door het Vlaamsche deel alleen, en is dit
dan niets?
Ik ga over tot de andere gedichten; en dan trekt mij het eerst: De duif van moeder
An, een stukje, door de teekening van den zoon nog aanlokkelijker geworden. De
stemming er in is ‘klagelijk-treurig of streelend-zoet.’ Wel denkt men er bij aan: De
Duif en de Jongeling, in den eersten bundel des dichters te vinden, maar niet dan
om de edeler en krachtiger voorstelling in deze verzameling te prijzen. Toch kruipt
het verhaal wat langzaam voort en zal iemand van verlichting kunnen spreken als
hij aan het einde komt, ook omdat de laatste koepletten de beeldrijkste zijn. Hoe
liefelijk toch wordt het leed der oude moeder An geteekend:
En Moeder An staart van benêen
Haar na, met vochtige oogen,
En kust haar, als ze weer terug
Op heur schouder komt gevlogen,
Want welke boodschap 't lieve dier
Daar boven al ging leggen, Zij weet het wel, zij weet het wel,
Maar kan 't in woorden niet zeggen!

Men vergeet dan enkele matte regels als o.a. (bl. 21).
Want weet: die duif, dat stomme dier,
(schat, zoo gij kunt, heur waarde!)
Is de eenige erinnering, die haar rest,
Van wat haar het liefst was op aarde.

Bij dezen bundel komen onwillekeurig de vorige verzen van den dichter in gedachte.
Nu was het leed, vroeger in Kaetje bij de Koe was het blijheid, die zich bij het geliefde
dier uitstortte. Deze herinnering stoort echter zelden het genot der Rijzende Blaren;
want wie zal b.v. kunnen vorderen, dat van Beers tweemalen een Bestedeling zal
scheppen? In verlof, waar de Hollanders met verlof zouden zeggen, gaf oorsprong
aan die gedachte. De handeling is er gering en wordt ruw genoeg afgebroken, maar
de natuurschilderingen zijn schoon, ook het afscheid des geliefden, kort en krachtig
de rampzalige samen-
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komst van Bart met Wantje, gevolgd door den broedermoord. Boven alles munt
echter nu ook weer uit de schildering der moeder:
‘Daar is zij zelve!’ Ze zat
Op een steen, met een brei in de handen.
Roerloos, - 't Spierwit haar,
Uitbortlend van onder haar koove,
Hing in klissen, verward
Haar over het tanige wezen.
Mij noch mijn vriend keek ze aan;
Maar starreling, stonden hare oogen
Steeds op 't eigenste punt
In de eindlooze ruimte gevestigd,
't Was me als zag ik daar 't beeld
Der vert wijfling.... een levende doode.

Geen wonder dat de zoon van een vader, die zóó dichtte, en die ook dit beeld fraai
met zijn teekenstift ophelderde, een geprezen schilder werd. - Klaag ik over den
wel wat tragen tred van dit verhaal, waarin al de mijmeringen van Kasper worden
meegedeeld, ik doe het niet bij de Erfgenamen, een somber fijn gepenseeld tafereel,
waar de onschuldige onnoozelheid van het jongste kind het tooneel nog klagelijker
maakt. Bij den Hooiopper illustreert nu eens op zijn beurt de vader den zoon. Ook
hier toont de dichter zijn meesterschap bij de schildering van het arme maar
onschuldige meisje van weleer, eens bij een hooiopper door haren boerschen
minnaar verrast. Met het overige kunnen wij minder vrede hebben. Wij denken bij
die wijze voorstelling steeds aan de tochtgenooten van Barends, op Nova-Zembla,
die geheel redeneeren en gevoelen als een tijdgenoot van Tollens zou gedaan
hebben of volgens den dichter zou moeten doen. Dit geldt trouwens ook van vele
dichters, die ons beelden uit de volksklasse voorstellen. Overmatige weekheid
vinden wij in 't Van 't Merelnestje. Men kan ook van te veel zoetigheden walgen en
welke zijn de grenzen van het kinderlijke en het kinderachtige? Ik spring Grijze liefde
over, niet omdat ik dit gedicht van geringe beteekenis reken
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voor de kennis van den goeden, edelen, beminnenswaardigen dichter, - maar, wijl
ik het misbruik, dat velen, - ook Beets doet het vaak - van hun persoonlijke liefde
voor hunne echtgenooten maken, niet wensch te prijzen. Hartelijke, innige
genegenheid wordt zoo licht ontheiligd, door haar het publiek aan te bieden. Met
eigen geluk of ongeluk mag men niet pralen, zeiden de Ouden, doch ik beken het,
deze meening valt te bestrijden.
Over de cantate, een Droom van 't Paradijs, waarin zonder twijfel fraaie regelen
voorkomen, is het moeilijk te handelen, wijl de erbij behoorende muziek te veel moet
aanvullen. De Noord-Nederlanders, die met H. van Alphen meen ik, deze soort van
verzen begonnen, lieten ze later varen; zeker ook al, wijl zij toonzetters misten, die
aan de Vlamingen niet ontbreken. Ten laatste wil ik nog weer op het Confiteor wijzen,
als een fraai, waardig en actueel gedicht.
Wanneer ik nu den geheelen indruk te zamen vat, die de Rijzende Blaren op mij
maakte, moet ik beginnen met de verklaring: dat het een schoon geschenk is voor
de vele vrienden van den Antwerpschen dichter, dat allen er uit kunnen leeren, zoo
zij 't misschien niet wisten, dat hij een goed man en een goede huisvader is, dat hij
zijne vrouw en kinderen innig liefheeft, dat hij een oprecht vriend is, dat hij der armen
leed diep gevoelt, dat hij zijn moedertaal bemint en dat hij vrijheid van gedachte
hoog in eere houdt.
Het getal zijner bewonderaars zal daardoor zeker nog toenemen, terwijl deze
bundel geene teekenen geeft van eenen verzwakten geest. De lof, dien zijn
stadsgenoot Max Rooses hem herhaaldelijk toezwaaide, behoudt nog zijne volle
waarheid. Indien er echter, en de vaderlandslievende dichter zal zulks het eerst
wenschen, bij de vooruitstrevende jonkheid eene andere richting, dan die eens
Tollens hoog verhief, zich baan maakt, eene richting, die aan de aristokraten des
geestes voldoening wil schenken en zoo ook in 't Nederlandsch eene litteratuur
stichten, die de geheele beschaafde wereld tot luisteren dwingt; indien, zeg ik, de
jongeren, steunende en opgewekt door de kunst der
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ouderen, naar nog hooger vlucht, dieper gedachte en fijner taal streven, ziet, dan
zullen zij niet langer in de gedichten van Jan van Beers hun ideaal mogen vinden.
Zonder misschien te willen, getuigt reeds de prachtige en kostbare uitgave der
Rijzende Blaren, dat ook hij de koopers en lezers juist niet onder het volk zoekt.
W. DOORENBOS.
Elsene, 2 Januari 1888.

Mariette, door Kuno. - Utrecht, J.L. Beyers. Zuid-Hollandsche Boek- en
Handelsdrukkerij.
De hoofdpersoon van dit verhaal, welke haren naam aan het boek geeft, is eene
jonge vrouw, die door haren man, Tonie Midgard, uit medelijden wordt gehuwd. Dit
geschiedt om haar te onttrekken aan onvermijdelijk wangedrag, waarin hare eigene
moeder haar storten wil. Midgard is een Hollandsch dichter, een lichtzinnig, maar
ontwikkeld man. Zijne vrouw is niet schoon, en, verstandelijk, zeer bij hem ten
achteren. Minder met de gebruiken der hoogere klassen bekend, begaat zij op een
avondfeest te harent naïefheden, maakt zich plichtig aan beleefdheids-verzuim
tegenover oudere dames, is met te weinig smaak gekleed en wordt door de
genoodigden belachen. Haar man bemerkt het en doet haar na afloop van het feest
ruwe verwijten, hij werpt heur naar het hoofd, dat, zoo hij zelf de spot geworden is
van alle Hagenaars, zij schuld daaraan heeft.
Mariette neemt dit zeer euvel op, zoo euvel zelfs, dat ze dadelijk het besluit vormt
om zijn huis te verlaten, en hem zijne vrijheid weêr te geven. Zij heeft reeds een
kind van één jaar oud. Haar vertrek, dat weet ze, zal een steen van zijn hart zijn,
maar het kind zal hij missen: ‘Ik heb geen recht hem zijnen zoon te ontstelen,’ zegt
ze. Maar de kleine John schiet wakker!
‘Mijn God, het is mij niet mogelijk hem achter te laten! ik zal hem voor Tonie
opvoeden en dan terugzenden.’
‘Toen werden haastig eenige kleertjes ingepakt, zij stak geld voor een paar dagen
bij zich en was weinige oogenblikken later op de eenzame, stille straat.’
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Zij trok naar Utrecht. Zij schrijft aan haren echtgenoot, dat hij, indien hij het raadzaam
vindt, den knaap kan doen terughalen, ‘misschien,’ zegt de schrijver, ‘gloorde in
haar hart wel een vonk van hoop, dat hij ook de moeder zou verzoeken terug te
komen!’
Maar den volgenden dag ontving zij bericht van haren echtgenoot, dat hij haar
bewonderde, omdat zij duidelijker dan hij de toekomst had ingezien en den moed
had bezeten hem te verlaten. Hij vindt het beter gescheiden te leven, maar wil niet
zoo hard zijn het kind van haar terug te eischen. Hij biedt haar aan bij middel van
postwissels in hun onderhoud te voorzien. Hij verzoekt haar het kind te kussen en
van tijd tot tijd aan zijnen vader te herinneren.
Mariette was de onwettige dochter van eenen rijken, jongen Belg, die eenigen
tijd in Rotterdam verbleven had en gestorven was op het oogenblik, dat hij hare
moeder schikte te huwen. Van hem had Mariette niets behouden dan een ringetje,
waarop zijn naam - Dèslac - stond gegraveerd. Hare grootmoeder had verzocht om
het kind van haren overleden zoon te mogen opvoeden, maar daaraan werd niet
voldaan; zelfs was Barbara Kaufmann, Mariette's moeder, in geene hoegenaamde
betrekking met Mevrouw Dèslac gebleven, als duidelijk blijkt uit de vlucht van
Mariette, die wel op zoek, om die grootmoeder te vinden, naar Antwerpen trekt,
maar haar adres niet weet. Een voorbijganger helpt haar te rechte. Het handelshuis
bestaat nog als firma, maar de weduwe Dèslac bewoont met hare dochter Virginie
des zomers eene villa te Esneux bij Luik.
Daarheen reist Mariette met haar kind. Zij heeft den onderstand, dien haar man
haar aanbood, niet aanvaard, en valt van vermoeienis neder op den openbaren
weg. Twee dames vinden haar, en het zijn juist de dames Dèslac. Op het
buitenverblijf wordt zij verpleegd. Het ontdekken van het ringetje met den naam van
den zoon, er binnen gegraveerd, levert het ontegensprekelijk bewijs dat degene,
die er in het bezit van is, de kleindochter moet wezen.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

338
Mariette wordt er ook als de dusdanige herkend. Zij blijft er wonen, volgt lessen van
hoogere burgersscholen en ontwikkelt zich tot buitengewone geleerdheid, liefelijkheid
en schoonheid. Heeren maken haar het hof - onder anderen een zekere Melreux,
een jong Luiksch ingenieur, die haar kind zeer genegen is; maar zij blijft getrouw
aan de liefde, dien zij haren man nog steeds toedraagt.
Intusschen heeft Midgard zich getroost over haar verlies. Hij heeft de wedermin
weten te veroveren van eene jonge juffer van hoogen stand, Constance, die er geen
bezwaar in heeft gemaakt alles prijs te geven om met hem naar den vreemde te
trekken. Zij leven openbaar als man en vrouw.
Maar die Constance is eene edele natuur; bij toeval ontmoet zij Mariette en haar
kind. Midgard herkent de beiden niet; nochtans komt een twijfel in hem op:
‘Constance,’ zei hij, ‘ik weet niet aan wie zij mij doet denken, maar dat gezicht komt
mij bekend voor.’
Zijne minnares heeft een scherper oog dan hij, doch zij weet te zwijgen. Het
oogenblik is overigens gekomen, waarop zij gevoelt dat hij haar minder liefheeft;
ook begint zij in te zien, dat hij eigenlijk aan vrouw en kind behoort, maar zij is
overtuigd, dat, indien zij niet een degelijk beletsel opperde, hij haar - Constance volgen zou; daarom huichelt zij liefde voor een Italiaansch schilder in eenen brief
van afscheid, dien ze aan Midgard schrijft, waarin zij laat verstaan, dat ze dezen
naar Rome gaat opzoeken, tevens ten einde zich wat in het schilderen te volmaken.
Tonie Midgard - reeds door eene eerste les geleerd - is niet meerder verwonderd
dan betaamt over deze nieuwe ontwijking. Hij is overigens verliefd op Mariette en
zoekt haar op. Zij herkent hem en wreekt zich door hooghartige stroefheid; zij
bejegent andere heeren zeer vriendelijk. Hij hield haar tot dusverre nog immer voor
eene Amerikaansche weduwe; maar hij komt er toch achter, dat ze zijne vrouw, en
de kleine John zijn kind is. Mariette kent zijne betrekkingen tot Constance en weigert
zijne thans rechtstreeks aangeboden liefde.
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Op zekeren avond ontmoeten Melreux en Midgard elkander in den maneschijn op
eene hooge rots. Tonie verklaart aan Melreux, dat hij hoeft op te houden Mevrouw
Dèslac - want zoo noemde men Mariette in de wereld - het hof te maken, en hij
verklaart hem rechtuit, dat hij haar man is. Na eenige kibbelarijen van nog al ernstigen
aard, stelt de ingenieur voor: ‘Laat haar zelve beslissen, wien van ons beiden zij wil
volgen. Aan haar alleen onderwerp ik mij.’
‘Tonie schudde ontkennend het hoofd.’ Hij belooft wel haar niet te dwingen tot
hem te komen, maar doet zijne rechten op haar uiteen; ‘liever sterven dan haar
opgeven,’ klinkt zijn besluit.
‘Sterf dan!’ klonk het rauw en Melreux pakte zijnen tegenstrever met twee
gespierde armen aan en wierp hem van de rots.’
Hij viel echter niet tot in den afgrond, hij bleef op eenen uitsprong liggen. Zwaar
verwond, werd hij door Melreux zelven opgenomen, met behulp van werklieden
naar zijne kamers gedragen en door zijnen moordenaar verpleegd. Ook weigerde
hij later hem te verklikken, ofschoon deze de eerste was hem daartoe aan te zetten.
De vrienden gelooven aan een ongeval, maar Mariette vermoedt de waarheid, zij
verwijt zich Melreux niet op behoorlijken afstand te hebben gehouden, en verbetert
dat volgenderwijze: hij schrijft haar de volle waarheid. Zij stemt toe in een onderhoud
met hem en hij noopt haar zich met haren echtgenoot te verzoenen. Hij zelf heeft
het besluit genomen naar Amerika te trekken. Mariette heeft medelijden met hem
en om hem te bewijzen, dat ze geenen wrok in het hart houdt wegens de
moordpoging op haren man gepleegd, kust ze hem op het voorhoofd.
Dan zendt ze den kleinen John met ooft en bloemen naar zijnen vader. Midgard
herstelt, hij leidt haar eens aan den arm naar huis en de echtelieden verzoenen.
Constance sterft in Italië. Hare opoffering komt aan het licht en Midgard en Mariette
beweenen haar en zijn het beiden eens om te vinden, dat zij veel aan Constance
te danken hebben, doordien deze een goeden invloed op Tonie heeft geoefend.
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Wie met den inhoud van dit verhaal - aldus beknopt samengevat, kennis maakt,
kan niet anders dan de schouders ophalen over de vele onwaarschijnlijkheden,
welke de schrijver als met voorliefde opeengestapeld heeft. Tevergeefs zou men
er waarheid, natuurlijkheid, ontwikkeling van toestanden of karakters, zielkundige
ontleding in zoeken. De criticus, die het boek moet beoordeelen, wordt zenuwachtig.
Bij elk kapittel voelt hij woorden van blaam over de handelende personen op zijne
lippen komen; hij zegt in zich zelven: Dat is valsch, dat is niet menschelijk; de
schrijver doet een man, die zijne vijf zinnen heeft, een meisje huwen, voor hetwelk
hij zelfs geen vluchtig enthousiasme of vergankelijken hartstocht, zelfs geene
verliefde gril heeft opgevat. En hij, die zooveel voor haar heeft gedaan, laat ze om
eene nietige reden van hem vertrekken! En die vrouw, die hem zooveel verschuldigd
is, die hem bemint, ontvlucht zijne woning, omdat hij haar een verwijt toestuurt! Zulk
een stap zou ten minste door grove mishandeling of lange miskenning moeten
gerechtvaardigd worden.
Beter hadde Mariette getracht zich op de hoogte te brengen van den kring, waarin
het lot haar had geplaatst. Zij mag met recht ondankbaar genoemd worden. En dan,
houdt Kuno in den loop van het verhaal wel rekening van de maatschappij en hare
eischen, en haar oordeel? Neen. Zijne personages leven als in eene wildernis,
zonder zich om de openbare meening te bekreunen, die toch van zoo groot gewicht
is in de weegschaal der menschelijke handelingen! Tegenwoordig wenscht de lezer
waarheid onder praktisch opzicht. Dat soort van romanliteratuur, in welke de helden
van het verhaal de heele samenleving uitmaken, is verouderd, het toeval brengt in
de werkelijkheid niet immer op het gepaste oogenblik diegenen bijeen, welke samen
hoeven te zijn. De gedachten- en gevoelenswisseling der personen is niet minder
verbazend: de band, die den man, de vrouwen het kind vereenigt, wordt niet zoo
licht door eene kleine bui van slechte overeenkomst verbroken. Een vader, die
menschelijke gevoelens bezit, doet geenen afstand van zijn opper-
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gezag over de opvoeding van zijnen zoon. Een echtgenoot, die eigenwaarde heeft
(en zich reeds zoozeer aan der wereld spot gelegen liet) zal niet gedoogen, dat
zijne vrouw zich uit hare woning vcrwijdere en een openbaar esclandre make. De
eer van zijnen naam staat op het spel. De schrijver verliest uit het oog, dat de achting
onzer medeburgers eene noodwendigheid voor ons is. En wat zegt gij van de type
der wereldsche schoone uit de hoogere kringen, van het jonge meisje, dat familie
en vrienden verlaat om met een gehuwd man naar den vreemde te trekken, en die
toch niet ophoudt een edel karakter te bezitten? die alles eer en aanzien en mogelijk
levensheil aan hem heeft opgeofferd, en nochtans zonder schijnbaren strijd even
licht aan zijne liefde verzaakt in 't voordeel der wettelijke vrouw?
Is zij een beeld der werkelijkheid, Constance, die na hare snoode daad, zooveel
zelfverloochening bezit, dat zij voorloopig slechts bij den minnaar blijft om de
overeenkomst tusschen hem en zijne gade te beter te verzekeren?
Hoe vindt gij die oude dame en hare dochter, die eene vreemdelinge, welke op
den openbaren weg gevonden wordt, dadelijk als de dochter des huizes aanvaarden
en liefhebben?...
Doch genoeg hierover, het ware niet moeielijk al de verdere onwaarschijnlijkheden
- zegge onmogelijkheden - op te sommen, welke dit verhaal doorkrielen. Heel de
optimmering valt in als een kaartenhuis bij het minste blazen. Dit zal elkeen moeten
bekennen, die, al zage hij nog zooveel onnatuurlijke toestanden door de vingers,
toch het ware in de gevoelens eischt. Hij zal het evenmin in dit boek vinden.
Maar de oppervlakkige lezer, hij die zich laat medesleepen door de handeling,
en de phantasie, wien het om het fabeltje te doen is, zal hij bevredigd worden?
In alle oprechtheid zeggen wij ‘Ja,’ want het valt niet te ontkennen, dat de wijze
van voorstellen vaak liefelijk is; dat Mariette sympathie inboezemt; dat de kleine
John aanvallig voorkomt; dat de schrijver noch in het alledaagsche, noch in het al
te realistische valt.
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Ettelijke tooneelen zijn zeer goed beschreven. Ziehier ten bewijze met wat kieschheid
van pen de cenigszins dronken Midgard wordt afgeschetst, die zijn verloren kind
betreurt:
‘Eens kwam hij zijne eenzame woning binnen, moeite doende om slaande te
blijven. Hoezeer ook door de champagne verhit, schaamde hij zich voor zijn
huisknecht, stiet de deuren van de veranda open en liep den tuin in; op 't punt van
te vallen, greep hij naar een boom tot steun, en nogmaals, als tijdens het verraad
van Lizzy, maar in een veel minderen prijzenswaardigen toestand, sloeg hij de
handen vóór de oogen, barstte in snikken los en steunde:
‘Mijn ventje, mijn lief klein ventje!’
En dan de lieve teekening:
‘Hun gesprek - (een gezelschap voor cene landelijke herberg zittend) werd
plotseling afgebroken, toen van 't zijpad een jeugdige vrouwengestalte op den weg
verscheen, die, in gezelschap van een oudere dame en een hoepelend kind, den
terugweg naar Dinant aanvaardde. De verschijning van eene mooie vrouw geeft
altijd een oogenblik van leemte in een gesprek, dat voornamelijk door mannen wordt
gevoerd. Tonie Midgard was met den rug naar die zijde van den weg gekeerd, maar
draaide zich om bij 't vernemen van een lieve kinderstem; hij zag van de moeder
niet veel meer dan de zware haarvlechten, doch 't jongske bleef hij zoolang mogelijk
volgen met dien droomerig weemoedigen blik, die hem sedert eenigen tijd eigen
was.’
Hoe levendig van kleur is hel volgende:
‘Een klein, schalksch hoofd keek over haren schouder (Constance, welke op eene
eenzame plek een landschap schildert) met oogen, die zij zeer goed kende en die
eene staalblauwe kleur hadden; de voorovergebogen houding van het kind deed
de blonde krullen eenigszins over zijn gezichtje vallen. Had zij niet beter geweten,
ze had dien kleinen knaap voor een meisje gehouden, zoo fijn waren zijne trekken.
‘Is het dan toch waar?’ vroeg eene angstige stem in haar binnenste. Het kind,
gewoon om zich veel onder menschen te
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bewegen, maakte geen bezwaar toen zij hem een oogenblik op den schoot nam,
en gaf in zijn aardig, Fransch gesnap zijn oordeel over haar arbeid te kennen. De
schilderes streek hem de krullen uit het gezicht, zooals zij 't zijn vader zoo dikwijls
had gedaan; zij onderzocht al de trekken van dat kindergelaat en na de pijnlijke
erkenning: ‘dit jongske moet het zijne zijn,’ vroeg zij met bevende stem: ‘hoe heet
ge, mijn ventje?’
‘John,’ was 't eenvoudige antwoord, dat toch hare ademhaling beklemde.’
Het is niet moeielijk om goed geteekende seènes uit dit werkje aan te halen:
‘Een paar dagen later stond Melreux in de gang van Midgard's woning plotseling
tegenover den kleinen John. Het kind droeg voorzichtig een mandje rozen,
waartusschen de prachtigste herfstvruchten waren geschikt, perziken en druiven,
door zijne moeder uit Brussel ontboden. Het ventje zag er aardig uit, zijne wangen
waren door de najaarslucht frisch gekleurd, en met grappige zorg hield hij zijn schat
vast.
‘Dat is zeker bestemd voor mijnheer Midgard?’ vroeg Melreux vriendelijk, terwijl
hij zijn lieveling zacht onder de kin streek.
‘Ja,’ antwoordde John niet zonder ernst, ‘mama heeft mij gezonden,’
‘Melreuxging hem voor, en zag hoe de vader door middel van zijn kind deze
oplettendheid van de moeder in ontvangst nam. Hij hield het niet lang binnen uit,
maar zocht eene andere kamer op; geen ijverzucht knaagde er aan zijne ziel, 't was
een grenzenlooze weemoed, waarmede hij 't hoofd op den arm drukte, die tegen
den muur rustte.’
.... ‘Toen hij 't kind uitgeleide deed, nam hij het voor 't laatst in de armen: ‘Wij
moeten afscheid nemen, mijn beste John; ik ga op reis naar Amerika.’
‘Amerika, is dat ver?
‘'t Is nog al ver, maar niet zoo of men kan wel terugkomen.’ John drukte zijn hoofdje
tegen de borst van zijn vriend,
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omdat hij zich voor zijne tranen schaamde; maar Melreux gevoelde aan de
bewegingen van het kereltje dat hij snikte. Zelf zijne aandoening beheerschende,
streek hij 't kind over het glanzige haar: ‘Schrei niet, mijn jongen, schrijf mij liever
eens.’
‘Maar ik schrijf nog geen Fransch,’ zei John met gefronst voorhoofd.
‘Dan moet ge mama de woorden voorzeggen; misschien wil zij dan wel uwe hand
sturen over 't papier.’
‘Dat zal ik doen; krijg ik ook antwoord, mijnheer Melreux?’
‘Zeker zal ik u antwoorden,’ en na eenen langen kus gaf de jonge man het kind
over aan Joseph, die buiten stond te wachten. Hij zag zoolang mogelijk Mariette's
zoontje na, dat hij oprecht liefhad, en zei binnensmonds: ‘Ware 't lot mij gunstig
geweest en zij mijne vrouw geworden, dan zou dit kind altijd mijn oudste lieveling
zijn gebleven.’
Wij kunnen niet zeggen, dat wij de strekking van dit verhaal zedelijk vinden, hoewel
de bedoelingen des schrijvers zuiver zijn: de helden en heldinnen verbeuren al te
lichtvaardig hunne eer en de degelijkheid van hun karakter: wegloopen uit de
echtelijke woning; eenen valschen naam dragen; overspel; het niet handhaven der
vaderlijke plichten tegenover eenen zoon worden ons hier als gansch natuurlijke
gebeurtenissen afgeschetst; maar die overdrijving, dat verkeerde, dat valsche van
al die toestanden zelf, vermindert het gewicht er van. Wij zouden niet aarzelen om
dit verhaal aan onze zusters, aan onze dochters in handen te geven, berustend in
de wijsheid dier jeugdige lezeressen. Geene dezer, wij vertrouwen het, zouden ooit
geneigd wezen om zoo zeldzame handelingen na te bootsen, om zich aan zoo
onnatuurlijke gevoelens te laten gaan. Van eene andere zijde zouden zij geen gevaar
loopen op een onkiesch woord, op eene gewaagde uitdrukking, op eene te
realistische beschrijving te stuiten en waarschijnlijk zouden zij eene aangename
uitspanning vinden in het volgen van eene zoo verbazende reeks - met verbeelding
en gevoel beschreven - onaannemelijkheden!
C.N.
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Lina Blond, oorspronkelijk blijspel in één bedrijf, door M.R.P. Brooshooft.
- 's Gravenhage, Rössing, 1885.
Lina Blond is eene blauwkous, die in een Hollandsche stad van tweeden of derden
rang eene voorlezing harer schriften komt houden. In het hotel, waar zij afstapt,
aanvaardt zij eerst een paar kamers, welke haar dra daarop niet meer bevallen en
voor eerstgetoonde verlaten worden. Een jong bruidspaar, Jonas Bont, koster en
voorzanger te Koog aan de Zaan, en zijne vrouw Nina komen ook in het hotel
logeeren en betrekken het versmaad appartement. De vereerders van Lina komen
haar, die nochtans het incognito wil behouden, hunne hulde brengen, zij nemen
Nina voor de beroemde vrouw; ook de policie verschijnt, daar Lina, als nihiliste
aangeklaagd, een verdacht bruin valies, vermoedelijk dynamiet, bij zich heeft, dat,
ten slotte geopend, niets dan eene ‘tournure’ inhoudt.
Op de gelijkenis van namen, op allerlei misverstand is dus geheel de intrigue van
het stuk gesteund, evenals Les dominos roses, Le député de Bombignac en Trois
femmes pour un mari, welk laatste verleden jaar in het Cluny-Théâtre te Parijs ik
weet niet meer wat verbazend getal vertooningen heeft beleefd. ‘Eene wijle gul te
doen lachen is mijn doel,’ zegt de schrijver, en wij moeten hem het recht laten
wedervaren, dat hij niet als zijne Fransche voorgangers toevlucht neemt tot het
onkiesche en onkuische in zijne kluchtige en soms wat gedwongene woordspelingen.
Het stuk is door en door Hollandsch, dus voor een beschaafd publiek geschikt, want
de Noordnederlander van rang versmaadt niet zoo gereedelijk als de Vlaming de
voortbrengselen zijner vaderlandsche letterkunde. De vinding zelve is niet van
alledaagsch gehalte en veronderstelt bij den toeschouwer eene zekere verstandelijke
opleiding. Daarom verwondert en spijt het ons, dat de schrijver niet altijd die
soberheid in het geestige der zetten, die deftigheid in het grappige zelf, dat zijn
onderwerp en zijn publiek hem oplegden, heeft weten in acht te nemen. Hij valt in
het overdrevene, hij maakt het al te kras en doet soms
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aan eene barakkenparade denken. Wij ontkennen niet, dat het zeer moeielijk is
deze klippen in een blijspel te vermijden. Maar het kwetst ons oorvegen te zien
uitdeden, alsof de personen clowns uit den cirk waren. Ook komt het ons immer als
wansmaak voor, de namen der helden te kiezen volgens hun karakter, of het koddige
in het tegenovergestelde daarvan te zoeken, zooals de juffrouw die voor de
emancipatie der vrouwen strijdt van Vliegenhogen te doopen; den strijdzuchtigen
majoor Blitz van Blitzen en Lina's bekrompen gezel Leeg van Koppen te heeten.
Ter loops zij hier aan gestipt, dat deze laatste schier niets dan Fransch spreekt, niet
enkele woorden maar heele zinsneden, volkomen onnoodig - naar onze bescheiden
meening - om het typieke van zijne persoonlijkheid te doen uitkomen. Met zeer
kundige tooneelspelers, die door hunne wijze van voorstellen het overdrevene weten
te matigen, moet het stuk bij het opvoeren zeer veel genoegen doen.
Wij halen hier een paar geestige zetten aan:
‘Toch niet met hem (Jonas den koster) getrouwd, hoop ik,’ zegt Josephine de
voorvechtster der vrouwen-emancipatie, tot Nina, die zij voor Lina, de schrijfster,
neemt.
NINA en JONAS (met ontzetting).
Niet getrouwd?
JOSEPHINE.
Neen, natuurlijk niet zul je zeggen. Hoe kan ik dat nog vragen, terwijl ik u ken als
hartstochtelijke strijderes voor de Vrije Liefde!
JONAS (buiten zich zelf van ontzetting).
Vrije liefde! Maar mensch, mensch!
Maar nu - zegt Josephine - het hoofddoel van mijn bezoek: ik kwam u vragen als
leidster op te treden van eene vergadering, die onze geestverwanten hier overmorgen
zullen houden om eene afdeeling op te richten van den bond tot
vrouwen-emancipatie.
NINA.
Vrouwen-eemanspaasjie?
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JOSEPHINE.
Ja. Ik kan mij, om verschillende redenen, ditmaal niet op den voorgrond stellen.
Met ons programma zult ge u zeker wel kunnen vereenigen. Hoe denkt u b.v. over
het kiezen?
NINA (aan haar wang voelende).
Over de kiezen?
JOSEPHINE.
U stelt natuurlijk de vrouw hieromtrent gelijk met den man?
NINA (naïef).
Ik heb er thans evenveel als Jonas.
JOSEPHINE.
Juist je hebt evenveel recht om te kiezen als - zich minachtend tot Jonas keerend
- als die Jonas! En de Kamers, hoe denk je daarover?
NINA (in het vertrek rondziende, aarzelend).
Wel... me dunkt, ze zijn allebei nog al goed, vooral - op de slaapkamer wijzende
- die tweede kamer.
JOSEPHINE.
Jawel! Maar mogen er alleen mannen in zitten of ook vrouwen?
NINA (verbaasd weder in de kamer rondziende).
Wel natuurlijk ook vrouwen! Wat zou ik hier anders doen?
JOSEPHINE.
Perfect. Wat zoudt u hier anders doen! In u gloeit het echle vuur. U stelt u al
dadelijk zelf candidaat. Maar wilt u de beide kamers behouden?
NINA (weder rondziende).
Ja, ten minste...
JOSEPHINE.
Maar gesteld dat u er één over boord moest werpen, welke van de twee hield u
dan liefst?
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NINA (naar de deur rechts kijkende).
Mij dunkt de slaapkamer.
JOSEPHINE (in lachen uitbarstende).
Ha, ha, ha, die is onbetaalbaar! De slaapkamer! Ik wist niet dat er zooveel
sarcasme in u zat! De Tweede Kamer zoo maar kortaf een slaapkamer te noemen!
Ha, ha! Wat een redenaarster zult u zijn! Vergeet niet dat woord overmorgen in uwe
speech te pas te brengen.
C.N.

Wandelingen door het gebied der Sterren, van M. Wilhelm Meyer.
Vertaling van W.R. Hauff. - Amsterdam, F.C. Bührmann, 1885.
De eerste aflevering van dit werkje, waarvan er alle veertien dagen eene verschijnt
(48 bladzijden aan fr. 0,40) werd ons ter bespreking gezonden. Het bevat drie
hoofdstukken: ‘De idee van 't schoone en het heelal; - een bezoek aan de sterrenwacht; - de dochter der aarde.’
Meyer beoogde het doel, onder humoristischen, soms dichterlijken, doch immer
aantrekkelijken vorm, de lezers in te wijden met de groote mysteriën van het heelal,
‘Bij de behandeling mijner onderwerpen (zoo schrijft hij), heb ik getracht bijzondere
aandacht te wijden aan de wijze van inkleeding. Door eene zekere neiging tot
poëtizeeren aangespoord, heb ik dikwijls het onderwerp aan den vorm opgeofferd.
Er zullen zeer veel menschen wezen, die mij daarom veroordeelen, en vooral zij
die zelf zich druk maken met op eene populaire wijze te schrijven. Maar deze heeren
schrijven allen zoo onweerstaanbaar vervelend, dat zij het weetgierige publiek allen
smaak benomen hebben voor deze wetenschap........
‘De slaapwekkende invloed van schier alle populaire astronomische werken is
enkel en alleen het gevolg van de academische slaafschheid, waarmede de dingen
des hemels

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

349
stuk voor stuk op dezelfde eentonige wijzen worden voorgedragen.’
Dit heet men stout spreken. Het heele plan van den schrijver wordt uit die weinige
regelen afgeleid. Wij zullen de volgende afleveringen afwachten vooraleer een
beslissend oordeel te vellen.
E.V.
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Jan-Baptista Houwaert, beschouwd als dichter en als staatsburger.
(Vervolg, zie bl. 83.)
De staatsburger.
Houwaert werd geboren te Brussel, in het jaar 1533. Hij hoorde, door zijne afkomst,
tot de oude adellijke geslachten der stad, en had ten huwelijk genomen Catharina
(1)
van Couwenberg of Coudenberg, die ook van die geslachten afstamde . Het wapen
der Houwaerts was: In goud een blauwe dwarsbalk, vergezeld van boven van een
leeuw van keel blauw gewapend en getongd, opkomende uit den dwarsbalk. Over
alles heen het schild van Sweerts, émanché en pal van zilver en keel van tien
(2)
stukken .
Houwaert bewoonde, in de vallei tusschen het oude Sint Joost-ten-Noode en de
gemeente Schaarbeek, een behagelijk landhuis, zich uistrekkend van den
Lovenschen steenweg tot aan den zoogenaamden Donkermolen, welk hij zelf had
laten opbouwen, en waaraan hij den naam

(1)

(2)

Voor meer hijzonderheden over beide families verzenden wij naar een schrift: Lc poète
Jean-Baptiste Houwaert. Documents inédits, van onzen vriend den heer Karel Ruelens.
Bibliophile Belge, hd. III.
Wij hebben deze heschrijving te danken aan den heer graaf Maurin Nahuys, de taal der
wapenkunde ons niet grondig genoeg bekend zijnde.
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van ‘klein Venetië’ had gegeven. Deze heerenwoning was aan de vier zijden bedekt
met torentjes, en omgeven van breede grachten, voorzien van eene ophaalbrug.
Op de gevels las men een paar wijsgeerige opschriften. Houwaert verzamelde hier
een klein museum van wapenrustingen, dat tot op het jaar 1635 bewaard bleef. In
't jaar 1654 verkochten zijne afstammelingen dit eigendom, 't welk ook ‘het kasteel’
(1)
of ‘de Borcht’ benaamd werd .
Wij bezitten niet het minste bericht over zijne jongelingsjaren. Zijne schriften
verraden eene zeer uitgebreide geleerdheid, de kennis der oude, zoo gewijde als
wereldlijke schrijvers. Het in een hoogen graad klassiek karakter zijner wetenschap
laat ons veronderstellen dat hij het keurig onderwijs der ‘Broeders van het
gemeenzame leven’ of Hieronymieten te Brussel genoten had.
Wij ontmoeten hem voor de eerste maal in de kerkers van hertog Alva, omstreeks
1568. Reeds in dit jaar vinden wij zijnen naam vermeld in de proces-verbalen van
(2)
den Bloedraad : ‘Jehan Houwaert,’ zoo leest men er,

(1)
(2)

HENNE et WAUTERS, Histoire de Bruxelles, III, 601, en 1, 144, 465, 467, 473, 476, 477, 482,
520, 575, aant. 2.
Bd. XV van de verzameling in het Rijksarchief. Wij hebben deze inlichting te danken aan den
heer Karel Rahlenbeck. Naar zijne meening was Houwaert de broeder van den munnik
Balthasar, die te Antwerpen eene lutheraansche gemeenschap stichtte. De vriendschappelijke
betrekkingen tusschen Houwaert en den lutheraanschen Van Haecht bestaande, zetteden
aan dit vermoeden eenen schijn van waarheid bij.
Sedert heeft de heer Karel Ruelens, bewaarder der handschriften bij de koninklijke bibliotheek
te Brussel, aan den dag gebracht dat deze Balthasar werkelijk de broeder van onzen Houwaert
was, dat hij doctor was in de zeven vrije konsten, een zeer geleerd theologant en een bekwaam
kanselredenaar, en dat hij schoone theologische verhandelingen en andere godvruchtige
werken schreef. De heer C.P. Serrure bezat van hem het volgende werk: Een christelyc
ghebedt in dezen benauden, periculozen tydt, hooch noodich om daegelycx tot Godt te spreken
ende te bidden. T' samen vergadert vuyt de H. Schrift, deur M. Balthazar Houwaert, anno
o

1572. Ghedruckt t' Hantwerpen, in t' jaer Ons Heeren 1879. In 12 van 11 bladen. Hij stierf
in het jaar 1582 (Bibliophile Belge, tome III.) De heer Ruelens deelt aldaar nog meer
bijzonderheden over de familie Houwaert mede, waarnaar wij den lezer meenen te mogen
verzenden.
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‘demourant à Sint-Josse-ten-Noye, est chargé par le premier témoin (de naam is
opengebleven) d'avoir esté ung des principaulx auteurs des troubles dernièrement
advenuz en Bruxelles, et cru tel avecq aultres ses semblables journellement s'estre
trouvé à l'hostellerée du Cornet, tenant illecq conventicule et illicite assemblée.
Encoires par le troisième témoin d'avoir esté ung des principaulx poursuyvans vers
le magistrat pour illecq introduire les nouvelles presches.’
Hij heeft ons het verhaal nagelaten zijner ijselijke opsluiting, van de onmenschelijke
behandeling der gevangenen, en van den folterenden angst die hem heving toen
men hem op zekeren dag aankondigde dat hij 's anderen daags zijnen afval van de
katholieke religie met den dood zou boeten. Het werk, dat eerst in het jaar 1583
verscheen, heeft voor titel:
De vier Wterste, van de Doot, van het Oordeel, van d'Eeuwich leven, van de pijne
der Hellen, waerinne een ieghelyc (als in eenen claren spieghel) mach sien ende
leeren, hoe hy wel ende deughdelyck leven, salich sterven ende in d'eeuwighe glorie
comen sal: seer nootsakelyck, stichtelyck ende uyter maten proffytelyck voor alle
sterffelycke menschen gelesen. Schrifturelyck gheinventeert ende Rhetoryckelyck
ghecomponeert bij Jehan-Baptista Houwaert, consiellier ende meester ordinaris
van de Rekeninghen des Hertoghdoms van Brabant. - D'annolatien syn by den
voors, autheur daer naerderhant by ghestelt. -
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Syrach, 7, Memorare novissima tua; Syrach, 28. Et in aeternum non peccabis.
‘Wilt wel op u uyterste stonde achten,
Ghy sult u in der eeuwicheyt van sonden wachten.’
o

t' Antwerpen, bij Christoffel Plantijn, M.D. LXXXIII. - In 4 van 335 blz., met het
afbeeldsel en de wapens van den schrijver. - Herdrukt te 's Gravenhage in het jaar
(1)
1613, zelfde formaat .
Onder dezen naren titel, die schijnbaar eene verhandeling aankondigt, ten doel
hebbende ‘den mensch te onderrichten: hoe hij deugdzaam leven, godvruchtiglijk
sterven en ter eeuwige glorie komen zal,’ schuilt wezenlijk een subjectief opstel, dat
met meer juistheid zou heeten: ‘De laatste dag eens ketters.’ Het bevat plaatsen
van belang voor de geschiedenis der Beroerten; en hij vooral, die zou verlangen te
weten waarin het godsdienstgeloof der afgewekenen in de Nederlanden bestond,
zou hierover best ingelicht zijn door de geloofsbelijdenis in extremis van Houwaert.
Ziehier een binnenstukje van dat tijkvak, een steelsgewijze blik door het traliewerk
van eene der vogelvluchten van Monsegnor de Toledo, in dien treurburg, welke
alstoen verscheidene aanzienlijke personen en, onder anderen, den ongelukkigen
Antwerpschen burgemeester Van Straelen

(1)

Het werk is opgedragen, in de volgende bewoordingen, aan: ‘Edelen, Eer. ende zeer
voorsienighen heere Olivier vanden Tympel, heere van Corbeke over Dijle, Sombeke, Melen,
etc., Goeverneur der stadt van Brussele, Colonel over een regiment voetknechten, Capiteyn
over een bende ruyteren, wenscht Jehan Baptista Houwaert voorspoet, peys, vrede ende
saluyt.’ Het is ook voorafgegaan van een latijnsch epigramma van Joannes Bochius, dien de
uitgevers der Histoire de Bruxelles aanteekenen als bijgenaamd zijnde den Belgischen Virgilius,
en van drie strofen in de Nederlandsche taal door zekeren Anthonis Coppens.
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(1)

opgesloten hield, en die er niet uitging dan om te Vilvoorden onthoofd te worden .
In den tijt dat vreese, haet, jonst en ghewelt
De Justitie hadden onder voet ghevelt,
En dat de boosheyt hadde de overhant,
En d'onnoosel werden verbrant, ghehangen, ghekelt,
Verjaeght, ghebannen, ghevanghen en verfelt
Van eenen goddeloosen boosen tyrant,
Die doen gouverneerde het Nederlant,
Soo wert ik met meer ander ghevanghen;
Niet als een quaetdoender oft als een meschant,
Maer omdat ick de waerheyt wilde aenhanghen,
En omdat ick, vreesende t'ghemeyn verstranghen,
Hadde belet twist, discoort en seditie.
Wee hem die over d'onnoosel doet punitie.
In donker coten en eyselijcke gaten,
Waer dat wy gheboeyt en ghevanghen saten,
Al oft wy gheweest hadden seer misdadich,
Wy werden wel bewaert van wreede soldaten,
Die ons (weer wy sliepen, droncken oft aten)
Tracteerden als moordenaers onghenadich;
Veel vileynighe acten en woorden versmadich
Moesten wy van hun verdraghen en lijen.
Nero, die seer wreet was en van bloet onversadich
En plocht d'onnoosel soo niet te castijen
Als de tyrannighe rechters in dese tijen
Ons castijden, sonder recht, reden oft schult.
Hij weet wat lijden is, die de roeden ghevult.
Sy hebben grouwelijck hun leel op ons ghewroken;
D'een hebben sy in t' pijnen t' ghebeente ghebroken;
D'ander die hebben sy doen vermincken,
Eenighe deden sy die leden croken,
En die crancken, die in den hoeck laghen ghedoken,

(1)

Arces gemitus; hedendaags de Treurenbergstraat, aldus voor de eerste maal genaamd in
het jaar 1567. De Staatsgevangenis bevond zich boven de destijds geheetene Sinter Goelen
(Goedelen, Gudula)-poort. Henne et Wauters, III, 290.
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En wilden sy een druppel nats niet schincken,
Soodat sy haer eyghen water moesten drincken
Om den onlijdelijcken dorst te verslaen;
(1)
En omdat de cavieten te meer souden stincken,
En hebben sy het mest niet uytghedaen,
Soodat wy som liever ter doot hadden te gaen
Dan langher te blijven in sulcken dal van weene.
Menich mensch die sterft thien dooden voor eene.
Soo onmogelijck als mij waer, met goeden bescheet,
Te tellen al de druppelen van de zee,
En al de sterren die in den blauwen hemel staen,
Met alle de voghelen en alle het vee,
Soo onmoghelijck waert mij (tot hunnen lee)
Hier te verhalen met clachtich vermaen
Al die tijrannije die sy ons deden aen.
Ghelijck de bloedhonden plochten te haken
Naer 't bloet van de dieren, die sy hebben ghevaen,
Haeckten sy naer ons bloet met open caken;
Hoe onnoosel oft simpel dat waren ons saken,
Sy en namen niet min dan lijff, ghelt en goet.
Wee hem die een ander t'onrecht ghewelt aendoet.
Al onder het dexele van justitie,
Houdende de deucht voer malitie,
Soo hebben sy menich mensche vermoort,
Sy, die boos waren, corrigeerden cleyn vitie,
En uyt cracht van haer inquisitie
Brochten sy de menschen ter doot om een woort.
In torten tyt hebben sy in haer bloet versmoort
Wel achttien duysent menschen, onder mans en vrouwen,
En sy confisqueerden t' goet tot het leste oort,
Omdat d'erfghenamen niet en souden behouwen;
Sy brochten al dit volck in swaer benouwen
Om t' goets wil, en omdat elck t' placaet sou vreesen.
Wee hun die veel arm weduwen maken en weesen.

(1)

Kiliaen: Kaveete, Cavea, ergastulum, career (kerker).
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Ghelijck men de vetste schapen Ieijdt uyter weyen
Naer het slachhuys, soo saghen wy daghelijcx leyen
Ons medebroeders van ons, om te storten haer bloet,
Dieaen ons orloff namen al weenen en schreyen,
En wy moesten van d'een d'ander scheyen
Met eenen benauden gheest en beswaerden moet;
Omdat niemant sou hooren haer vermaninghe soet,
Hebben sij haer tonghe verbrant en afghesneden,
En daernaer deden sy hun metter spoet
Som onthalsen, hanghen, branden en ontleden.
Sy meynden uyt te royen in dorpen en steden
Al die des paus leere niet aen en hinghen.
(1)
Maar niemant en can de conscientie ghedwinghen .

Om terug te komen op Houwaert, nadat hij over het jaar in hechtenis gezeten had,
nadat hij menigvuldige gruwzaamheden en smarten had bijgewoond, nadat men
hem meer dan eens het uur zijner dood had aangekondigd, haalde men op zekeren
dag eenen voortreffelijken vriend van zijne zijde weg om hem naar het schavot te
voeren (waarschijnlijk den zooeven gemelden burgemeester Van Stralen); men
deed hem zelven des nachts op het vrijgelaten stroobed liggen, en men verwittigde
hem nogmaals dat hij des anderen daags zijnen medgezel volgen zou. Hij verzocht
tevergeefs eenen uitstel om zijne verdediging voor te dragen, deze gunst werd hem
brutaal geweigerd.
Nu ziet de lezer hem in eene loomheid vallen, gedurende welke hij mijmert en
nadenkt, en redeneert over de ware godsdienst en over de verschillige godsdienstige
secten: ‘de een roemt de leer der papisten, zegt hij, de ander

(1)

Kantteekening: Onder het decxel van den placate ghemaect op d'extirpatie van de sectarissen,
van der daten 20 augusti 1556 (Plac. v. Braband, 1, 45).
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volgt de vrijgeesten en de antichristen, anderen gelooven met de lutheranen, een
groot getal verheft de leer der calvinisten, nog anderen houden het met de
anabaptisten, en elkeen meent het rechte pad te bewandelen, enz.;’ hij denkt, dat
er maar één ware godsdienst bestaan kan en hij bidt God hem in deze te behouden.
(1)
De heer Snellaert zegt dat Houwaert Katholiek ‘bleef’; men mag gerust zeggen
dat hij in de geloofsbelijdenis waarin hij opgevoed werd zijn leven eindigde, doch
hij was deze niet zeer toegedaan toen hij de ‘Vier Wterste’ schreef, zooals men
dadelijk zien zal.
In den halven slaap, waarin hij verzonken lag, had hij eene verschijning: hij ziet
naast hem drie vrouwen, verbeeldende: ‘het Vleesch, de Wereld en den Duivel,’ en
drie andere: ‘het Geloof, de Hoop en de Liefde,’ welke een gesprek met hem houden
over geestelijke en wereldsche zaken; hij zegt vaarwel aan de wereld, drukt zijne
geloofbelijdenis uit en maakt zijn zedelijk testament; hij richt inzonderheid woorden
van de teederste genegenheid en raadgevingen tot zijne vrouw en zijne kinderen.
Hij schijnt dezen, in de volgende plaats en in anderen aan te wakkeren om het
katholicismus te vluchten: ‘Geeft geen geloof aan de valsche profeten, die leven bij
den god Bel, want hunne leer is valsch en dwalend; ofschoon zij op het toppunt der
macht staan, dat zij stoutmoedig zijn en de leeken onderdrukken, dat zij onder het
schaapsvel veel gerucht maken, laat u niet verbijsteren door hunne leer; zij dringen
in den schapestal langs het dak; betrouwt hen niet, leent geen oor aan hunne
woorden, zij zouden u kunnen berooven van de waarheid, welke gij in de evange-

(1)

Schets eener gesch. der Nederl. letterkunde, blz. 100.
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lische boeken vinden zult. Gelukkig zijn zij die den geest der waarheid zoeken.’
De raadgevingen, welke hij aan zijne kinderen geeft over de wijze op welke zij
zich in de wereld gedragen moeten, zijn als een wetboek; hij verzendt hen dikwijls
naar dit of geen gedeelte van zijnen Pegasus, hij eindigt met eene openbare
belijdenis en het berouw over zijne zonden, met lange, godvruchtige overwegingen
en met het afsmeeken van de goedheid Gods. Hierna komt hem een nieuw visioen,
waarin hij het einde der wereld ontwaart, het oordeel Gods, den hemel en de hel,
die hij beschrijft. In ‘zijne’ dweeperij (die is immers min of meer eigen aan alle
godsdiensten), vergeet hij niet de katholieke priesters in dezen hellepoel te plaatsen
en hun jammerklachten over hunne handelingen en hunne leering in den mond te
leggen.
Houwaert wordt uit deze verschijningen ontwekt door het binnenkomen der
stokbewaarders, die hem eenen priester aanbrengen om hem te biechten en voor
te bereiden ter dood. Daar hij zijne zonden begint te belijden vóór God, worden de
soldaten driftig en zij gaan hem onmiddellijk naar de gerechtsplaats brengen. Doch
zie! daar storten twee zijner vrienden in de gevangenis, die hem aankondigen dat
hij, bij vonnis, ‘los en vrij is ontslagen.’ De beruchte beul Spelle, of Spellekens,
dezelfde die hem gevangen gemaakt had, nam zijne plaats in den kerker, ‘om te
maaien wal hij gezaaid had’, en werd korts daarna gehangen. Houwaert bedankte
God duizendmaal over zijne verlossing, keerde terug in zijne burcht, en haastte zich
(1)
zijne verschijning in schrift te stellen . Het werk eindigt met eene zedelijke vermaning

(1)

Moet men hieruit besluiten dat er van dit werk eene vroegere uitgave bestaan heeft? Wij
meenen het niet. Het boek van Houwaert kon het licht niet zien dan omtrent het tijdstip der
voorhandige uitgave van 1583, mits de politieke omstandigheden. Maar wat beduidt dan de
melding op den titel dat de aanteekeningen later zijn bijgevoegd geworden? Wij meenen dat
de dichter ‘de Vier Wterste’ geschreven heeft na zijne vrijstelling, dat hij ze in handschrift
bewaard heeft en dat hij, in zijne kantteekeningen zinspelende op het ‘Pegasides pleyn,’ eerst
in 1582 verschenen, om geenen misslag in de tijdrekening te maken, den lezer heeft moeten
verwittigen dat zijne aanteekeningen van lateren datum waren dan de vervaardiging van het
boek.
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aan de bedienaars van 't Evangelie, aan den paus, aan de bisschoppen en
kardinalen, aan de keizers, koningen en heeren, en alle staten en standen.
De schrijvers der Histoire de Bruxelles beweren dat Houwaert aan den dood niet
ontsnapte dan door eene afzwering. Wij weten niet op welken grond deze bewering
steunt. Zij voegen erbij dat de Bloedraad aanvankelijk bevolen had zijn huis met de
weide en toebehoorten, gemeenlijk ‘Vinckenberch’ of ‘Wijngaertberch’ geheeten, in
beslag te nemen, met den aanliggenden watermolen; toen hij in vrijheid gesteld
werd, gaf men hem dit goed terug, edoch mits borgstelling.
In een ander zijner schriften, getiteld: Politiecke Onderwijsinghe, 't welk hij op het
einde zijns levens schreef en eerst in het jaar 1614 in Holland, door Hervormden,
uitgegeven werd, dus vijftien jaar na zijnen dood, meldt ons Houwaert nog: dat hij,
op 't onverwachts, door duizend wreede soldaten is besprongen geweest, die zijn
huis verwoest hebben, zijne schuren afgebrand, zijne tuinen en landerijen vernield
om, zoo zegt hij, ‘hem 's konings schuld te doen betalen’; hij voegt er nogmaals
omtrent dezelfde woorden bij die hij gebruikte ter gelegenheid zijner ontslaking, ‘dat
hij deze bedruktheid ontkomen is “bij middel van het recht”’. Indien het zoude kunnen
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waar zijn, dat Houwaert het protestantisme afgezworen hebbe om zich aan den
brandstapel te onttrekken, met meer zekerheid weet men dat hij ertoe teruggekeerd
is, en dat hij niets minder dan katholiek was onder den opstand der gemeente van
Brussel en het bestuur van Olivier van den Tympel.
Men hoeft niet te vragen, zeggen diezelfde schrijvers, of Houwaert de verdrijving
van 's lands verdrukkers met verrukking begroette. Zich aan de krachtdadige
losbarsting van de gevoelens der menigte aansluitend, nam hij een zeer werkzaam
deel aan de maatregelen, door welke men toen de veiligheid van de hoofdstad der
Nederlanden verzekerde. Van 1576 tot 1578 werd hij door het Brusselsch magistraat
bijzonderlijk gelast met de verdedigingswerken, die men alsdan rondom Brussel
uitvoerde, te bestieren. Hij was oppertoeziener over die versterkingswerken genoemd
geweest. Hij bestierde ook met onbaatzuchtigheid de aanzienlijke herstellingen,
welke in 1572 aan de vaart toegebracht werden.
In 1577 was hij het die, ter gelegenheid van de triumphale inkomst van Willem
den Zwijger te Brussel, wier toebereidingen hij bewaakte, den prins te Vilvoorden
in name van den magistraat plechtig aansprak.
In het jaar 1578 verscheen het eerste boek van Houwaert; het voert ten titel:
Milenus clachte, waarinne de groote tirannye der Romeynen verhaelt ende den
handel van desen tegenwoordighen tyt claerlyc ontdekt wordt. Met gelycke dachte
vanden ambassadeur der Hebreen, vermellende hoe schadelyck de tirannighe
gouverneurs zyn. D'antycke tafereelen, daerin men claerlyck geschildert ende
beschreven siet de godloose regeringe der tirannen, midtsgaders den rechten middel
om dlant in goeden voorspoet te gouver-

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

362
neren. Ghecomponeert door Jan-Baptista Houwaert, ende toegeschreven den
doorluchlighen Prince van Orangien. Scrutamini. Anno 1578. t' Antwerpen, bij Willem
o

Sylvins, drucker der Co. Majesteyt. Met privilegie voor X jaren. - In 4 van 153
bladzijden.
Dit schrift verscheen tijdens den grootsten luister van den prins van Oranje; het
is aan dezen opgedragen door eenen brief in verzen gedagteekend ‘uit klein Venetië,
omtrent de prinselijke stad Brussel, den avond vóór het jaar 1576.’
Vatten wij den inhoud van dezen brief kort te zamen, zoo vinden wij, wat Houwaert
betreft: dat de prins van Oranje genegenheid had voor den kastelein van klein
Venetië, dat deze den prins gansch toegedaan was, dat hij hem sedert zijne
kinderjaren liefhad; dat zijne zaken door de politieke omstandigheden min of meer
op 't verloop geraakt waren, en wij denken dat de dichter, door ‘het gulhartig aanbod
welk hij met herkentenis aanvaardt,’ het oog heeft op de plaats van raadsheer in
de Rekenkamer, die hem weinigen tijd daarna verleend werd, ongetwijfeld op de
aanbeveling van den Zwijger.
De titel der ‘Milenus elachte’ duidt genoeg het doel en den inhoud aan van dit
boek, hetwelk, zoo het de verdienste der vindingrijkheid niet heeft, althans de loffelijke
hoedanigheid bezit van hier te lande, onder de regeering van Philippus II, in de
volkstaal overgebracht te wezen met eene oprecht verbazende stoutheid van
toepassing en ‘als een schoon voorbeeld,’ zegt de schrijver, ‘in deze benauwde
tijden.’ Het is de aanspraak van den Boer van den Donau tot den Romeinschen
Senaat, in den mond van Marcus-Aurelius gelegd door den Spanjaard don Antonius
de Guevara, bisschop van Cadix, in het derde boek van zijn

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

363
(1)

Relox de Principes, ò Marco-Aurelio, het Uurwerk der Vorsten, of Marcus-Aurelius .
La Fontaine ontleende aan dit gewrocht het zeer verkorte verhaal dat denzelfden
titel voert en, men weet niet waarom, mede onder zijne Fabels gerangschikt is
geworden.
Deze schoone toespraak, die eene aaneenschakeling is van zinspelingen op de
Spaansche tirannij en op den beklagenswaardigen toestand der Nederlanden, heeft
Houwaert vertaald met eene kracht en eene warmte van uitdrukking, met eene
bondigheid der gedachten en der taal, die het oorspronkelijke schrift overtreffen en
die bewijzen, dat zijne ziel diep gekwetst en verontwaardigd was bij het zien der
vernedering en der rampen zijns vaderlands. Die Boer van den Donau is wel hij,
Houwaert, het is wel de in rouw gedompelde vaderlandsminnaar; die Romeinsche
senaat, is wel Spanje en zijne hidalgo's, wier trotschheid en verdrukkingsgeest
gepaard gingen met hunne laaghartigheid en hunne schraapzuchtige berooiing.
Houwaert vreest zelfs niet den sluier der zinspeling te verscheuren en den naam
van Spanje uit te spreken:
‘Oft, wat princen zijn 't die u staeckten
In ons lant erffghenamen, als zy storven?
Waer hebdy die privilegie verworven,
Daerbij blijckt dat t'lant van Germanien
Subject moet wesen Roome en HISPANIEN?’

(1)

Zie de hoofdstukken III, IV en V, blz.255 à 262 in l'Horloge des Princes, vertaling van De
Herberay, uitg. v. Parijs, 1565. Wij hebben deze ende volgende inlichtingen nog te danken
aan onzen ouden vriend Karel Ruelens, Bewaarder der handschriften bij de koninklijke
bibliotheek. In hetzelfde jaar 1578, toen de Milenus van Houwaert het licht zag, verscheen
ook te Antwerpen eene Nederlandsche vertaling van den Marc-Aureho door Cornelius Van
Berensteyn (1562), onder den titel: T'Ghuldenboeck van het leven ende de Seyndbrieven
van den weisprekenden Oratoor ende Keyser Marcus-Aurelius, enz., T'Hantwerpen, Geeraert
e

Smits, 1578. - Gabriel Fourmennois, een Doorniksch dichter der XVI eeuw, bracht ook de
Aanspraak van den Boer van den Donau tot den Romeinschen Senaat in Fransche verzen
over.
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De Guevara had alleenlijk gezegd: ‘Par adventure avez trouvé aucune loy antique
ou aucune couslume moderne en laquelle appert clairement que la noble et
généreuse Germanie, de nécessité, doit estre subjecte à la superbe Rome?’ Dewijl
‘Roome’ niet rijmde met ‘Germanien,’ gaf Houwaert's ziel hem in: ‘Hispanien,’ en
onze dichter had nooit een kloekmoediger noch onberispelijker stopwoord.
Houwaert heeft aan dezelfde bron ontleend: ‘De Clachten van den ambassadeur
der Hebreen’ en d'Antijcke tafereelen.’ Hel eerste dezer schriften bevindt zich in het
derde boek, tiende hoofdstuk van Guevara:
Marcus-Aurelius vervolgt zijne redevoering tegen de wreede rechters, en verhaalt
eene merkwaardige rede die een afgezant uit Judea tot den Romeinschen Senaat
sprak, zich beklagend over de rechters die deze wereld bestieren.’ De ‘Tafereelen’
(1)
liggen verstrooid in de Relox de Principes . Beide schriften bevatten bijtende
plaatsen, baarblijkelijk gericht tegen hertog Alva en de onmenschelijke regeeringen.
Houwaert ziet er nog af van de toespelingen, om een rechtstreeks door België
gevoerd beklag uit te drukken; het eindigt met eenen oproep tot den opstand, welke
luidt als volgt:
‘Want Belgica nu = inwendich = daer vergaet, en lancx soo meer = ghepluckt =
wordt, Soo claeght zij u = allendich = haren staet en hoe zij seer = verdrukt = wordt.

(1)

Houwaert putte nog ruimschoots in dit boek voor het vervaardigen van zijnen Pegasus, 't welk
ons menigen, in dit werk voorkomenden onzin, verklaart, dewijl Guevara zich, als schrijver,
bij zijne tijdgenooten ook belachlijk maakte. Zie over Guevara, Luiscius, Het algemeen
historisch, geographisch en genealogisch woordenboek.
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Ick ben d'edel Belgica, die eens was verheven.
Door mijn vrome feyten en voorspoedich leven
Was ick hooghe vermaert by alle staten.
Omdat my t' volk sou menichfuldich aencleven,
Waren my schoon privilegien ghegheven
Van keysers, coninghen en potentaten.
Ick hadde vele ghetrouwe ondersaten,
Van princen, borghers, vassalen en heeren,
Die my beminden seer uytter maten,
En die my langh' hebben ghehouwen in eeren.
Maar metter tyt siet men veel dinghen verkeeren.
Nu ben ik die ghene die noollijck claghen // moet,
Door t'groot overdaet dat ick verdraghen // moet:
Want my berooft zijn al mijn tresooren.
En, want ick lijden ontallijcke plaghen // moet,
Dwinght mij den noot dat ickt ghewaghen // moet
Diet beteren connen. Maar elck stopt zijn ooren,
Niemant en wilt mijn querele aenhooren,
Weder ick mijn elachte doe aen arm oft rijck.
Ja, zij willen hem som daerom noch stooren,
En veroordeelen mij onghehoort in t'publijck.
Die goede saeck heeft, gheeft men dickwils ongelijck.
En dwelck my es d'alderallendichste smerte,
T'slants verdervers hebben verslont mijn herte.,
En haer adherenten mijn inghewant.
Destructie hout my in t' lijf menighe kerte;
Mijn vijanden roovent al met loose perte,
Dat ick en behouwe ghelt, goet, juweel noch pant.
En dan esser noch een bloetgierich tyrant,
Die my met ghewelt totten been wilt verscheuren,
En my wordt ghedaen cleyn onderstant.
Dus heb ik te recht wel reden om treuren.
Men siet ter werelt groot overdaet gebeuren.
Den Turek en sou met my soo onghenadich // niet,
Noch die Barbaren soo versmadich // niet
Handelen, al hadden zy my verwonnen met eracht.
Crassus en was soo onversadich // niet,
Noch Nero en was oock soo moordadich // niet
Als deze goddeloose onredelijcke jacht.
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Och mijn beschermer es onwijslijck bedacht,
Dat hy hem van flatteerders soo laet verdooven,
En dat hy my vergheet en soo cleyne acht,
Dat hy my soo laet verdrucken en berooven.
Maer menich en wilt die waerheyt niet ghelooven.
O vrienden, ick roep u ter assistentie,
En claghe u die groote violentie
Die my wordt ghedaen, uyt ghiericheyt en nijt.
Hulpt my stellen in mijn magnificentie,
En breect mijns vijants correspondentie.
Ghy siet voor ooghen dat meer cs dan tijt;
Ghy siet verloren gaen t' ghemeyn proffijt;
Ghy siet my bringhen tot slavernijen;
En als ghy met my daerin comen zijt,
En suldy u selven noch my connen bevrijen.
Die hem selven hulpt, hulpt God uit t' lijen.

Deze klacht is opgeluisterd door eene plaat, verbeeldende Belgieland, onder de
gedaante eener vrouw, omgeven van blakende huizen en van beulen die haar het
hart uit den boezem scheuren en eraan vreten, die haar sabelhouwen toebrengen
en haar kluisteren, en heengaan met den op haar gemaakten buit.
Dit alles was wel geschikt om het volk in opschudding te brengen.
en

Den 18 Januari 1578 deed aartshertog Mathias zijnen intocht te Brussel; de
prins van Oranje, die zich alsdan te Gent bevond, was hem gaan ontvangen te
Vilvoorden, en Houwaert was door den magistraat gelast geworden met hem, in
zijnen naam, te verwelkomen, en eenige versieringen en schouwspelen voor deze
inhuldiging te bereiden. Onze dichter kon alzoo zijnen geest van de nare gedachten,
welke de ‘klachten’ erin verwekken moesten, wat laten verfrisschen door gevoelens
van hoop en vreugde en lachende tafereelen.
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Hij zelf heeft ons de beschrijving dier feest nagelaten in een boekje, diens titel luidt
als volgt: Sommare beschrijvinghe vande triumphelijcke incomste vanden
Doorluchtighen ende Hooghgheboren aertshertoge Matthias, binnen die princelijcke
en

stadt van Brussele, in 't jaer Ons Heeren M.D. LXXVIII, xviij dach januarii.
Midtsgaders die tonneelen, poincten, figuren ende spectaculen die inde voorseyde
incompste (ter eeren van Sijne Doorluchtigheit) zijn verthoont gheweest; met meer
ander saken, die toen ter tijt gheschiet zijn. Gheinventeert ende ghecomponeert
door Jean-Baptista Houwaert, consiellier ende meester vanden rekeninghen ons
heeren des coninckx in Brabant, t' Antwerpen ghedruct by Christoffel Plantijn, drucker
teyt

o

der Co. Ma , in t'jaer M.D. LXXIX. In 4 van 174 bladzijden.
Dit schrift is toegewijd aan prins Matthias; het is versierd met eene prent,
vertoonende de afbeeldsels van den aartshertog en van den prins van Oranje, in
twee eironde, versierde lijsten, gepaard met Latijnsche en Nederlandsche aan den
bijbel ontleende opschriften, daarenboven met de wapens van Matthias, en
twee-en-dertig houtsneden, verbeeldende zegebogen, allegorische iooverhutten of
‘tabernakels’, en versieringen met allerlei opschriften. Houwaert, na gezegd te
hebben dat de aartshertog in de bedrukte en bedreigde Nederlanden gekomen was
om hen te beschermen tegen de onverdragelijke verdrukking van don Juan, en om
hen te behouden in hunne vrijheden, rechten en privilegiën, geelt een zeer omstandig
verhaal van deze zegevierende inkomst, die allerprachtigst schijnt geweest te zijn.
Hij had te Brussel nogmaals de eer den prins in name van den magistraat welkom
te heeten.
Het bestek van ons schrift duldt niet dat wij de inrichting dezer prachtige feesten
volgen in de omstandige beschrijving
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die hij ervan geeft: luisterlijke stoet van ruiters, samengesteld uit edellieden, leden
der Staten generaal, van den geheimen raad, den raad van finantie, de rekenkamer,
de geslachten der stad, den magistraat en andere aanzienlijke personen, ten getale
van omtrent vierhonderd man; verders, uit een legioen van drie duizend man, de
kern der burgerij, gewapend en toegerust, vier vendels krijgslieden, muziekkorpsen
en burgers uit de ambachten met brandende fakkels in de hand; van den anderen
kant: praalbogen, zinnebeeldige tooneelen, rijen van heestergewas, schilderingen,
tapijtwerken, zinnebeelden, loofwerk, opschriften en de straten bestrooid met groente;
verders nog de meest verscheidene vermakelijkheden: spiegelgevechten en
feestmalen voor de grooten; voor het volk allerlei spelen, dansen, maaltijden en
vette keuken in de volle lucht; losbranden van vuurroers, klokkengeluid, uitvoering
van zangen muziekstukken, verlichting der bijzonderste torens en gebouwen,
pekpotten op de groote markt en in de straten, lantaarnen versierd met allerlei
kleuren, kort, vuurwerken en raketten, enz., enz., ziedaar in weinige woorden deze
inhuldiging, waarvan eer de prins van Oranje dan de aartshertog de held was, en
welke de Brusselaars met drie volle dagen van vermaken vierden. Houwaert was
er de ziel van, en het mythologisch en antiek karakter der versieringen en opschriften
zoude ons genoeg zeggen, indien wij het niet van elders wisten, dat ook al het kunsten letterkundig werk dier feesten van onzen dichter uitging.
De bedoelde beschrijving bevat, onder anderen, een lied dat eener bijzondere
melding waard is; het is gemaakt op de maat van het vermaarde:
Wilhelmus van Nassouwen
Ben ick van Duytschen bloed,

van Marnix, en Houwaert bezingt er den lof in van den prins
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van Oranje en van den aartshertog: Gelijk het volk van Israël, gebukt onder de
dwingelandij, zuchtte in de velden van Babel, (Super flumina Babylonis) zoo
zuchteden wij in het zoete Nederland, overladen met rampen, onder het Spaansche
juk. Maar God zond ons Nassouw, eenen held die onze boeien verbrak, en u, o
Matthias, die alle onze kwalen heelen zult. Gij zult onzen vorst doen bedaren en
hem verhalen welke leugens hem over ons zijn aangebracht geweest, enz. Houwaert
heeft hier het oog op het gerucht dat de Staten generaal het voornemen zouden
gehad hebben den koning van Spanje te verstooten, een gerucht dat betrekking
heeft op de betuiging van getrouwheid, waarmede sluit het adres te dier gelegenheid
door de Staten generaal aan den aartshertog voorgedragen, en op dezes antwoord,
't welk Houwaert ons volgender wijze heeft overgebracht:
‘Wijse, voorsinnige ende seer discrete Heeren, representerende die generael
Staten van dese Nederlanden, ick bedancke Ulieden hertelijck vande groote eere,
goede jonste ende sonderlinghe affectie die ghy my sijt bethoonende, ende
niettegenstaende dat ik droevich ben om die groote miserie, ruyne ende desolatie
daerinne dese Nederlanden (God betert) sijn ghecomen, soo verblijde ick mij
nochtans dat ick Ulieden soo getrouwe ende sorchvuldich vinde om die voors.
Nederlanden te houwen ende te beschermen voor den Conincklijcken Majesteijt,
uwen natucrlijken Heere ende Prince; divelck mij seer verwondert, naer den roep
die te veel plaetsen in ander landen wert contrarie uytgestroyt. Voor zooveel als 't
mijnen persoon aangaat, bidde iek Ulieden dat ghij mij vastelijck wilt betrouwen, dat
ick (in alle 't ghene dat mij sal moghelijck wesen) mijn uyterste best doen sal om de
voorseyde desolate, ghedreyghde Nederlanden in haer
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oude rechten ende previlegien te meynteneren ende te beschermen; soodat ick
hope (by der gratien Gods) dat ick die goede lantsaten wederom sal doen genieten
die oude ghewenste ruste ende tranquilliteyt, daer sy soo seere naer haken ende
verlanghen.’
a

Op den 21 januari boden de Staten generaal den aartshertog een prachtig
feestmaal aan in het stadhuis. Onze dichter werd aldaar door Matthias gelast om
aan de Staten generaal te verklaren dat hij hun eenen vriendelijken dronk toebracht
op de welvaart der Nederlanden; en later vertoonde hij zich aan den aartshertog,
eenen gouden schotel met zestien glazen wijn in de hand, vergezeld van zestien
leden der Staten generaal, één uit elk land, die op hunne beurt eenen dronk aan
Matthias brachten, hem verzekerend van hunne getrouwheid en onderdanigheid.
Eindelijk stelde Houwaert den aartshertog nog twee rederijkers voor van de Kamer
‘het Mariakransken’, den eenen in burgerskleeding, verbeeldende ‘Verzuchtend
hart’, den anderen in priesterskleederen, verbeeldende ‘Algemeenen troost’, welke
eene pasgevende tweespraak voordroegen. Hierna vertoonde men een ‘tafelspel’,
altijd van Houwaerts maaksel, waarvan het onderwerp was ‘het oordeel van Minos
in den strijd van hooger voortreffelijkheid tusschen den grooten Alexander, Annibal
van Carthago en Scipio den Romein.’ De Rechter der onderwereld geeft den voorrang
aan Scipio op zijne twee mededingers, en aan Annibal op Alexander. Het schijnt
ons toe dat de dichter in Scipio den aartshertog verpersoonlijkt hebbe, den prins
van Oranje in Annibal, en den koning van Spanje in Alexander.
Houwaert meldt ons dat hij de gelukwenschen van Matthias ontving (ongetwijfeld
ook die des prinsen van Oranje) over de inrichting dezer heugelijke feesten, en de
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magistraat liet te zijner eere verscheidene gedenkpenningen slaan: op eenen dezer
staat het afbeeldsel van onzen dichter, in wapenrok, met dit randschrift: JEHAN ·
BAPTISTA · HOUWAERT · AET. 45. 1578. en, onder den arm, in kleine letters,
ALEXANDER. P.E., het merk des kunstenaars. Op de keerzijde: eene spade, eene
pen en een kompas verbonden met eenen lauwerkrans en rustend op het midden
van eenen cirkel; nevens dezen krans ziet men eenen arend en eenen horen des
overvloeds; daaronder eene schildpad en een schoteltje (het Geuzenschoteltje?)
en lager nog des dichters zinspreuk: Houdt middelmate.
De heer Camille Picqué, bewaarder van 's Rijks muntkabinet, maakt ons nader
bekend met 's mans gedenkpenningen en beeldtenissen, wier uitmuntendheid deze
uitweiding wel verrechtvaardigt. ‘Er werden ter eere van Houwaert vier
gedenkpenningen geslagen. De eerste, van kleine doorsnede, dagteekent van het
jaar 1571; hij was dan acht-en-dertig jaar oud. De heer Chalon maakte dezen penning
bekend in de Revue belge de numismatique van 1869. In het jaar 1578, nadat hij
de gelukwenschen van den gouverneur generaal, den aartshertog Matthias van
Oostenrijk over zijne gelegenheidsgedichten ontvangen had, zag Houwaert zich
door den magistraat van Brussel den rijkelijken gedamasceerden penning van goud
op gebruinden grond aanbieden. Meestendeels draagt hij er een pseudoclassisch
kleed, met op den (rechten) schouder geknopt krijgskleed (paludamentum); doch
zijn in bolle plooien gelegde halskraag verlaat hem nooit. - Vijf jaar later sneed Hans
Wiericx een wonderschoon portret voor twee werken van den dichter, gedrukt bij
Christoffel Plantijn: Pegasides Pleyn en de Vier Wterste. - Van de twee penningen
van kleine doorsnede draagt de eene, op de keerzijde,
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de wapens van Houwaert, de andere, alsmede de twee groote penningen,
zinnebeelden ter verklaring van Houwaerts lijfspreuk: HOUDT MIDDELMATE...... De
schikking dezer keerzijde is zeer schoon. Zinspreuken en zinnebeelden waren
alstoen zeer in zwang. Sinds het begin der eeuw beijverde men zich er te maken.
Otto Venius, de beeldrijke schilder, wilde zich ook aan deze ‘beschouwende
de

kunststukken’ overleveren. Het 207 beeld zijner verzameling vertoont ons de
zinnebeelden van Houwaert (1578): eene spade, eenen horen des overvloeds en
eene lauwerkroon, welke ons leeren: dat men ‘door het kunstvermogen tot den
rijkdom en den overvloed van alles kan geraken.’ Houwaert had te meer het kompas
der gematigdheid en het festina lente der schildpad. - Het beeld en de keerzijde der
vier Houwaertsche gedenkpenningen wijzen duidelijk eenen kunstenaar van eersten
rang aan. Hij moest zijne werkplaats in Brussel hebben. Hij teekent Alexander. P.F.
in de snede van den arm der groote stukken. Het is al wat men van hem weet
(Médailles des anciennes Provinces belges, blz. 118-119, 122-124.)
en

Tot belooning zijner diensten werd Houwaert, den 29 april van datzelfde jaar,
buitengewoon meester der Rekenkamer van Braband genoemd, later gewoon
en

meester, eens den 23

december navolgend, en een tweede maal, namens den
en

hertog van Alencon, den 31 maart 1582.
Houwaert verschijnt voor den eersten keer op het staatkundig tooneel in het jaar
1585, als lid der afvaardiging, die wegens de overgaaf der stad Brussel aan de
Spaansche legermacht ging onderhandelen.
Brussel was bedwongen en gansch België was onder de Spaansche heerschappij
teruggekeerd.
Houwaert ging niet, zooals een groot getal zijner geloofs-
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genooten, den triomf zijner gezindheid smaken in Holland, in dit meer halsstarrige
en gelukkigere helft der Nederlanden; hij begaf zich niet naar het hervormde
Engeland of Duitschland, om er eene genegenheid te zoeken die hij voortaan te
zijnent niet meer verhopen kon. Hij was toen twee-en-vijftig jaar oud; de strijd en de
kommer hadden den last der jaren verzwaard, en de begoochelingen, die er de
ongemakken van verlichten, daar zij ons door glansrijke vergezichten van de
hobbeligheden der baan verstrooien, hadden onzen dichter wellicht vroegtijdig
verlaten. Hij kon het vaderland niet meer nuttig wezen, zelfs niet in ballingschap; hij
kon het nog wezen voor zijne familie, en deze plicht, gepaard met een stelsel van
gelatenheid, aan de godsdienst, de wijsbegeerte en de geschiedenis geput, schijnt
hem, eer dan een gevoel van zelfzucht, het besluit te hebben doen nemen om in
België te blijven en geduldig het bestaan te verdragen te midden der dwingelandij.
(1)
Justus Lipsius had, in het jaar 1584, zijne verhandeling De Constantia uitgegeven ,
onder den vorm eener samenspraak tusschen hem en zijnen vriend Langius, te
Luik, waarin de beroemde leeraar het vraagstuk der uitwijking onderzoekt, en besluit
tot de verduldigheid en de onderwerping aan den goddelijken wil. Houwaert, in wiens
geest de gedachte van zijn vaderland te verlaten meermaals moet opgekomen zijn,
en thans meer dan ooit, wij moeten het gelooven, maakte zich het thema eigen en
schreef in zijne wijkplaats eene uitvoerige samenspraak, waarin de Standvastigheid
(2)
de rol vervult van Langius bij Justus Lipsius .

(1)
(2)

Er verscheen hetzelfde jaar eene Nederlandsche vertaling van, door J. Mourentorf, bij Plantijn,
te Antwerpen, onder den titel van: Twee boeken van de stantvasticheyt, enz.
De vergelijking der beide schriften bewijst duidelijk dat Houwaert verscheidene plaatsen van
Justus Lipsius vertaald heeft; het zou dus niet waar wezen dat hij zijne Paraenesis vóór ‘de
Vier Wterste’ geschreven heeft, zooals hij het blz. 449 zegt, dewijl dit laatste werk na zijne
ontslaking in 1568 vervaardigd werd.
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Dit boek verscheen eerst vijftien jaar na den dood des dichters en wel in
Noord-Nederland; de Vriessche uitgever bericht ons, dat het handschrift zich te
Hamburg bevond, waar het bekomen werd van Houwaerts bloedvrienden, die aldaar
tijdens de Beroerten gevlucht waren. De titel wijst er het doel van aan en luidt aldus:
Paraenesis Politica Houwardi. J.B. Houwaerts Politycke Onderwysinghe, Tot
dienste van alle menschen, om te gebruycken Maticheyt in Voorspoet, en
Stantvasticheyt in Teghenspoet. Alles constich ‘uyt liefden jonstich’ Poëtelyck
gewrocht En noyt voor desen ‘gesien, gelesen’ noch in druck gebrocht, van Johan
r

t5

Babtista Houwart, in syn leven Conseiller en M Ordinaris van Syn Ma . Rekeninghen
in Brabant. Matt. 10. vers 22. Qui perseveraverit usq. ad finem, hic salvus erit. Dat
is:
Die tot den eynd' volhardt in deucht
Sal eeuwich sijn ghecroont met vreucht.

Voor Jan Lamrinck van Bolswart en Berent Arents van Leeuwarden,
o

Boeck-vercoopers, Hendrick Micker Fris · sculp. 1614. In 4 , met gesneden plaat,
verbeeldende: de Fortuin, de Matigheid en de Standvastigheid; Job op den mesthoop,
beschimpt door zijne vrouw en zijne vrienden; Socrates mishandeld door zijne vrouw,
en Mucius Scaevola zijne hand in den vuurgloed uitstrekkend; links Mercurius, rechts
de Faam.
De Paraenesis is door den uitgever opgedragen aan de
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heeren raadsleden en secretaris der admiraliteiten van Vriesland en der stad
Groningen en omstreken. Hij stelt dit werk voor als ‘een heerlijk schrift,’ een tafereel
waarin eene meesterlijke hand de schoonste voorbeelden der oudheid in 't stuk van
standvastigheid opgehangen heeft.
Hier worden aangehaald de ondragelijke verdrukking en de dwingelandij des
hertogs van Alva en van zijn dienaar Caspar de Robles in hun land, alsmede den
drukkenden last der Waalsche troepen, welke standvandvastiglijk zijn verdragen
geweest, met groot verlies van goederen en veel gestort bloed. Men heeft in
verschillige schrijvers, voegt hij erbij, de door den dichter aangehaalde voorbeelden
kunnen lezen, maar niemand heeft ze nog verrijkt met zoo gepaste aanwakkeringen,
noch in zoo welluidende verzen verzameld als onze dichter Houwaert, die ze in
eene zoo zuivere en doordringende taal, en op zoo aangename en beknopte wijze
afschetst, dat men zich eer verbeeldt de handelingen bij te wonen dan er het verhaal
van te Iezen; zonder te gewagen van de overeenkomst die er bestaat tusschen
deze voorbeelden en de beroerten onzer provincies.
Hij herinnert dat Justus Lipsius, over eenige jaren, een voortreffelijk boek
geschreven heeft over de Standvastigheid, doch dat het eer de onverdraagzaamheid
in de openbare rampen bedoeld heeft, dat het in het Latijn geschreven is, en dat
het in de volkstaal schier niet kan overgebracht worden ‘om seeckere
eygenschappen.’ Het werk van Houwaert, zoo besluit hij, overtreft dus dat van Justus
Lipsius, dewijl het teenemaal geschikt is voor het verstand der menigte.
Wij zullen deze waardeering des uitgevers onbesproken laten. Wij zouden zelfs
nog eenige regels aan het voorwoord ontleenen, om, door de stem eens gelijktijdigen
geloofsge-
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noots, beter het belang en de aantrekkelijkheid te doen begrijpen die Houwaerts
boek voor Hollandsche Calvinisten aanbieden kon; doch, gebrek aan ruimte verplicht
ons den nieuwsgierigen lezer naar het boek zelf te verzenden.
Na een vluchtig beschrijf van den toestand van België, en zijner eigene
gemoedsgesteltenis, vraagt de dichter raad aan ‘de Standvastigheid: “of hij, ja dan
neen, het land met de andere inwoners verlaten moet?” Het volk, voegt hij erbij,
zegt hem dat het beter is te vluchten en elders te gaan wonen in armoede met de
vrijheid des gewetens, dan in weelde te leven in eenen gedurigen angst; dat het
verkieslijk is het land te verlaten dan gebannen te worden, en dat men niet langer
verblijven moet in een land waar men de gewetens geweld aandoet.’ Hierop volgt
eene lange tweespraak tusschen hem en de Standvastigheid, welke hem aanraadt
te blijven, hare beweegredenen ontwikkelt en deze staaft met eene menigte
voorbeelden uit de oudheid.
‘- Indien gij, mijne raadgevingen volgend (aldus eindigt de Standvastigheid het
eerste punt van haar gesprek), in dit land blijft, hecht u aan mij als aan uwen besten
vriend, en, indien gij wilt vrij wezen van kwellingen, houd u alsof gij noch zaagt noch
hoordet; betrouw niemand, mijd de vleiers en de verraders, want men ziet thans
den vader zijn kind verdrukken, den zoon opstaan tegen zijnen vader, den broeder
het ongeluk zijns broeders bewerken. Weet dat ik menigen, door het lot getroffen,
aanzienlijken man, verkwikt en gesteund heb.’
De beschrijving, welke Justus Lipsius ons geeft van het land, is niet minder akelig,
doch de bewijsredenen, die hij gebruikt om de gemoederen tot de gelatenheid aan
te manen zijn zoo bedroefd, zoo jammerlijk als de toestand zelf; som-
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migen door Houwaert aangehaald, en door eene Stoïcijnsche wijsbegeerte
(1)
ingegeven, zijn ten hoogste belachlijk .
Er is ons uit Holland een ander nagelaten schrift van Houwaert overgekomen,
hetwelk hij in zijnen ouden dag vervaardigd heeft, namelijk: Den generalen loop der
e

werelt, begrepen in ses vermakelycke boeken: 1 De wereltlijcke triumphe der
e

e

Planeten; 2 Den lastighen strijt der menschen; 3 Den vreesselijcken camp der
e

e

Doot; 4 De loffelijcke memorie der afflijvighe; 5 Het ghelucksalich Palleijs der
e

deught; 6 De persuasie tot dieeeuwighe Salicheijt. Beschreven door Jehan-Baptista
Houwaert. In welcke voorschreven wercken opentlijc wort bewesen, hoe de
menschelijcke natuere veel dwalinghen, tegenspoets ende catijvicheijts (in dit dal
der tranen) onderworpen is, midtsgaders hoe een ijegelijck wettelijck strijen,
deughdelijk leven ende salichlijck sterven sal. t' Amstelredam gedruckt by Barent
o

Otsz, voor W.J. Stam, inden hoogduytschen Bybel, anno 1612, n 4 , S iiij. Met
gegraveerden titel.
Dit laatste zedelijk, godsdienstig en allegorisch werk is het minst letterkundig en,
in weerwil van zijn titel, het minst aantrekkelijk van allen; wij bepalen ons dus bij de
aanhaling van het opschrift. Maken wij echter deze opmerking, dat Houwaert, te
midden zijner mystieke vooringenomenheid, geene gelegenheid verzuimt om hertog
Alva en de dwingelandij te brandmerken; de herinnering aan dezen bloeddorstigen
man vervolgt hem als een spooksel tot in de

(1)

Melden wij slechts deze: ‘Gij vreest, in deze rampzalige tijden de smarten, de ellende, het
ballingschap en den dood? Alle deze dingen zijn weinig te duchten, zoo men ze naar behooren
beschouwt.... De natuur heeft ons arm geschapen, wij hebben niets op de wereld gebracht,
wij hoeven niets mede te dragen.... De dood moet ons niet verschrikken, wij moeten allen
sterven, de dood is de poort des levens....’
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vreedzame genietingen van zijn klein Venetië, en boezemt zijnen ouderdom strofen
in als deze: ‘Ik zag alsdan eenen wreedaardigen beul eene menigte volks vernietigen;
sommigen ontsnapten aan de doodstraf ten koste van al hun vermogen, doch het
meestendeel, veroordeeld door den opperraad of ook door ondergeschikte rechters,
hetzij met recht of uit haat, werden om het leven gebracht, dezen door de galg,
genen door het zwaard, op schavotten en horden, anderen werden verbrand of
verdronken, anderen nog werden levendig begraven, geradbraakt of op andere
wijzen ter dood gebracht.’
Het laatste schrift van Houwaert is eene verzoening met het zegevierende bestuur.
Hij gaf in het jaar 1593, zes jaar vóór zijnen dood, een klein gedicht uit tot lof van
den aartshertog Ernestus, onder den titel: Houwaerts moralisatie op de coemst van
den hooghgheboren, machtighen ende seer doorluchtighen vorst Ernesto, enz. Tot
o

Bruessel, bij Jan Mommaert, M.D. XCIII, kl. 4 , C 31, en het volgende jaar, bij
denzelfden, een dergelijk: Den willecomme ende congratulate van den
o

hooghgheboren, machtighen ende seer doerluchtighen vorst Ernesto, enz. kl. 4 ,
B iiij.
Een bewonderaar van Houwaert in Holland, die alle zijne werken verzameld had,
plaatste achter zijnen Generaten loop der werelt eenige strofen te zijner eer, waaruit
blijken zou dat onze dichter de Ilias van Homerus, de Herderszangen van Virgilius,
de Gedaanteverwisselingen van Ovidius en de schriften van Persius vertaald, en
verscheidene andere werken zou geschreven hebben, onder anderen eene ‘Beknopte
Kronijk der wereld’ en de ‘Groote Kronijk van van Braband.’ Houwaert zegt in de
opdracht van ‘De vier Wterste’ aan Van den Tympel: ghemerckt mijn Cronijcke van
Brussel noch niet en is voldaen;’ doch geen van alle deze schriften is tot ons
gekomen.
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en

Houwaert overleed den 11 maart in het jaar 1599, verzoend met den katholieken
godsdienst. Hij werd begraven te Sint-Joost-ten-Oode; zijne vrouw, die eerst den
en

29 december 1619 stierf, werd nevens hem begraven. Hun grafsteen verbeeldt:
ter linker hand van den aanschouwer, Houwaert, rechtstaande, in tuiniersdracht,
met eene spade in de rechter, eenen boomtak met fruit beladen in de linker hand;
onderaan het woord Labor; ter rechter hand zijne vrouw, neergezeten, met eenen
langen wandelstok in de linker hand en, als een rustende reiziger, het hoofd leunend
op de rechter hand; onderaan: Requies. Tusschen beiden, in een ovaal, een
gevleugeld doodshoofd rustend op den aardbol; bovenop een zandlooper. De steen
draagt ook de wapens beider echtgenooten met de dagteekening huns overlijdens.
Men las er eertijds verzen op van M. Petrus Bulkens; daar men echter alle zijne
schriften zonder voorbehoud loofde, en dat Butkens eenigen tijd de partij van Philips
II verlaten had, deed men ze verdwijnen.
Houwaert was in zijn tijd, laten wij het nogma als zeggen, zeer geliefd bij het volk
en had een grooten naam, zoo in Holland als in België, verworven. Onderscheiden
door zijne geboorte en zijnen stand, had hij van de natuur een statig voorkomen
ontvangen, een fraai vernuft, een merkwaardige vruchtbaarheid van gedachten en
uitdrukking, eenen voortreffelijken smaak voor de schoone kunsten, en alle deze
begaafdheden waren verrijkt en geschraagd door zeer uitgebreide kundigheden.
Zijne dapperheid en zijne verkleefdheid aan het land in de slechtste dagen en
zoolang de strijd nuttig was gingen gepaard met zijne hoedanigheden en
bekwaamheden. Hij waagde zijn leven voor het vaderland, hij leed zwaar in zijne
fortuin en ontsnapte nauwelijks aan het schavot voor zijne godsdienstige gevoelens;
zijne pen was
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steeds onvermoeid werkzaam met onder het volk den haat der dwingelandij te
verspreiden en wakker te houden, met de vrijheid des gewetens te doen zegevieren.
Hij bewees uitstekende en onbaatzuchtige diensten aan het land, hij was de vriend
van den Zwijger en van zijnen beroemden kapitein Olivier Van den Tympel, hij was
bemind van het volk, en de stad Brussel wachtte Houwaerts dood niet af om zijnen
naam door het brons te vereeuwigen.
Houwaert's ‘goeden vriendt’, de Antwerpsche rederijker Willem van Haecht, de
bewerker eener vertaling der psalmen ten gebruike der Luthersche gemeente te
Antwerpen, zegt van hem in de Conclusie van zijn lofdicht op den Milenus:
Den selven Autheur heeft, hinnen corten tye,
Helpen verlossen het Antwerpsch pleyn:
Hij is soo cloeck in wapen als in clergye;
In d' vutdryven der Duylsschen was hy Capiteyn;
Opt Casteel bedreef hy een acte Romeyn.
Hij heeft ghestilt veel gheschillige // saken,
Dies hy bemint is van groot en cleyn.
Een getrouw herte can veel goetwillighe // maken.

De Hollandsche uitgever van den Generalen loop der Wereld schrijft van Houwaert:
dat hij zich door zijne wijsheid en dapperheid een groot aanzien bij alle oprechte
vaderlandsminnaars verworven had, dat hij in de beraadslagingen geraadpleegd
werd, onder anderen door den prins van Oranje, dat hij in menige omstandigheid
zijne vaderlandsliefde blijken liet met gevaar van zijn leven en dat hij den vijand
bestreed met hel zwaard en met het woord.
De gemeente Sint Joost-ten-Oode wijdde Houwaert een borstbeeld toe op een
plein welk zijnen naam voert en waar eens zijne woning stond. Het komt ons voor
dat de plicht
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dezer vereering veel meer rustte op de hoofdstad, aan welke hij wezenlijke diensten
bewezen had, en welker regeering zich in zijnen leeftijd jegens den kamper voor
gewetensvrijheid, den verdienstvollen medeburger en den Nederlandschen dichter
zoo erkentelijk toonde. Doch - Quantum mutata ab ilia! onder dit laatste opzicht
namelijk.
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[Deel II]
e

De Nederlandsche taalkunde in Duitschland. (Vervolg, zie 5 Afl.,
e
e
2 reeks, 1 jaarg., blz. 217.)
Miltelniederländische Grammatik, mit Lesestücken und Glossar von Dr.
o
Johannes Franck. Leipzig, T.O. Weigel, 1885. - 282 blz. gr. 8 , 7 M.
IV.
Van de Mittelniederländische Grammatik is er, binnen onze wete, hier te lande nog
(1)
geene recensie verschenen, ofschoon het boek reeds sedert elf maanden van de
pers gekomen is. In den vreemde is eene zoo lang niet uitgebleven, gelijk blz.
336-339 van de Nordisk Revy I, geteekend door A. Erdmann, dat bewijzen. Wij
(2)
hebben ze echter niet kunnen te zien krijgen .
r

De Nederlandsche Spectator van 22 December 1883 (N 51) heeft het boek in
zijne Berichten en Mededeelingen met eene gunstige aanbeveling aangekondigd.
Er wordt wel is waar op gewezen, dat het te geleerd is, 't is te zeggen dat deszelfs

(1)
(2)

Dit werd geschreven in October 1884.
Sedert dit opstel voor den druk gereed was, kregen wij nog kennis van twee andere, zeer
gunstige recensies: degene van Dr. W.L. Van Helten in het ‘Litteraturblatt für germ, u. rom.
Philologie’ van Juli 84 (kol.261-264), die lijdt onder de beknoptheid waartoe het tijdschrift,
waarvoor ze bestemd was, noodzaakte, - en degene van Dr. Wilmanns in den ‘Anzeiger für
deutsches Alterthum. u. deutsche Litt.’ van sept. 84 (blz. 383-391), die niet van een specialist
is. Onze beoordeeling houdt veelal andere bijzonderheden in 't oog.
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gebruik kundigheden veronderstelt, welke degene die ten onzent iets aan
Middelnederlandsch begint te doen, nog niet bezit; er wordt wel de wensch uitgedrukt,
dat een man van 't vak, die daarbij een vulgarisateur zij, gelijk Dr. Beckering Vinckers,
er ons eene omwerking van bezorge, die het onder het bereik van een grooter getal
lezers brenge; - maar daarmeê wordt geen kwaad gemeend, integendeel, men
beweert dat het boek vol is van nuttige wenken en baanbrekende ontdekkingen,
waarvan de Hoogescholen wel zouden doen rekening te houden.
Of die welgemeende raad in den smaak gevallen is der hoogleeraren, die colleges
over Middelnederlansch geven, weten wij niet. Een toch, de geleerde Dr. W. Van
Heiten, heeft niet geaarzeld aanstonds te kennen te geven dat hij dien niet noodig
had, dat niet alles wat in Dr. Franck's Grammatik staat, even betrouwbaar is, en dat
al het goede gangbare munt is op de Hollandschc Hoogescholen, hetgeen,
bepaaldelijk wat hem aangaat, zal buiten twijfel gesteld worden als binnen kort zijne
Middelnederlandsche Spraakleer met BEWIJSPLAATSEN zal verschijnen.
Wij bevinden ons dus hier tegenover twee oordeelen die nog al ver uiteenloopen.
Een der twee is niet ernstig, of hoe ware dit mogelijk?
En toch zijn beide ernstig, maar het eene komt van iemand die een eersten indruk
wil teruggeven, zooals hij hem van een oppervlakkig overzicht des boeks ontvangen
heeft; het andere is het gevolg van een dieper gaande onderzoek.
Wij ook hebben onzen indruk in dier voege moeten wijzigen. Toen wij het boek
onmiddellijk na deszelfs ontvangst doorbladerd hadden, oordeelden wij als de
berichtgever van den Spectator; nu wij deszelfs inhoud.
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voor dit opstel en voor eigen studie, gewikt en gezift hebben, moeten wij met Dr.
Van Heiten instemmen.
Ten andere, het verschil tusschen beide oordeelen is, alles wel ingezien, zóó
groot niet: het tweede staat ongeveer gelijk met het eerste, minus wat geestdrift.
Dit is het algemeen gebrek van Dr. Franck's werken, - wij bedoelen de Grammatik
en het Etymologisch Woordenboek: - zij stellen zich aan den lezer met zoo eene
geleerde uitrusting voor, dat zij zijne bewondering en sympathie afdwingen, om hem
later in de noodzakelijkheid te brengen van te bekennen, dat meer dan eene kleine
bijzonderheid het geleerde hulsel niet waard is waarin het om zoo te zeggen
versmoort, en dat vele geleerde stellingen te gewaagd zijn om tot eene betrouwbare
gevolgtrekking te leiden.
Die twee bekentenissen moeten dus het kort begrip zijn van onze recensie. Zij
zullen ons echter niet beletten genoegzame bewijzen aan te voeren, om den lezer
te overtuigen dat desniettegenstaande Dr. Franck ten volle onzen dank voor zijnen
arbeid verdient.
Immers op dit gebied zijn wij niet te rijk. Om niet te gewagen van Grimm's
behandeling van 't Middelnederlandsch in zijne Grammatik, waarvoor bijna al de
bouwstoffen in dien tijd nog ontoegankelijk waren, zoodat het meeste uit analogie
met andere talen opgemaakt is; om ook niet te vermelden E. Martins Grundzüge
der mnl. Laut-u. Formenlehre in zijne uitgave van den Reinaert, die slechts Grimm
herhalen, hebben wij niets dan de Korte Middelnederlandsche Spraakkunst van E.
Verwijs in zijne Bloemlezing van mnl. dichters (Zutfen 1867) of in separaatafdruk
o

(zonder datum, - 72 blz. 8 ), die voor haar tijd en haar doel een zeer te waardeeren
voortbrengsel was, en beter verdiende aanvaard te worden dan zij het inderdaad
geweest
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is, maar voor den tegenwoordigen toestand der wetenschap ontoereikend geworden
was.
Reeds lang zagen vakmannen en belangstellenden uit naar een werk van dien
aard dat voldoende weze, toen eindelijk Dr. Franck's boek verscheen. Eerst kwam
in October 1883 de Grammatik met de Lesestücke uit, vergezeld van de belofte dat
Glossar nebst Inhalts- Verzeichniss und Zubehör nog voor het einde van dit jaar
zouden verschijnen. Wij hebben moeten wachten tot einde April '84, eer wij het
Glossar te zien kregen. Maar Inhalts- Verzeichniss en Zubehör zijn tot nog toe
achterwege gebleven.
Het ware daarom misschien niet ongepast eerst hier den inhoud van het werk op
te geven.
Het VORWORT (blz. VII en VIII) doet onder andere de gevolgde methode uiteen.
De GRAMMATIK bevat:
A. Einleitung (blz. 1, 2 en 3): Wat het Middelnederlandsch is.
B. Lautlehre (blz. 3 tot 90):
Kap. I. Laute, Aussprache und Schreibung:
a) Vokale.
b) Konsonanten.
Kap. II. Betonung und Quantität:
1. Stelle der Accente.
2. Hebung der Quantität.
3. Minderung der Quantität. - Synkope und Apokope. - Inclination.
Kap. III. Vokalveränderungen:
I. Das germanische Vokalsystem.
II. Monophthongierungen.
III. Diphthongierungen.
IV. Der Umlaut:
1) des a,
2) des u und o,
3) langer Vokale.
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V. Diphthonge aus zwei Vokalen.
VI. Veränderungen durch Konsonantische Einflüsse:
1) Wirkung von cht, ft, st, auf die Quantität,
2) Quantitative Wirkungen anderer Konsonantenverbindungen und
Doppelkonsonanten,
3) Kürzende Wirkung des M,
4) Kürzung durch auslantende Spiranten,
5) Wirkungen der Liquiden und ihrer Verbindungen (A Qualitative
Veränderungen, - B Svarabhakti),
6) Wirkungen der Nasale und ihrer Verbindungen,
7) Wirkung des W,
8) Vokalfärbung durch einige andere Konsonanten.
VII. Uebergang von a in e.
VIII. Verhältnis einzelner Vokale untereinander:
1) von e zu i,
2) von o zu u,
3) von û zu ie,
4) von u zu e.
IX. Dialektische Abweichungen.
Kap. IV. Die germ. Konsonanten und ihre Vertretung im Mnl.
Kap. V. Veränderungen der Kons.:
I. Wechsel nach der Stellung in der Silbe.
II. Der grammatische Wechsel.
III. Konsonantenveränderungen vor Dentalen.
IV. Gemination.
V. Metathesis des r (und l).
VI. Assimilation.
VII. Ausfall und Einschub, Abfall und Antritt von Kons.
VIII. Einige andere Konsonantenveränderungen.
IX. Berührung zwischen Konsonanten und Vokalen.
Anhang I. Uebersicht nach einzelnen Lauten: 1) Vokale, 2) Konsonanten.
Anhang II. Fremde Laute.
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C. Flexionslehre (van blz. 90 tot 159): I. Konjugation. Allgemeines.
Kap. I. Die Endungen: a) im Praesens, b) im Praeteritum 1) der starken, 2) der
schwachen Konjugation.
Kap. II. Die Tempusstämme:
A. Das starke Verbum:
1) die ablautenden Verba,
2) die reduplicierenden Verba.
B. Das schwache Verbum:
1) das Praesens,
2) das Praet. und P.P.
C. Kleinere Gruppen und vereinzelte Verba:
1) die Praeteritopraesentia,
2) die Verba gaen und staen,
3) das Verbum doen,
4) das Verbum Substantivum,
5) das Verbum willen.

Anhang. Uebergänge schw. Verba in die st. und st. in die schw. Flexion.
II. Deklination. Vorbemerkungen.
Kap. I. Dekl. der Substantiva:
A. Vokalische Deklin.
1. Maskulina:
a) die o- Dekl.,
b) die jo- Dekl.,
c) die Flexion der Kurzsilbigen i- und u- Stämme.
2. Neutra:
a) o- Stämme - Bemerkungen,
b) jo- Stämme,
c) i- und u- Stämme.

3.

Feminina:
a) o- und jo- Stämme,
b) i- und u- Stämme (α) langsilbige, β) Kurzsilbige).

B. Konsonantische Dekl.:
1. Die n- Stämme (schw. Dekl.):
a) masc.,
b) feminina,
c) neutra.
2.
3.
4.

Verwandtschaftsnamen auf r.
Stämme auf nd.
Einzelne Konsonantische Stämme.
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a) Masculina.
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b) Feminina.
Kap. II. Deklination der Adjectiva:
A. Die starke Deklination.
B. Die schwache Deklination.
Anhang I. Uebersicht über den Gebrauch der st. und schw. Adjektivformen.
Anhang II. Steigerung der Adj. u. Adv.
Anhang III. Flexion der Participia.
Kap. III. Die Pronomina:
1. Das persönl. ungeschlechtige Pron.
2. Das geschlechlige Personalpron. der dritten Person.
3. Das Possessivum.
4. Demonstrativa:
a) Artikel,
b) Betontes Demonstrativum.
5. Interrogativa. - Anhang: Relativa.
6. Besonderheiten in der Flexion einzelner Pronominaladjectiva.
Kap. IV. Numeralia:
1. Die Kardinalzahlen.
2. Die Ordinalzahlen.
De LESESTÜCKE beslaan van blz. 161 tot 217 en bevatten: Van den Vos Reinaerde
(Vss. 3081-3437), - Segher Dieregotgaf über den Trojanerkrieg (Vss. 3069-3219,
Ausg. Verdam), - Spiegel Hisloriael (III, 7, 4, Vs. 5-108 en III, 7, 52 Vs. 52-55 Vs.
64), - Ene Dispulacie van Onser Vrouwen ende van den heiligen Cruce, - Roman
van Walewein (Vss. 3649-3895), - Roman der Lorreinen (II Vss. 689-940), - Roman
van Lancelot (Vss. 23394-25553), - Beatrijs (Vss. 193-454), - Van den Levene ons
Heren (Vss. 692-985), - Die Rose (Vss. 17-130), - Rijmkronijk van Jan van Heelu
(Vss. 6420-6666), - Der Leken Spieghel (III, 26), - Rijmkronijk van Melis Stoke (II,
Vss.
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127-250), - Der Minnen Loop (II, Vss 119-394), - Aus einer flämischen Uebersetzung
der Apokalypse (Kap. 12), - Het Leven van Jezus (Ss. 4-10 aus Meijer), - Jans van
Ruusbroec Boec van seven trappen (Ss. 7-10 aus IV David), - Jans van Ruusbroek
(sic) Cierder ghesleleker brulocht (Ss, 79-81, aus VI David), - Des Conines Somme
(S. 163 ff. aus Verzameling van Nederl. Prozastukken van 1229-1476).
Eindelijk het GLOSSAR beslaat 64 blz. (van 219-282) en moet niet slechts de lezing
der bijgegeven stukken bevorderen, maar ook onder bekrompen vorm voorloopige
hulp brengen bij het ontcijferen der gewichtigste Mnl. teksten (Vorwort). Het bevat
een goè zes duizend woorden.
Dit overzicht is toereikend om te laten oordeelen hoe volledig het werk is;
onmogelijk ware 't slechts een enkel punt der spraakkunst aan te duiden, dat er niet
in behandeld wordt. Vooral de klankleer is alleruitvoerigst uiteengezet, misschien
wel al te uitvoerig voor een leerboek, dat dan ook, wat er de schrijver van zegge,
een werkelijk Nachschlagebuch geworden is. De phonologie ten andere is het
troetelkind van de spraakkundigen der jongere school. Aan dit deel der spraakleer
wijden ze uilsluitend hunne krachten; dit komt de buigingsleer wel ten goede, maar
schaadt de beoefening der syntaxis, die over 't algemeen verwaarloosd wordt, en
r

ook in D Franck's werk geen plaats gevonden heeft. Afgezien van dit bezwaar, is
die Middelnederlandsche klankleer, vooral voor haren rijkdom aan feiten,
merkwaardig.
Wij willen echter niet lang bij algemeene beschouwingen stil blijven, en gaan maar
onmiddelijk over tot de bepaalde aanmerkingen die we in te brengen hebben.
Ons dunkt dat heel het werk in overijling, wel niet bestudeerd en bijeengebracht,
maar opgesteld geweest is, en
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dat 's schrijvers bekentenis bij de woordenlijst, nl. dat ‘ze in haast samengesteld
werd,’ ook tot het overige zou mogen uitgebreid worden. Drukfeilen zijn onverbeterd
gebleven, d.i. er is geen tafel van opgemaakt. Blz. 82 vindt men hoofzonde, blz. 112
vruhten, vrohten; - blz. 161 staat Die coninc hevet danc - hebbe hi! - Cuwaerde
ghegheven, enz. voor Die Coninc hevet - danc hebbe hi - Cuwaert enz; nog blz.
161 en vlg. staat rauwe, trauwe, vrauwe en het Glossar geeft slechts rouwe, trouwe,
vrouwe; - eveneens vs. 192 scerpe, vz. 101, 205, 207, scaerpe en in 't Glossar
scarpe. Tot zelfs inconsequenties in de Duitsche spelling bewijzen dat; hetzelfde
woord nu eens met, dan eens zonder hoofdletter met c of met k: masculinum en
Maskulinum; op blz. 44 is een in den Wörter blijven staan en op blz. 72: in den
letzteren waar de zin in dem letzteren eischt.
Een ander gebrek, dat ook aan de haast te wijten is, is de afwezigheid van alle
bewijsplaatsen bij de talrijke en overigens betrouwbare voorbeelden; feiten, die zich
maar twee, of ook maar één keer opdoen, worden vermeld; uitdrukkingen worden
aangegeven die eigen zijn aan één schrijver, of aan één zijner werken: maar nooit
worden de juiste plaatsen aangeduid waar ze te vinden zijn.
Het gevolg van dit verzuim is, dat voor den vakman het gebruik van het werk als
Nachschlagebuch tijdroovend is omdat het hem de opzoekingen, wier bewijzen hij
van den schrijver verwachtte, niet spaart, en dat het voor den beginneling als
Lehrbuch hinderlijk is, omdat het hem niet toelaat oogenblikkelijk vergelijkingen te
maken met den tekst dien hij leest, of een punt der spraakleer in verschillige werken
of schrijvers te gelijk te studeeren.
Hetzelfde geldt voor de Woordenlijst: niet een enkel woord wordt thuis gewezen.
En toch ware het wenschelijk
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dat men op 't eerste zicht de woorden van 't glossarium kunne herkennen die niet
in de leesstukken voorkomen, of de plaatsen dier talrijke woorden vinden, van wier
beteekenis Dr. Franck niet zeker is.
Als nu een schrijver van een wetenschappelijk werk eens de vrijheid neemt, zijne
bewijsplaatsen achterwege te houden, dan komt hij er al spoedig toe, te beweren
dat hetgeen hij denkt of veronderstelt, wellicht zoo is, of zonder twijfel zoo zijn moet.
Beweringen van zoo een hypothetischen aard zijn dan ook in de Mnl. Grammatik
niet zelden. In de 22 eerste bladzijden hebben wij er niet min dan 32 geteld, die op
een vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich, ist denkbar, enz., steunen, en 21 die met
een ohne Zweifel of een synoniem als kann nur so, die Moglichkeit ist niet zu
bestreiten uitgemaakt werden. Wij houden niet staan dat al die beweringen valsch
zijn, maar dat ze op ernstiger redenen moeten schragen. Wij zullen ten andere
welhaast gelegenheid hebben de meeste ervan nader toe te lichten. Zij maken deel
van de reeks bijzonderheden, waar we, 't zij ten goede, 't zij ten kwade, aanmerkingen
op maakten. Wil de lezer ons nu door het werk heen volgen, wij zullen die
bijzonderheden aan zijne welwillende aandacht onderwerpen.
Daar de schrijver steeds, om de Middelnederl. spraakleer (klinkers, medeklinkers,
verbuigingen, vervoegingen) uit te leggen, van de Oorgermaansche spraakleer (d.i.
klinkers, medekl. enz.) uitgaat, begint hij bij ieder deel der spraakleer met het
Germaansch stelsel op te geven. Zijne opgaven, echter zijn tevens te uitgebreid en
te beknopt: te uitgebreid, omdat degene die weet wat hij niet geeft (bijv. bepaling,
oorsprong en ontwikkeling van den ablaut), toch ook weet wat hij geeft (bijv. bepaling,
en verdeeling van de sterke werken), - te beknopt, om de omgekeerde reden, d.i.
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omdat degene die nog niet weet wat de schrijver van 't Oorgermaansch meent te
moeten geven daarmèe niet genoeg heeft, zoolang hij heel het stelsel niet krijgt.
Ten andere de Duitscher, die iets aan Middelned. wil doen, kent reeds de
Germaansche taalwetenschap, en de Nederlander die Dietsch studeert, moet het
Germaansch elders leeren dan te dier gelegenheid.
Van den klemtoon beweert de schrijver dat het Germaansch denzelven op de
stamlettergreep legt (blz. 9), in tegenstelling met de Indogermaansche grondtaal en
de meeste zustertalen, en daar zoo een groote voorliefde voor heeft, dat alles wat
het spraakbewustzijn niet als stamlettergreep opgevat heeft, in zeer hooge maat
aan vervlieging of verdamping blootgesteld is. De wet van Verner (waarom zien
voor zieHen nevens zaG, of verlieZen nevens verloRen,) de doorgrijpende ontwikkeling
van den ablaut, de geklemtoonde achtervoegsels bewijzen afdoende, dat het
Germaansch niet van den beginne af den klemtoonregel volgde dien Dr. Franck
geeft, maar nog wel geruimen tijd den Indogermaanschen klemtoon behouden heeft.
Bij de opgave van het Germaansch klankenstelsel (blz. 24, 25), zagen wij gaarne
ander namen gebruikt om de onderscheiden trappen te beteekenen die een klinker
doorloopt. Dr. Franck spreekt van sterken graad, versterkten graad, gerekten vorm,
en zwakken graad, als bijv. ei, ai, î en i, de vier schakeeringen van den i-achtigen
a-klank. Waar is onder die vier vormen, de normale vorm van den klank? Dr. Fr.
ziet toch zeker den zwakken graad niet meer als zulken aan? Hij noeme dus den
sterken graad liever den normalen toestand, zich bevindende tusschen een
versterkten en een verzwakten graad, zooals de Junggrammatiker tegenwoordig
doen; daarbij stonden zijn zes reeksen liever in de vlogende orde: 3 - 4 - 5 - 1 - 2 6.
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Heel het hoofdstuk dat de verhouding tusschen de verscheiden Germaansche
klinkers opgeeft, berust op verwarring. Dezelfde e is nu eens zwakke, dan sterke
graad van denzelfden a-klank. De oorspronkelijkheid van e of i en o of u wordt niet
op dezelfde manier uitgemaakt: in bepaalde gevallen staat e tot i (werpan, wirpis),
gelijk o tot u (worpans, wurpum), en namelijk wel vindt men e in dezelfde gevallen
waar men o heeft, en i in dezelfde waar u voorkomt; dus als u oorspronkelijk is, en
o plaatsvervanger, dan is i ook oorspronkelijk en e plaatsvervanger; Dr. Franck
oordeelt er anders over: wel is het u die o wordt, maar omgekeerd is e tot i geworden:
waarom, zegt hij niet. In zijn systeem, blz. 25, is o niet een originaalklinker, maar
steeds eene brechung, e echter is een originaalklinker en i is zijne schwächung;
zoo bevat het de volgende klinkers a, e, i, u, en verschilt dus niet slechts van het
oude drieklinkerige (a, i, u), maar ook van het nieuwe en van des schrijvers op blz.
24 uiteengezette (a, e, i, o, u) (cfr. §60 en 70 à 74).
Wat wij hooger zeiden dat schrijver somwijlen te veel geeft en te weinig tevens,
blijkt reeds uit kap. IV §84: Die germanischen Konsonanten. Voor een vakman is
zijne opsomming overtollig; hem is die overbekend; - voor een oningewijde is ze te
beknopt: zoo zouden moeten alle klanken door even zoo veel teekens aangeduid
worden; g, h, ñ, zouden niet mogen dienen om tevens de palatale en de gutturale
media, toonlooze neusklank, enz. te beteekenen; g en gw, en andere doubletten
nog, zijn onvoldoende omdat de twee klanken die ze verbeelden, een gemeen
element (x) hebben, en twee verschillige (y en z), dus is g = x + y en gw = x + z, en
zoo is g nu eens x + y, dan eens x; - eindelijk is voor oningewijden bij ieder klank
een duidelijk voorbeeld noodig.
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In denzelfden zin is §128 over het onderscheid der twee vervoegingen te lang en
te kort tevens; - te kort slechts zijn de §§129, 131, 132 en 161 die de
(1)
persoonsuitgangen der werkw. alleen uit een ouder periode (?) opgegeven: hier
worden de prototypische uitgangen van Oost- en Westgermaansch beide verlangd.
Verder zijn nog eens de §§174, 175 en misschien ook 176 te veel, die de
algemeene kenmerken der Germaansche verbuiging geven; integendeel ontbreken
paradigmen van de Germaansche verbuigingen.
Gaan wij nu over tot het eigenlijk mnl. deel der spraakleer, dan ontmoeten wij
eerst de leer der klanken en klinkers. De schrijver steunt op de afleiding en de
historische ontwikkeling. Ons dunkt dat de Mnl. spelling eene te phonetische was,
om uit de etymologie veel vrucht te trekken. De klanken kunnen bestudeerd worden
als korte, gerekte (d.i. oorspronkelijk korte, nadien lang geworden) en lange (d.i. die
steeds lange waren, of wel eens tweeklanken), maar hunne schrijfwijze worde zóó
bepaald:
I. Onvolkomen kl., verbeeld door één teeken in gesloten lettergreep;
II. Volkomen kl., verbeeld door het dubbel teeken in gesloten lettergr. door één
teeken in open;
III. Gerekte kl., verbeeld door een teeken met nagezette e, omdat die klanken met
een dubbelen toon, als perispomena werden uitgebracht, zoodat de e eene
ietwat doffe herhaling van den klank is:

(1)

§129 spreekt van een ouder periode van het Nederlandsch, §131 van een ouder periode
blootweg, §132 van vroeger uitgangen. Wat wordt eigenlijk bedoeld, en welk Nederduitsch
dialekt is voor Dr. Franck Oud-nederlandsch?
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I. dAch, bEt, -, sIn, lOf, -, dUn,
II. -, -, -, lEEf }, sIJn, -, -, } sOOn(1), bOUc, UUt
III. (2)mAEn, -, stEEn, -, sIEn, -, hOEgh(1), sUEr, dOEn(1).
Een zinsnede: die Schreibrang AE deren die Belgier sich noch heute bedienen, (blz.
5 d) mogen wij niet zonder opmerking voorbijzien. Aan Dr. Franck zou een der
hoofdbedoelingen der Nederlandsche congressen niet mogen onbekend zijn, die
zoowel bereikt werd, dat de spelling van het Woordenboek reeds sedert 1865 in
Belgie officiëel ingevoerd werd, wat ze tot thans in Nederland nog niet is. Sedert
ruim vijftien jaar schrijft iedereen in Belgie aa; zelfs de Westvlaamsche school, - de
ziel van pastoor de Foere weze haar genadig! - heeft niet geaarzeld met de ae een
der eigenaardigste kenteekenen harer nationale taal op te geven.
Op blz. 13 (anm. 2) wordt met een woord aan de dwaling van J. Grimm herinnerd,
die het princiep van de ontdubbeling der klinkers in open lettergrepen nooit juist
verstaan heeft, voor het Nnl. al niet meer dan voor het Mnl. De lange klinker van
jaer zou volgens hem kort worden in 't Mnl. jare, en in 't Nnl. jaren, ofschoon lang
gesproken, toch kort verbeeld zijn. Wij hadden die misopvatting van den genialen
spraakkundige, die heel zijne leer van de Mnl. klinkers onbruikbaar maakt, gaarne
wat in 't breed zien besproken worden, omdat ze door anderen nog herhaald werd,
ja zelfs nog door Martin in zijne uitgave van den Reinaert!

(1)
(2)

(1)
(1)

Om verwarring te vermijden van de scherplange o met den oe-klank, werd hOEgh tot hOOgh,
en door verwarring met hOEgh werd sOOn tot sOEn (soEne), door verzwakking tot sUEne.
In de open lettergreep houdt de gerekte kl. van lieverlede op perispomenon te zijn; daarom
viel dan hier de e weg, uitgenomen bij ie en oe, die anders met de volkomen i en o in open
lettergreep zouden samengevallen zijn.
Om verwarring te vermijden van de scherplange o met den oe-klank, werd hoEgh tot hOOgh,
en door verwarring met hOEgh werd sOOn tot sOEn (soEne), door verzwakking tot sUEne.
Om verwarring te vermijden van de scherplange o met den oe-klank, werd hoEgh tot hOOgh,
en door verwarring met hOEgh werd sOOn tot sOEn (soEne), door verzwakking tot sUEne.
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In de leer der medeklinkers beweert Dr. Fr. dat het Nnl. de gutturale media niet meer
keut, het Mnl. echter die nog ten minste in de verdubbeling en achter N had. Iedereen
weet nochtans dat nog heden in 't Nnl. de slot-k als media klinkt voor een begin-b
of d (ik ben ik doe), - en in de verdubbeling is de g nog steeds media in de Vlaamsche
tongvallen, wel te verstaan als gg tusschen twee klinkers staat, dus in seggen niet
in stecht. Wij betwijfelen van een anderen kant of de ñ ooit door een gutturale media
gevolgd werd; als auslaut had ze ja een gutturale tenuis na zich (lanc, dinc), maar
als inlaut had ze stellig niet meer een guturale media na zich (langhe lañe) dan m
en n een b of d bij zich hadden (cfr. §92).
De dubbele spelling g en gh voor den g klank en c en k voor den k-klank heeft
volgens Dr. Fr. haren grond in een dubbele uitspraak, eene palatale en eene
gutturale. De verwarring die in haar gebruik heerscht, wijst op een meer kunstmatige
oorzaak, namelijk eene poging om te vermijden dat voor e i(ö) g uitgesproken worde
als de Fransche slependsissende klank, en c als s, gelijk in 't Flansch. Zoo oordeelt
ook Wilmanns.
De schrijver bemerkt heel wel (§101) dat de vervorming b, p, f + t tot ft, - d, t, th
+ t tot st en g, k, h + t tot (c) ht een Oorgermaansch verschijnsel is. Hoe dan ft tot
cht geworden is, zegt hij niet. Dit is aan Keltischen invloed te danken (zie Ascoli:
Lettere glottologiche).
Die klankwetten werden niet toegepast bij jongere syncopen (leeft), noch als de
t tot een ander lettergreep bleef behooren (leefde, belofte), noch (wat betreft de
ontwikkeling van ft tot cht) in ongeklemtoonde lettergrepen (bruiloft) (cfr. ook §41
en 109).
Bij de spelling en de klankleer is het de plaats om te
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bemerken dat Dr. Fr. de zonderlinge gewoonte heeft zijne voorbeelden beurtelings
in Mnl. en in phonetische spelling te geven. De phonetische spelling, voor
vreemdelingen en mannen van 't vak, heeft hare voordeelen, maar zou steeds van
de mnl. moeten vergezeld zijn; anders ontstaat er verwarring. Een onaangenamen
indruk maakt eene buigingstafel waar de vormen niet gelijk gespeld zijn, bijv. N. hi
soe G. sijns, haers, hörs, D. heme, höme.
Wij zouden de lijst onzer aanmerkingen over de klankleer nog langer kunnen
maken, indien wij niet vreesden des lezers geduld op de proef te stellen. Wat overblijft
is ten andere minder gewichtig, als bijv. dat slot-j en slot-w niet ch en f worden
(§116), maar g en v, door de toonlooze spiranten vervangen slechts zoolang ze
slotletters zijn, - of dat bij de verandering van al en ol voor d en l in ou, niet l in u
opgelost geweest is, maar de klinker zich tot ou ontwikkeld heeft en l dan
(1)
weggevallen is (cfr. §§118 en 52) . ‘Schwindend erzeugt das l ein u, zegt Wilmanns
in zijne recensie, wie aus dem ei der vogel wird.’
Hieruit ziet men, in wat al bijzonderheden die klankleer afdaalt, wat ze al beproeft
uit te leggen, in een woord hoe volledig ze is. Stellig spreekt de schrijver zich wel
eens tegen, omdat hij te veel wil bewijzen (cfr. §§50, Anmerk. en 74, Anmerk. of
§§69 en 48), maar dit kan geen ernstigen blaam werpen op het wetenschappelijk
gehalte van dit eerste deel van zijn boek.
Wij kunnen er echter niet van scheiden zonder nog eens de afwezigheid van alle
bewijsplaatsen te betreuren. Stonden

(1)

Om dezelfde reden is au in 't Fr. met article contracté, daar à tot au geworden is vóór de l,
die dan wegviel. Dus is er in au père geen lidw. meer, maar het gewijzigde voorz. à herinnert
aan deszelfs vroeger tegenwoordigheid, en laat zoo toe het nog als aanwezig op te vatten.
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er slechts bij de moeielijke en zeldzame gevallen, dit ware reeds voldoende; ook
ontbreken voorbeelden bij de regels der spelling (§§4-10).
De twee hoofdstukken die het werkwoord behandelen, geven het minst tot
opmerkingen gelegenheid.
Al de sterke werkwoorden, met hunne eigenaardigste vormen, al de onregelmatige
werkwoorden met al hunne vormen en de treffendste bijzonderheden der zwakke
vervoeging zal men er in vinden. Men heeft dus daar voor zich een volledig
repertorium der Mnl. vervoeging. Maar hier ook worden vormen als zeldzaam
bestempeld, of als bij Brabantsche of Hollandsche schrijvers slechts thuis
behoorende, maar nooit wordt juist gezeid waar.
Hier zal men vernemen dat ik bem of ben nog het eenig overblijfsel bezit van den
sten

ouden uitgang van den 1
pers. enkelv. (m of mi), die vroeger bij de vier woorden
doen, gaen, staen en sijn bestond; - en zich tot de gesproken taal wendende, zal
men daar dien uitgang bij alle werkw, vinden, en voortaan niet meer denken dat in
ste

het dialekt de onbepaalde wijze als 1

pers. gebruikt wordt.

de

Het boek leert ons ook nog dat de 2 pers. enk. van het imperf. indic. der sterke
werkw. in het Germaansch op t uitgaat, en dat het daarom is, dat nog eenige Mnl.
sterke imperf. dien vorm vertoonen (du salt, enz.); dat echter het Mnl. hier den
uitgang e zou moeten hebben, ter oorzake van den bijzonderen Westgermaanschen
uitgang, maar den uitgang s der andere tijden algemeen maakte.
Bij de verdubbeling van 't imperf. laat Dr. Fr. in den twijfel hoe de samentrekking
van de verdubbeling met den stam plaats gehad heeft: hoe werd hield uit haihald?
langs haihld of hai-ald heen? Stellig wordt thans de tweede mogelijkheid als
onmogelijk aangezien.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

22
De onregelmatigheid van wierp, hielp, stierf, enz. voor warp, halp, starf, enz. is niet
voldoende verklaard (Zie mijne bijdrage: Bederven, sterven, zwerven, enz., in Noord
en Zuid, VIII.)
Het imperf. hetede van heten (nominari) in het Holl.-Brab. dialekt wordt uitgeleid
als zijnde het eenig overblijfsel van een lijdenden vorm. Niets maakt die uitlegging
noodig, noch de beteekenis, daar het een onovergankelijk werkw. is, noch de
vermoedelijke overgang naar de zwakke vervoeg., daar dit werkw. al vroeg zocht
zijn sterk imperf. tegen een zwak te verwisselen. Als men daarbij weet dat het
Brabantsch er thans toe gekomen is van bijna alle sterke werkw. een dubbel imperf.
te gebruiken, een sterk als verhalenden, en een zwak als beschrijvenden tijd, dan
moet men voor hetede niet verder zoeken. Wat beteekent: ‘die 3. hi hete “nominatur”
de

ist allerdings nicht mehr gebräuchlich?’ Is het niet hi hetet of hi heet? Die 3 persoon
in alle geval wordt gebruikt; hij komt reeds drie keeren voor in den Reinaert.
§130. Anmerk. 1 lees ik: In einem brabant. Texte treffen wir eine 2 S. Imp. sichi
sieh. In den i muss eine später angetretene Partikel stecken; es ist nicht klar welche?’
Men verklare sichi uit siet ghi (imper, met uitgedrukt onderwerp, waar gh is moeten
ch worden en de t zich geassimileerd heeft. Dan steekt er niets in.
Wij zien het nut niet in van de indeeling bij de verbuigingen der naamwoorden
gevolgd. Het is onmogelijk in de mnl. stammen de vroeger o, ô, i, u- stammen te
herkennen; het vroeger verschil dier verbuigingen ten andere is reeds verdwenen.
r

Wij zijn het ook met D . Fr. niet eens waar hij het meerv. daghen voor daghe meent
te moeten verklaren door het indringen der zwakke verbuiging; wij echter meenen
zoo
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een vorm op de rekening van den Datief meervoud te mogen schuiven, wiens uitgang
dengenen der andere naamvallen van het meervoud zou vervangen hebben. Dit is
r

ook het geval bij den uitgang eren 't zij bij kinderen, 't zij bij ridderen (cfr. wat D . Fr.
zelf zegt van allen §230 f); - langs een anderen kant kunnen wij niet zonder
bewijsplaatsen aan een Dat. Pl. den ridders gelooven.
Heel nieuw is het hoofdstuk over de verbuiging der bijvoegelijke naamwoorden.
r

D . Fr. heeft heel wel ingezien dat, zonder rekenschap te houden van de syntaktische
betrekkingen, het zeer moeielijk is tusschen zwakke en sterke verbuiging te
onderscheiden. Voor het praktisch gebruik kunnen de vormen van een Mnl. adj.
r

nog beknopter opgegeven dan D Fr. het deed: 1. onverbogen vorm, niet te verwarren
met den Nom. Onz. Enkelv.: dat meidekin scone, dat scoon meidekin; - 2. de
verbogen vorm, die altijd sterk is, uitgenomen in vijf naamvallen (Nom. en Gen.,
Mann., - Nom., Acc., en Gen. Onz. Enkelv.), waar ook de zwakke uitgangen bestaan,
zonder dat het mogelijk is door regels hun gebruik te bepalen.
Op het hoofdstuk der voornaamwoorden hebben wij slechts afzonderlijke
bemerkingen te maken. De Onz. Gen. das, die in alle naamvallen gebruikt wordt,
zou een versteende naamval zijn of aan het Hoogd. dasz zijn ontstaan danken
(§224). Daarbij wordt verwezen naar alles (§230). Hier is aan Hoogd. invloed niet
te denken. Men moet het dus als een versteenden naamval aanzien, die echter
daarmeê nog niet verklaard is. Alles en niets zijn verkortingen van de versterkende
vormen niete niets (rien de rien) en al alles (tout de tout), die andere pron. en adv.
analogisch aangetrokken hebben.
r

Het gebeurt D . Fr. nog somwijlen dat hij met evenveel overtuiging voor één feit
twee uitleggingen beproeft. ‘Het
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meervallen is door Verallgemeinerung van den Dat. ontstaan. Juister is het te
beweren dat en rechtstreeks aan de buiging der naamw. ontleend is.’ Die twee
stellingen vindt men §230 op 7 regels afstand van elkander. Iets verder staat:
‘Somwijlen voor alrehande heeft men alrehanden, waar stellig valsche verbuiging
zou kunnen ingeraakt zijn. Toch is mogelijkerwijze Gen. Pl. handen aan te nemen.’
Zijn laatste hoofdstuk behandelt de telwoorden. Daar ziet men dat veertien en
veertich met ee voor ie Hollandsch is, - en ook Vlaamsch (Reinaert) vergeet de
schrijver er bij te voegen; - dat er niet een vorm vijfde en sesde zou bestaan hebben
- wat niet juist is; - dat in drien, in vieren voor het spraakgevoel een Dat. S. des
Neutrums is, - voor het spraakgevoel misschien wel, voor ons spraakgevoel is het
een Meervoud.
De schrijver legt nog de t van 60, 70, 80 en 90 uit bij middel van het oude
voorvoegsel ant (hund, hunt), eene opvatting die wij in verscheiden artikels (Noord
en Zuid) legen Dr. te Winkel verdedigd hebben, wiens verklaring bij middel van ende
echter een jaar voor Dr. Franck's Spraakleer verscheen.
Hiermede is de spraakleer ten einde. Een hoofdstuk over Bijwoord en Voorzetsel,
- en, kon er geen syntaxis bij komen, - dan ook een over het Voegwoord zou menige
lezer er nog graag bij zien.
De hierboven opgegeven tafel der leesstukken toont duidelijk aan, dat, als ze niet
een trouw afbeeldsel vormen onzer Mnl. letterkunde (noch volksliederen, noch
fabelen, noch tooneelstukken, noch lyriek), zij eene duidelijke gedachte geven van
het taalgebied, en de proza niet heel verwaarloozen.
Het glossarium, waarmede ook de gewichtigste Mnl. teksten
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moeten kunnen gelezen worden, geeft onder andere de woorden erren, henghen,
manlic en scaerpe niet, die in de leesstukken voorkomen. Een nader onderzoek
zou vele vraagteekens hebben kunnen doen verdwijnen: bise beteekent stellig hinde,
- boelen, even zeker blaffen; - bruscaert is schuimwijn (cfr. Snellaerts Alexander,
nota op VII, 624; - dasen staat nog in Kiliaen; - drecht is voldoende uitgeleid in het
ste

Proefschrift van Verwijs (l uitg. van den Wapene Martijn, blz. 96); - droten (drotech)
is nog bij Kiliaen dreigen; - edwijt heeft De Vries verklaard in het Tijdschrift van
Leiden I, 30; - erenberghe is juist vertolkt in Oudemans; - formine, oostersch woord
dat eigenlijk roode menie beteekent (Ar. ôfir = rood), deed ter oorzake van de
levendig vuurroode kleur, die in 't goud zoo zeer geprezen werd, ook als valsch
goud dienst; - hantwerc is zonder twijfel schriftwerk; - even als loke is nederhangend,
s-luik; - na in Bruun die na mijn oom was beteekent niet zum Unglück maar nauw
verwant, zoodat Reinaert zegt: ‘zelfs niet Bruin die mijn naaste oom, d.i. mijn moeders
broeder was; - ontgroten is te groot zijn om geschat te worden; - strac en stranc bet.
niet gedrängt, eng, maar versterkt, waar men in noch door kan, Teest. 2325 en
2425, Rijmb. 11828 en 34619; - wempelwite, blijkens Alex. V, 1012, duidt op mannen
zoowel als vrouwen, en is loshoofd; - voleie is eene reeks gelijktijdige losbarsting.
Wij vermoeden dat dit glossarium eene reductie van Oudemans is. De meeste
vraagteekens komen uit Oudemans, en Dr. Franck nam die over zonder, gelijk wij
komen te bewijzen, op te zoeken of de uitlegging niet met zekerheid vast te stellen
was, en zonder, gelijk de twee volgende voorbeelden zullen toonen, te bemerken
dat Oudemans zelf slecht gelezen had.
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Vulbringen wordt vertaald door fertig bringen; vervollkommnen; bekennen (?). Die
laatste bekentenis alleen staat in Oudemans met een voorbeeld uit S. Franciscus
6063, waar stellig uutbrochte moet gelezen worden voor vulbrochte, zoodat bedoeld
voorbeeld geene moeielijkheid oplevert, en de beteekenis van te kennen geven
voor vulbringhen wegvalt.
Verbieden heel verbieten, benehmen, hindern, fernhalten; - en (kan men het
gelooven?) gebieten (?). Ook die beteekenis geeft Oudemans, na David, en met
hetzelfde voorbeeld als hij: ‘I. /hiet. Eleasarus/ daer naer VERBOOT in die temple
mede /Alsmen daer sacrificie dede/ Dat men der Romeynen offrande ONTSEGGHEN
soude.’ Die volzin is nochtans psychologisch juist gemaakt met een verbieden dat
verbieden beteekent, en den afhankelijken zin die uitdrukt wat men bedoeld heeft,
d.i. niet het voorwerp van het verbod, maar de uitkomst van het volbracht verbod.
ste
Hetzelfde is geschied in het 1 voorbeeld van Oudemans: ‘Doe wilden si verbieden
hem dat hi in den tempel niet ginge,’ - en toch laat Oudemans hier aan verbieden
zijn echte beteekenis. In ontsegghen is ont ook ontkenning: Eleasarus verbood de
offeranden der Romeinen niet te aanvaarden. Die woordvoeging is niet streng
logisch, maar zij is zeer gewoon, omdat het psychologisch moment krachtiger is
(1)
dan alle macht der logica , ‘.... dat het tijdelijk verboden is des zaterdags merktdag
met uwe koopwaren niet te komen,’ vindt men in een brief, die omstreeks half
September 1884 in vele politieke dagbladen overgedrukt was.

(1)

Zie Ziemer Streifzüge, 45 en 143-147, ook zijne Indo-germ. Comparation en de artikels over
de ontkenning van Hoogleeraar Thomas in de laatste afleveringen van de Revue de l'Instruction
publique.
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Eer wij nu eindelijk van de Mittelniederländsche Grammatik afscheid nemen, herhalen
wij het nog eens dat wij niet het boek, maar eenige bijzonderheden der uitvoering
gekriti seerd hebben, zoodat wij niet meenen een indruk van wantrouwen tegen
hetzelve in den geest des lezers te hebben gelaten.
J. VERCOULLIE.
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De jongste uitgaven der Marnix-Vereeniging.
Serie III, deel V. Brieven uit onderscheidene kerkelijke archieven,
verzameld en uitgegeven door J.J. van Toorenenbergen. - Utrecht,
o
Kemink en zoon, 1882, 84, 85. VII en 378 blz. gr. 8 .
Ik wil beproeven de verdiensten aan te toonen van de uitgaven der bovengemelde
Vereeniging en hier in 't bijzonder op hare belangrijkheid voor dat gedeelte van den
Nederlandschen volksstam te wijzen, waarvoor het Museum in de eerste plaats
bestemd is. Niet onwaarschijnlijk zullen velen, die dit opstel met hunne aandacht
vereeren, in nadere kennis met deze verzameling der bronnen voor onze
geschiedenís gebracht worden; het is zelfs niet boven het mogelijke, dat iemand
eerst in deze eenvoudige regelen verneemt, welke de inhoud en strekking van al
die boeken is, die onder zoodanigen naam gedurende vijftien jaar te Utrecht het
licht zien. In het land hunner uitgave is hunne verschijning nooit eene zaak geweest,
die de algemeene opmerkzaamheid trok; eenige weinige beoefenaars der kerkelijke
geschiedenis van de zestiende eeuw zagen daarin eenen rijken schat van kennis
en vinden instemming van meening bij hen, die overal gegevens zoeken om een
beeld te teekenen der
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maatschappij in eenig tijdvak; de bestuurders en leden der Vereeniging oordeelden
met volkomen recht, dat hunne aanzienlijke kosten en hun moeilijke arbeid rijkelijk
vergoed waren door de aanschouwing dezer gedenkstu kken van driehonderd jaren
geleden, gedrukt, algemeen verkrijgbaar en voor den algeheelen ondergang bewaard,
waarmede de archieven ieder oogenblik bedreigd worden. Verder strekt zich de
belangstelling in Holland niet uit. De titel mag daarvan een weinig de schuld zijn.
Marnix is bij ons sinds lang als de rechterhand van Oranje bekend geweest, maar
het oog van iedereen is te veel uitsluitend op de trap van het Delftsche Prinsenhof
gevestigd geworden om van 's Prinsen daden en nog minder van die zijner
medestanders en geestverwanten veel te weten. Marnix' Psalmen konden niet op
tegen 't octrooi der drukkers van Datheen, Marnix' Bijenkorf was een vrij onnoodig
boek in een land, waar de Roomschen geen andere aandacht eischten, dan als
kwalijkgezinden en die voorts als achterblijvers onder den algemeenen vooruitgang
te brengen waren tot elk boos plan. In het Zuiden, waar men over zulke zaken veelal
anders denkt, is Marnix een ander man. Voor de Antwerpenaars is hij hun
Burgemeester; voor de letterkundigen een dichter; voor den onderzoeker naar den
gang der denkbeelden in zijn land de scherpzinnige samensteller van twistschriften,
de onderhandelaar in staatszaken, de leider van hooge vergaderingen, de raadgever,
waar de wijsheid van anderen te kort schiet; de man, die muurvast staat in zijne
overtuiging, waar anderen wankelen: Marnix in één woord, voor wien de zeldzame
eer is weggelegd na drie eeuwen belogen en belasterd te worden, waar het niet
mogelijk is zijne verdiensten te verkleinen of te erkennen.
De gebeurtenissen, die eenmaal eene grenslijn trokken
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tusschen twee deelen der Nederlandsche familiën, hebben niet kunnen
teweegbrengen, dat de levensgeschiedenissen van een groot aantal merkwaardige
mannen niet konden toebehooren aan een der beide volksdeelen, gelijk dit moet
getuigd worden van hunne daden, maar dat die geheele werkzaamheid in hare volle
kracht thans moet gekend worden in het gebied der beide volkseenheden. In het
algemeen kan men zich niet genoeg herinneren, dat groote gebeurtenissen in den
hier bedoelden tijd de verplaatsing van belangrijke personen ten gevolge hebben,
en dat deze, hun land verlatende, veelal langs groote omwegen, soms rechtstreeks,
het Noorden bereiken en zich daar vestigen, om er weder mannen te worden van
grooten invloed. In hun geboorteland houden ze op tot de eersten te behooren en
geraken daar op den achtergrond, misschien worden ze geheel uit het oog verloren;
bij ons leeren wij hunne daden in al hare omvangrijke beteekenis trapsgewijze
kennen, maar voor velen dagen ze op als uit een' nevel, zoodat zij twee
geschiedenissen hebben: eene in het Zuiden, eene andere in het Noorden, en eerst
door dergelijke gegevens als de Marnix-Vereeniging openbaar maakt, leeren wij
hoe dezelfde menschen, die hier als grootsche gedaanten optreden, zich ook met
die onderscheiding vertoond hebben in het land hunner geboorte.
De brieven, ontleend aan het archief der Nederlandsche gemeente te Keulen,
spreken van een nimmer bloeienden toestand, welker vergrooting van ledental door
de inneming van Maastricht een groot bezwaar wordt en die niets gekend heeft dan
dagen van vervolging, zoodat zij het uiteinde der zestiende eeuw niet bereiken
mocht. De leden hadden voor een groot gedeelte het burgerrecht van Keulen; doch
tot de ouderlingen behoorde Adriaen van
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Coninxloo, die later te Gent zoo overbekend werd. Velen, die ons genoemd worden,
waren van Oudenaerde. Ieder, die de geschiedenis kent van Herman Faukelius,
den vermaarden Bruggenaar, heeft ook gehoord van deze verborgen gemeente, in
welker lijden hij meer dan vijftien jaar gedeeld heeft. Eene korte aanteekening moge
hier plaats vinden om te laten zien, hoe men onverwacht kleine ontdekkingen kan
doen, al is de zaak zelve langs een anderen weg reeds meer opgemerkt. Den 23
April 1574 wordt gesproken over hun eigen benarden toestand en daarop volgt:
‘hoewel wij hebben oorsaken ende occasie om den almachtigen te prijzen ende te
loven, want hij heeft door zin genaede de drie vorsten ende heeren noch bewaart
ende uut des viants handen gehouden, denwelcken zi prijs ende lof van nu tot inder
eeuwigheit. Amen.’ Nu was de slag op de heide bij Mook den veertienden derzelfde
maand voorgevallen en dit is de toestand der berichten, negen dagen later. We
hebben hier een ander bewijs van de hoogst pijnlijke onzekerheid, die het niet weder
verschijnen teweegbracht van de Graven Lodewijk en Hendrik van Nassau en den
jongen Christoffel van Brunswijk. Deze drie namen tot betere inlichting van 't gezegde
in de aanleekening op bl. 82. In den laatsten brief wordt gesproken van de
herderloosheid der gemeente; dit bericht is van den 26 Februari 1599; drie weken
vroeger was Faukelius te Middelburg beroepen.
Van blz. 137 tot 233 vinden wij de brieven van Taffin; Ze zijn 51 in getal, de oudste
is gedagteekend 2 Februari 1574, de jongste den 19 derzelfde maand 1591. Dr.
Sepp heeft ze reeds beschreven in zijn fraai opstel over dezen vertegenwoordiger
van het beginsel der verdraagzaamheid in zijne bekende studiën: Drie
Evangeliedienaren in den tijd der Hervorming. Leiden, 1879, bl. 1 tot 80.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

32
Het jaar, waarin Taffin te Doornik geboren werd, is slechts bij benadering vast te
stellen; eerst door de uitgaven dezer Vereeniging is het bekend geworden, wanneer
hij overleden is. Wanneer wij het begin van dit beteekenisvolle leven in 1528 stellen
en den eindpaal daarvan den 16 Juli 1602, dan hebben wij meer dan eene halve
eeuw tot een geschikt strijdperk aangewezen voor geen geringe krachten. Dat de
zeventigjarige prediker in de Walenkerk te Amsterdam eenmaal secretaris of
bibliothecaris van Granvelle geweest is en een zijner stadgenooten van zijn naam
het doodvonnis hielp uitspreken van den eersten Doornikschen martelaar, zijn
gebeurtenissen, die ons leeren, wat eene omwenteling als die der zestiende eeuw
vermag tot stand te brengen. In 1558 vinden wij hem reeds te Antwerpen, en zijne
jaren van overgang, zijn verblijf in den vreemde om de vervolging te ontgaan en de
uitgewekenen en verjaagden met zijne gaven te dienen, behoort tot het onderzoek
van degenen, die zich kunnen wijden aan de geschiedenis van het Zuiden. Bij het
verdrag van Antwerpen met de landvoogdes, den 7 April 1567, verliet Taffin die
stad, want zijne gemeente had opge houden te bestaan; Oranje trok naar zijnen
Dillenburg: Alva was in aantocht. Eer de genoemde maand ten einde was, bevond
zich Taffin te Metz. Een jaar later had een nieuwe burgerkrijg hem vandaar verdreven
naar Heidelberg. Daar zien wij hem in betrekking met Lodewijk van Nassau, met
Keurvorst Frederik, met den Prins van Oranje. Tot de erkenning en 't bewijs der
wettigheid van het vorstelijk huwelijk met Charlotte de Bourbon-Montpensier had
hij medegewerkt, en de kerkelijke verklaring, dat deze echtverbintenis voegzaam
was en naar den geest der christelijke gemeente, had ook hij door zijne
naamteekening bevestigd. Van toen af, behoorde hij voorgoed tot het
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Noorden; zijn leven en streven in het Zuiden was geëindigd, maar is nog niet
volkomen bekend in Vlaanderenland, en nog verre van geheel nagespoord in den
nieuwen staat, waarin hij voortaan werkzaam zou wezen.
Volgens den eersten brief uit deze verzameling, was Taffin den 2 Februari 1574
te Vlissingen, en wel met den Prins, die daar den uitslag der belegering van
Middelburg afwachtte, dat nog in dezelfde maand overging. Hij was niet in den dienst
eener gemeente, maar behoorde tot het gevolg van Oranje, in rang en betrekking
gelijk met Villiers. Dit laatste kenteekent hem genoeg als het tegenbeeld van den
woeligen en onverdraagzamen Dathenus, die nooit begrepen heeft, dat aan den
Staatsman ook plichten opgelegd zijn, die de vervulling der eischen van de
overdreven kerkelijken ondoenlijk maken. Toevallig is de tweede zijner brieven eene
maand later gedagteekend. Middelburg is over, de regeering van Walcheren
geordend, de Prins te Dordrecht, ook Taffin.
Hij werkt met den Prins om den toestand der nieuwe gemeenten te regelen, om
de inkomsten der leeraren op een vasten voet te brengen en is de tusschenpersoon
voor Moded. Zoo vinden wij hem in het zorgvolle jaar, nu zelf doodelijk krank, dan
gebeden uitschrijvende voor den nood des Vaderlands, wegens de zware ziekte
van Oranje en den wanhopigen toestand van Leiden. Velerlei vraagpunten moet hij
oplossen: het tooneel, hoeveel goeds het gedaan moge hebben tot bevordering der
kerkelijke omwenteling, heeft zijne sympathie niet, en het spelen op Zondag keurt
hij af; men vraagt nog, hoe zoo iets in die ernstige dagen kon plaats hebben. In
1575 was er sprake van om Dathenus uil Duitschland naar Delft te beroepen, onder
goedkeuring van den Prins; dan weer volgt eene huiselijke aangelegenheid of eene
onderhandeling over het huren eener Zeeuwsche dienstmaagd, tegen
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veertig gulden 's jaars, voor Mevrouw van Sint-Aldegonde. Ernstiger zijn de twisten
te Dordrecht, waar het bestaan der jonge gemeente bedreigd wordt, en de
zachtmoedige ijver van den hofprediker uitkomt. In het laatste van 1576 wordt hem
de kiesche zending opgedragen, om voor den Prins kennis te nemen der bekende
zaak van Anna van Saksen en Johan Rubens. Met hem zien wij de kerkgemeenten
ontstaan en opkomen, de verhouding tusschen de kerk en den staat regelen,
buitenlandsche betrekkingen aanknoopen en in orde brengen, den overmatigen
ijver matigen, de consistorieoorlogen door wijze leiding eindigen, de zwakken
steunen, de noodlijdenden helpen, de afgedwaalden terecht brengen, de overtreders
straffen, - in 't kort alles doen, wat behoort tot het Ministerie van Eeredienst in eene
opkomende kerk, die een voorwerp was van staatszorg. Zelf geeft Taffin in zijn' brief
van den 17 Juli 1581 een denkbeeld van den aard en de manier zijner werkzaamheid
aan het prinselijk hof. Toen de Prins, na zijn huwelijk met Louise de Colligny, te
Antwerpen beleedigd en vandaar vertrokken was, bleef Taffin er voorloopig gevestigd.
Dáar was hij nog, toen Oranje vermoord werd. Hij doorleefde er hel zware beleg en
de overgave aan Parma. Vandaar moet hij naar Duitschland gegaan zijn, gelijk in
het volgend jaar vermeld wordt, wanneer hij als leeraar der Fransche gemeente te
Haarlem zijne intrede doet den 7 September 1586, gelijk het eerst aangetoond werd
door dr. Sepp in zijne genoemde Drie Evangeliedienaren, blz. 60. Vier jaar daarna
werd hij te Amsterdam beroepen en hij diende de Waalsche gemeente aldaar tot
aan zijn dood. Zijn sterfdag, hierboven opgegeven, is op te maken uit brieven in de
werken dezer Marnix-Vereeniging, doch was vóor deze uitgave niet meer bekend.
De werkzame zoon van Vlaanderenland laat diepe sporen na
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in de geschiedenis zijner dagen; zijn omgang was met de grootste en geleerdste
mannen van zijn' tijd; bij personen van algemeen erkend gezag stond hij hoog
aangeschreven, zoodat overal zijn naam wordt aangehaald, en hoewel in zijne
zinspreuk iets vindingrijks moge zijn, hij heeft gewandeld en gewerkt in den geest
dier woorden: A Dieu ta vie, en Dieu ta fin.
Johannes Kuchlinus, die uit Hessenland kwam, spreekt tot ons in een twintigtal
brieven, maar zijne aanraking met Dathenus en Moded, zijn werkzaamheid in het
opkomen der woelingen die bij zijn dood in 1606 reeds verontrustend waren, maakt
hem tot een persoon met beteekenis. Uit een zijner brieven vernemen wij, dat
Hembyse den winter van 1579 op 80 te Amsterdam wil doorbrengen; dit wordt in
de volgende woorden medegedeeld: Dominus Embise, consul Gandauensis, apud
nos hyeme hac morabitur. Vide, mi frater, quantum scandalum ex ipsius fuga
(datumne acceptum ignoro) sequatur.
De verzameling verder doorlezende, zal de beoefenaar der geschiedenis van
dien tijd, dat is van de zuidelijke, zoowel als de noordelijke Nederlanden, menige
bijzonderheid aantreffen, die toelicht wat degenen betreft, welke aan het eerste land
toebehooren en in het tweede zijn opgegaan. Zoo valt onze aandacht op een brief
van Johannes Capito, den vriend van Dathenus, waarmede de predikant van
Ramscapelle, Jodocus Snouckaert, die uit Vlaanderen moest vluchten en aan den
Delftschen leeraar Crusius werd aanbevolen; zoo op verscheidene hier eerst
uitgegeven stukken over Saravia.
De minuten van een zestiental brieven, geschreven door Arnoldus Cornelii Crusius
te Delft, zijn kostbare overblijf-
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selen van een' man, die veel gedaan en weinig geschreven heeft, althans van wiens
brieven, die eene zeer rijke correspondentie doet onderstellen, luttel bewaard bleef.
Wij moeten hier echter wel wijzen op zijne letteren aan Regius van den 17 Februari
1584. Het was hem ter oore gekomen, hoe algemeen te Gent een verlangen
zichtbaar werd om met Parma te onderhandelen, en hoe predikanten zelfs die
neiging ondersteunden; zij, die boven allen in dergelijke zaken omzichtig moesten
zijn. Een tweede brief aan Regius is zeventien jaar jonger, hoogst vriendschappelijk
en belangrijk wegens de biographische gegevens, en opmerkelijk, daar Crusius een
lang verzuim herstelt en toch zijne hartelijke woorden den veeljarigen vriend
nauwelijks meer onder de levenden vinden. In een der stukken over Saravia wordt
gewag gemaakt van Hendrik van de Corput, broeder van den verdediger van
Steenwijk, en evenals deze, niet van hardhandigheid vrij te pleiten. Die naam leidt
tot de vermelding, dat van hem en van Wernerus Helmichius twee andere stukken
dezer werken uitmaken. De schrijvers zijn geen Zuid-Nederlanders, hunne brieven
daarentegen geven veel licht in de toenmalige geschiedenis der later trouwgebleven
gewesten. Het zelfde kan met juistheid gezegd worden van hetgeen reeds in 1876
en 77 openbaar gemaakt is, uit het Archief van den Kerkeraad te Emden, en de
stukken betrekkelijk de Diaconie der vreemdelingen aldaar. De Bescheiden
aangaande de Kerkhervorming in Vlaanderen, uitgegeven door H.Q. Janssen, als
een bijvoegsel tot zijn bekend gelijknamig hoofdwerk, behoeven slechts vermeld te
worden om de belangrijkheid daarvan voor Vlaamsche lezers aan te duiden. Zij
behelzen menige van elders onbekende bijzonderheid betreffende personen, wier
namen en werken gelijke vermaardheid hebben verworven in de beide Nederlanden.
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Zooals iedereen weet, werd de woede der heetste vervolging niet alleen ontweken
door te vluchten naar de herbergzaamste oorden van Westelijk Duitschland; de
eeuwenoude betrekkingen van Vlaanderen met hunne naburen aan de overzijde
der zee deed de bedreigden vlieden naar het land der Koningin, die zelve te lang
verdrukt was geweest om niet te helpen, nu zij machtig genoeg was op te heffen
wie nedergeworpen werden, en staatkundig genoeg om zich trouwe volgelingen te
maken uit allen die verstooten waren door den Koning van Spanje.
Daarom is het eene goede gedachte, de bronnen bijeen te zoeken en aan de
studie dienstbaar te maken der historie van de Nederlandsche kerken in Engeland.
De eerste uitgave der Marnix-Vereeniging behelst de Kerkeraads-protocollen van
Londen, gevolgd door de Acten der Colloquia der Nederlandsche Gemeenten in
Engeland, beginnende in 1609, later door het vervolg op den arbeid van Simon
Ruijtinck, sedert het jaar 1620. Dit alles vormt eene hoogst noodige bijdrage tot de
kennis der lotgevallen van Zuid-Nederlanders, hetzij die naar hun land terugkeerden
of zich vestigden in den nieuwen vrijstaat van het Noorden, om zich daar te
onderscheiden in alles, wat den man aanspraak geeft om anderen te leiden in
kerkelijke zaken, in staatkundige aangelegenheden, in ontwerpen van koophandel,
in plannen van zeevaart, in ondernemingen van nijverheid. Niet minder opmerking
verdient de schuilplaats te Emden, bij voorkeur het Pella dier dagen genoemd.
Op de aannadering van Alva vlood men naar Oost-Friesland. Menigeen was onder
de uitgewekenen, die zich niet uitsluitend kon voorstaan op zijn lijden om de
waarheid. Daar waren onder hen, die leefden tegen de geboden der Kerk, die zij
den rug hadden toegekeerd, en evenzeer tegen
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de strenge voorschriften der nieuwe gemeente, die zij niet aanhingen met de gewone
overdrevenheid van jonge bekeerlingen. Ook vond men onder hen, die den stroom
gevolgd hadden der groote omwenteling die ophanden was, die hervormd heetten,
omdat, zij de mis verzuimden en die men aanhangers der goede zaak waande,
omdat zij gebroken hadden met alles, wat bond naar de zedelijke ordeningen der
maatschappij. Vandaar, dat wij ook te Emden, niet minder dan te Londen, dingen
aantreffen in deze papieren der Vreemdelingen-diaconie, die de ernstige man met
alle inachtneming der broederlijke liefde onwillekeurig vergeleek met den toestand
van de eerste half-heidensche christengemeente van Corinthe. Maar uit een zuiver
historisch oogpunt bekeken, zijn deze opgaven hoogst wetenswaardig voor wie de
Zuid-Nederlanders van Vlaamschen bloede wil nagaan in hunne ballingschap. Het
is zeker geen geringe verdienste van den geleerden uitgever, prof. Van
Toorenenbergen, dat ongeveer 1700 namen van uitgewekenen, die de extra-ordinaris
bedeeling genoten, in eene alphabetische orde zijn opgegeven, veelal met aanwijzing
van hun stand en de plaats hunner afkomst.
Wat echter niet minder welkom zal zijn in het Zuiden, is het derde deel der derde
volgreeks, een bundeltje van slechts 80 bladzijden, maar waarin de bekwame
geschiedschrijver der kerkhervorming in Vlaanderen, dezen zijnen arbeid aanvulde,
na tien jaren zoekens, met hetgeen, waarin hij tekort gekomen was bij de
samenstelling van zijn reeds zoo uitnemend en met nauwgezetheid bewerkt boek.
De algemeene titel van het vijfde deel der werken van de Marnix-Vereeniging,
Brieven uit onderscheidene kerkarchieven, strekt zich ook uit over een ander drietal
bundels. De eerste is bijeengegaard uit de kerkelijke papieren van
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Emden. Reeds door den eersten brief wordt uitgemaakt, dat Herman Moded van
Zwolle herkomstig is, en bovendien wordt hij hier in zijn werkzaamheid bekend, zes
jaar voor hij te Antwerpen kwam, waar men hem gewoonlijk zijn openbare loopbaan
laat intreden. Schoon de beide volgende afleveringen briefwisselingen bevatten
tusschen Noord-Nederlandsche kerkleeraren, worden daarin zooveel personen en
zaken uit het zuiden bij te pas gebracht, dat het een verzuim zou zijn ook die niet
te vermelden.
De verdiensten van goede uitgaven aan te toonen is een goed recht doen aan
den moeitevollen arbeid, daaraan verbonden; een naburig verwant volk, waarmede
onze letterkundige gemeenschap nog verre van volkomen is, bekend te maken met
het verschijnen van een goed hulpmiddel voor de studie van een belangrijk vak is
wel de aanbieding van een ongevraagden dienst, maar deze maakt geen aanspraak
op het uitoefenen van eenigen drang: de inhoud van de werken der
Marnix-Vereeniging hebben geene andere aanbeveling noodig, dan die strekken
kan om ze bekend te maken.
J.G. FREDERIKS.
Amsterdam.
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Peetje Slodderbroek.
I.
‘Dat was zeker boer Planckaert's Emiel, die daar uitging?’
Zoo vroeg, luide lachend, een oud ventje aan Nelle, het jonge, blozende
herbergmeisje uit de Kroon. De persoon, die binnentrad, bleek een rondleurder te
zijn: althans dit bemerkte men duidelijk aan het groengeverfde kaske, dat met twee
zelfkanten riemen over zijne schouders en op zijnen rug hing.
‘Dag, Peetje, zet u’, groette de bazin, eene vette, bolwangige vrouw, die achter
de stoof zat en op dit oogenblik kropsla voor het avondeten zuiverde en ontribde.
De schemering viel en sloop traag in de hoeken der gelagkamer. Den ganschen
dag was het zeer heel geweest en nu heerschte eene verfrisschende koelte.
‘Mij zetten, moeder Sofie?’ klonk het antwoord van den venter, terwijl hij uit zijnen
kielzak eenen roodgeruiten neusdoek nam en zijn zweet afdroogde. ‘Neen, ik mag
niet... ik ben alweer over mijn uur... 't zal er donderen, 't zal er donderen!’
En hij wees met den duim, al over schouder en kaske, naar een huisje, dat men
van in de herberg niet zien kon,
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doch dat moeder Sofie wel kennen moest, want zij lachte:
‘Zou het, Peetje?... Zet u maar een wat!’
‘Neen, moeder Sofie, ik mag niet... Nelleke, geef mij een kapperke bier!’ gebood
hij, terwijl hij naar den toog ging, waar de struische meid glazen afspoelde. Nelleke
schonk, uit een tinnen liter, een halfglaasje vol en reikte het aan Peetje. Deze bekeek
haar met zijne kleine blauwe oogen - echte guitenkijkers! - en beweerde:
‘'t Was toch Emiel, die daar uitging!’
Hij nam het kapperke vast, bracht het tot op neushoogte, blikte er glimlachend
door, pinkte herhaalde malen van genoegen en waarschuwde op deftigen toon:
‘Wacht u van te groote liefde, Philothea...’
Maar de jonge dochter, die nu sterker bloosde, liet hem niet voortgaan.
‘Gaat ge weer beginnen, oude zot?’ zei ze half bitsig. ‘Drink liever uw glas uit!’
Peetje stoorde er zich niet aan en vervolgde:
‘Wacht u van te groote liefde, Philothea... want zij zal met eenen stank scheiden.
Een zoet begin heeft wel een zoet behagen, maar het einde moet den last dragen!’
‘Zwijg, Slodderbroek!’ riep het meisje gram. Ze ging naar de stoof, hief, met
forsigen arm, den kokenden koeketel af, welke eenen eigenaardigen wortel-, beeten aardappel-geur verspreidde. ‘De koedrank zal gereed zijn, niet waar, moeder?’
vroeg ze, terwijl ze met den ketel naar den stal trok.
Peetje Slodderbroek - zoo noemde men hem in de wandeling - werd niet boos,
omdat het jonge kind hem dien spotnaam naar het hoofd smeet. Neen! lachend
dronk hij een teugje, veegde nog eens zijn zweet af, piepte schurkachtig met de
blauwe oogjes en wendde zich, immer kalm en deftig, tot de moeder:
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‘Ik zegge dan en ik spreek hier ulieden aan, vader en moeder...’ Nellekens vader
lag sedert een paar jaren onder de groene sargie; maar zooals Peetje het
declameerde, stond het in zijn lievelingsboek, ADRIANUS POIRTERS' Masker van de
Wereld, en voor geen geld zou de man iets aan den heiligen tekst veranderd hebben
- ‘Heeft u God in den huwelijks-staat vruchten verleend? Kweekt ze op in de vrees
des Heeren! Zijn 't dochters, slaat ze wel gade in hare wankelbare jeugd. 't Is
ongelooflijk, hoe licht een vonksken in het vlas komt te vatten. Noch en bedriegt u
niet door rijpigheid en zeegbaarheid van uw kind: 't is meer dan eens gezien, dat
de sluipende kattekens het vleesch uit den pot stolen. De jonkheid, zegt éen zeer
wel, is gelijk het kwikzilver, dat...’
Doch de waardin hield de declameerende bron tegen. Ze verschoof een weinig
haren bril - de vrouw zag niet al te goed meer - en met opgeheven vinger berispte
ze:
‘Peetje, Peetje!... Ge komt weer met uw Masker voor de pinne, he?... Ge weet
wel, dat ik het ook bijkans van buiten ken!’
‘Spot er niet meê, moeder Sofie... lachte Peetje, ‘spot er niet meê! Het Masker
van de Wereld is een goed, kriste-lijk boek... geschreven door eenen pater, moeder
Sofie... door pater Adrianus Poirters... Ja ja; een heilig man... die pater Poirters!...’
En de man zette weder zijn glaasje aan de lippen. Hij piepoogde en sprak met
klem:
‘En wal zegt hij van de slechte herbergen, moeder Sofie?... Wacht u van te gaan,
waar men
Den verloren maandag viert,
Daar een vaantjen hangt en zwiert,
Daar men heele potten drinkt,
Daar men in 't priëeltjen klinkt,
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Daar men met den bierbas vrijt,
Daar men schrijft met dobbel krijt,
Daar de vensters staan vol groen,
Daar de weerd heeft veel te doen,
Daar de maart loopt op en neer,
Daar de vrouw tapt even zeer,
Daar een dochter zit en vleit,
Daar men maar bij nachten schreit!’

De bazin keek eene tweede maal op.
‘Het is toch op mijn huis niet, dat ge 't hebt?’ vroeg ze alsof ze zich kwaad liet!
‘Op uw eerbaar huis, moeder Sofie? Ons Heer wachte mij!...’ verbeterde de
rondleurder. ‘En wat zegt pater Poirters van...’
Plots bleef Peetje in het midden van den zin steken; eene toornige vrouwestem,
welke den armen man beven deed, klonk door de plaats:
‘Laat de menschen gerust met uwen Pater Poirters! En kom liever hij tijd naar
huis!’
‘Aï!’ kreet het kereltje, terwijl hij den kop tusschen de schouders trok. ‘'t Luidt op
mijnen toren... 't luidt op mijnen toren!... Dag, moeder Sofie,’ groette hij haastig, hij
nam vijf centimen - den prijs van het kapperke, dat hij op den toog zette - lei ze
nevens het glaasje en schoof buiten.
Wie was het, die zoo gemakkelijk, met een paar woorden, Peetje uit de herberg
joeg? Triene, zijne schoondochter, de vrouw van zijnen eenigen zoon, Lowietje den
kleermaker, Triene, de geburin van Sofie uit de Kroon! Neen, voorwaar, Triene zag
er niet lieftallig uit! 't Werd allerduidelijkst, terwijl ze daar met de handen op de
heupen stond - niet al te groot noch te klein, dik en vet, met dubbele kin en hoogroode
wangen, met kwabbelende borsten, welke uit
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den wollen borstdoek breken wilden..... Opschietend was ze, in den hoogsten graad,
en in hare vlagen van gramschap moest de rondleurder - soms Lowietje ook wel het alles bekoopen.
‘Met zijnen Pater Poirters!’ smeet ze Peetje achterna. ‘Zie, bazinne Sofie, wat wij
met dien zot afzien, dat is niet om te vertellen!..... 't Is te wreed!.... Altijd is hij er meê
bezig, met dien Pater Poirters!..... Mijn ziele!’ vloekte ze, ‘hij kent hem gansch van
buiten..... zoo wijd als hij rekt en strekt!.....’
‘Is het toch waar?’ zei moeder Sofie, die zonder opzien immer kropsla zuiverde.
‘Of het waar is!..... Als de rammelaar alleen is, zegt hij zijn Masker op..... of hij
leest er in, luidop!..... 's nachts droomt hij er van.... 't Is al Pater Poirters, wat er uit
komt!..... Ons Henrike, dat klein jongske, kent al heele rijmkens uit dat miserabel
boek?’
‘Och, Triene, ge moet u daar geen kwaad bloed in maken,’ verzachtte de
herbergierster; ‘de man is oud en.’’
Doch stiller, kalmer, op geheimzinnigen toon viel haar de kleermakersvrouw in
de rede:
‘En ik geloof, bazinne Sofie, dat het een slecht boek is!’
‘Een slecht boek!’ vroeg verwonderd de waardin; en nu eerst zag ze naar Triene
op. ‘Een slecht boek, Triene!.... Van eenen pater?’
‘Ja, ja, een slechl boek!’ bevestigde Triene met klem. ‘Men spreekt er te veel van
de liefde in!..... En dan, 't is vol met onbetamelijke beeldekens, bazinne Sofie!... Ik
heb het nooit gelezen..... ik ben niet geleerd..... maar mijnheer de onderpastoor
heeft het mij allemaal gezeid!’
‘Heeft mijnheer de onderpastoor dat gezeid?’ En de grootste verbazing, gepaard
met misprijzen, lag in de trekken
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der brillende vrouw. Ja, er mocht niet langer getwijfeld worden: 't was een slecht
boek!... als mijnheer de onderpastoor het gezeid had, zoo moest het waarheid zijn!...
‘Een slecht boek!... En een pater heeft dát geschreven?... Waar gaan we naartoe,
Triene, waar gaan we naartoe?...’
‘Ja, ja... en de oude zot spreekt er altijd van aan ons Henrike!... Ik zou toch niet
willen, dat ons Henrike bedorven geraakt en dat door Peetje!... Ja, 't zijn dingen,
bazinne Sofie, 't zijn dingen!’
En zoo stapte Triene, langs de opengebleven deur, naar buiten.

II.
Ja, Flip De Tandt was het aardigste en braafste ventje van de wereld - van
middelmatige gestalte, mager en recht als een stok, met rimpelig, kaal geschoren
gelaat, scherpen neus, fijne, altijd toegeknepen lippen, blauwe, vlug pinkende oogjes,
meelwit haar, dat, op zijde en langs achter, van onder de pet kijken kwam.
Iedereen - op en rond het dorp - kende hem. Bleef hij niet hetzelfde kereltje?
Droeg hij niet altijd dezelfde kleederen? De blauwe kiel, dit kenschetsend lijfgewaad
der Vlaandersche boeren, hing over zijne schouders en eene bruine diemiten broek,
zeer breed, slodderde in bobbelachtige plooien over zijne kloeke rijgschoenen en
had hem den naam verworven van Peetje Slodderbroek. Weinige dorpelingen wisten,
dat hij Flip De Tandt heette; allen kenden bijzonder goed Peetje Slodderbroek.
Immer prijkte, boven zijn voorhoofd, de zwart lakenen muts met blinkende gelakte
klep, welke als een dak het rechteroor overlommerde. Dit liet zijn recht schrander
voorhoofd en zijne schelmachtig piepende
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oogjes zien. Armzalig, doch immer net waren die kleederen.
Vroeger, vóor een twintigtal jaren - Peetje was er nu meer dan zestig - deed de
man nog den kleermakersstiel. Al werkte hij volgens de fijnste, laatste snede niet,
toch kwamen al de dorpelingen bij hem. Toen stak het, wat de mode betreft, zoo
nauw op den buiten niet. Hoeden durfde men niet dragen en, uitgenomen de
hoog-dagsche frak van groenachtig laken, kende men enkel den blauwen kiel. Ook
kreeg Peetje werk genoeg om voor hem, zijne vrouw - ze was nu reeds vijftien jaar
bij den Heere - en zijn Lowietje het karig voedsel te winnen. Niets te veel verdiende
de arme man, genoeg toch om te leven, daar hij en de zijnen zich met weinig
tevreden hielden. Hij schaamde zich zijnen stiel niet en zich hooger verheffen dan
't zijn mocht, kwam nooit in zijne gedachte. Kende hij Poirters' fabel van den vos en
den muilezel niet? Hij vond er vermaak in ze anderen voor te zeggen.
‘De vos vraagde aan den muilezel wat voor een dier hij was. Hij (de muilezel)
antwoordde, dat hij was een schepsel Gods. Dat weet ik wel zonder vragen, schoot
de vos daar weder op; want wij zijn allemaal Gods creaturen. Maar van wat geslacht
en partije zijt gij? Hij (de muilezel) schaamde zich te zeggen, dat zijn vader een ezel
was; maar indachtig zijnde, dat zijne moeder in het Hof geveulend en geworpen
was, zeide hij: Ik ben kozijn van het zadelpaard van zijne Majesteit!’
En of Peetje die fabel kende!
Hij was dus kleermaker geweest.
Geweest?.. Ja. Als zijn zoon Lowietje er zich op de loting uitgetrokken had, werd
deze de kleermaker van het dorp. Dit laatste was maar klein en twee snijders zouden
er
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moeilijk werk genoeg gekregen hebben. Daarbij de stiel verslechtte. De rijke boeren
begonnen hoeden en frakken en gouden horlogekettingen te dragen, met
paard-en-voituur uit te rijden; bijgevolg moesten ze zich in stad laten costumeeren.
Lowietje kon alleen gemakkelijk de overgebleven klanten oppassen. Te meer, de
zoon werkte wat rapper dan Peetje en naaide zelfs met een Howe-machien, zoodat
Peetje zich genoodzaakt vond iets anders uit te zoeken - een neringske, dat een
weinig opbracht en met zijne neigingen overeenstemde.
Peetje werd rondleurder!
Hij liet zich een draagkaske maken - niet al te groot, niet al te breed, met
schabbekens en hokjes van binnen, met een draaiduimpje voor het deurtje. 't Was
waarlijk een klein kaske - maar wat kon er al niet in, in dat groen kaske, dat Peetje
met twee zelfkanten hangriemen op den rug bond?... Knoopen van allen vorm en
alle kleur, schoen- en kielsnoeren, boordlint, gekleurde boerenneusdoeken, eenige
wollen en katoenen borstdoeken, eenige pennemessen, pennen en pennebuisjes,
postpapier en enveloppen, naalden en spelden, saai, twijn en garen, soms een
overgeschoten coupon van het eene of andere stuk goed, dat zijn zoon verwerkt
had. Ja, het was verwonderlijk hoe in zulk onbeduidend kaske zooveel zaken plaats
konden vinden! ‘Mijn kaske is mijn magazijn!’ zei Peetje. Inderdaad - een magazijn
in miniatuur!
In de week zag men Peetje schier nooit zonder zijn kaske. Hij liep er meè de
naburige dorpen op en af en verkocht toch altijd iet of wat aan de kleine
buitenmenschen. Iedereen kon Peetje lijden en jonde hem met genoegen den
penning. Moedig was het ventje, dat hoeft gezegd te worden: Elken dag toog hij
rond, winter en zomer, door dik en door dun, in regen of zonneschijn, langs
kasseiweeg, voetpad of vuilen
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akkerlos - neen, niets schrikte hem af! 't Viel hem meer dan eens zuur en hard, maar
stelde hij er geen eer in filosoof te zijn? Hij vatte immer versche kracht, trok de
wereld door zonder wroeging, nam de blijdschap, waar ze zich aanbood, vlood de
droefheid, waar 't zijn kon, en als kenspreuk zijns armzaligen levens nam hij het
gezegde van Pater Poirters, zijnen leermeester
Geen Heer, geene eer,
Geene Excellentie
Gaan voor een goei conscientie!

Pater Poirters, de schrijver van het Masker van de Wereld, Peetje's leermeester?.....
Kon de oude rondventer dus lezen? Ja, zijn waarde vriend, de schoolmeester - een
man in het goed-doen grijs geworden - had hem vóor een veertigtal jaren die kunst
aangeleerd. En de meester had geen Vlaamsch boek - van het Fransch verstond
Peetje slechts hier en daar een opgeraapt woord - of de leurder kende er den inhoud
van. Boeken kon Peetje niet koopen: was en bleef hij niet arm als Job? Enkel éen
werk bezat hij: het Masker van de Wereld door Adriaans Poirters. De meester had
het voor hem bij eenen boekinist van Gent gekocht. En het lezen van dit boek,
zeggen we liever het van-buiten-leeren, dat was eene van de drie hartstochten van
Peetje, van zijne drie passies, zooals men zich in Vlaanderen uitdrukt.
Ja, Peetje Slodderbroek had drie passies!
De eerste bestond in het lezen van zijnen Pater Poirters. Duizendmaal had hij
het boek doorbladerd en, dank aan zijn goed geheugen, kende hij gansche bladzijden
van buiten. Des zondags, vooral na het noenmaal, vond men hem altijd met zijn
lievelingsboek in handen. Gebeurde het, bij uitzondering, dat hij in de week thuis
bleef, zoo werd Pater
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Poirters uitgehaald en deze verschafte den grijsaard eenige genoegelijke uurtjes.
Moet het dus iemand verwonderen, dat, als Peetje twee woorden sprak, er éen uit
het Masker kwam? Hoe dikwijls had hij de nieuwsgierige dorpelingen in de herbergen
niet vermaakt met hun, op plechtigen toon, eenige brokken uit het boek voor te
zeggen! Geen wonder, dat het oude werk met buitengewoon veel zorg bewaard
bleef! Nooit werd het ter leening gegeven: 't mocht verloren geraken. Nooit sleurde
het op tafel, stoel of grond: het lag geborgen op Peetje's zolderkamertje, in eenen
ouden koffer. Voorwaar, de landgenooten konden zich het ventje zonder zijn
draagkaske niet voorstellen; doch Peetje kon zich het leven zonder den dierbaren
Pater Poirters niet uitdenken: het boek maakte deel van zijn bestaan!
Peetje dronk gaarne een glasje bier en speelde graag een jaspartijtje: dit was
zijne tweede passie! In de Kroon, welke nevens de woning van Lowietje stond, kon
men den man, des zondags na de vespers, aan de kaarttafel vinden. Vol lust speelde
iedereen met Peetje. Kende er iemand zooveel spreuken?... Kon er iemand, den
meester uitgezonderd, beter vertellen?... Ja, op alles wist Peetje zijn kluchtig woord
te zetten; geene enkele maal maakte hij zich kwaad, en in het spotten overschreed
hij nooit paal of perk. Alles wat de man van het weekwerk overhield - voorwaar niet
veel, want hij gaf schier al het gewonnen aan Lowietje, die hem kost en kleeren
verschafte - verteerde hij des zondags of wel op de reize: want in sommige gekende
herbergen, altijd in dezelfde, ging hij, met haast, den baas of de bazin groeten en
er lachen en pralen onder het uitslorpen van een kapperke bier. Peetje was dus niet
gierig, ofschoon hij goed wist, dat Pater Poirters ergens schrijft, dat de oude lieden
veel hittiger schrafelen en, bij hen, de zenuwen
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van de vingeren krimpen en zoo krom worden, dat er niets is uit te krijgen. Neen,
Peetje beweerde: tering naar nering! Vette vogels, gladde veêren, die veel wint,
moet veel verteren! Zeker, veel won de man niet: toch genoeg om, nu en dan in de
week, een kapperke bier en des zondags een vol glas te verteren. Doch 't was altijd
bier dat het ventje dronk, nooit jenever. ‘Vergift voor ziel en lichaam,’ bemerkte
terecht het brave Peetje.
Zijn zoon Lowietje had maar eén kind - Henrike! En gelukkiglijk voor hem: want
hoe zou de sukkelaar, hadde hij veel kinderen geteeld, deze kunnen opbrengen
hebben? Is voor den armen bloed, die niets bezit dan zijne tien vingeren om te
wroeten, ieder stuk brood, dat zijne kleinen eten, geen stuk van zijn leven? Peetjes
liefde voor Henrike, dit was zijne derde passie! Waarom beminde hij zoo
hartstochtelijk het jongetje? Misschien wel, omdat, ten huize, enkel Henrike hem
eenige vriendschap bewees. Lowietje zat van 's morgens tot 's avonds op zijne
werktafel of vóór zijne naaimachien; hij sprak bijna nooit en was, uit dit oogpunt, het
tegenbeeld zijns vaders. Van Lowietje kreeg de man dus zelden een hartelijk woord.
En wat zijne schoondochter betrof, die reeds een tiental jaren met den kleermaker
getrouwd was, deze bejegende hem slechts met eenen beet of eenen snap! Triene
kon Peetje, met zijn gezaag uit het Masker, niet verdragen. Ook de rondleurder
noemde haar eene Xantippe: spreekt Pater Poirters niet van Xantippen? En daar
de vrouw t'huis de broek droeg, bleef Peetje zonder verdediging aan hare
onverdiende verwijten blootgesteld. Lowietje zou zich wel gewacht hebben ten
voordeele van zijnen vader tusschen te komen. Aan tafel kreeg Peetje het slechtste
van het slechte, dat opgedischt werd. Neen, Triene liet voor den bejaarden mensch
geenen houten schotel maken, zooals eene alombe-
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kende vertelling zegt; want ze durfde niet. Ze zou het zeker gedaan hebben, hadde
ze het gepraat der geburen niet gevreesd. De schoondochter handelde dus zeer
slecht met Peetje. En toch kloeg deze nooit over haar aan zoon noch kennissen;
wel lachte hij soms in de herberg: ‘als ik 's noenens of 's avonds t'huis kom, dan
vind ik altijd een preutelpastei met een zuur sauske; maar nog liever dat, voegde
hij er bij, dan een slecht huishouden voor Lowietje.’ Hij troostte zich met te besluiten:
dat, zooals Eva gemaakt is van beenderen, die gemeenlijk veel plachten te rammelen
en te ratelen, de vrouwen zich altijd gaarne laten hooren hebben. Peetje zei met
zijnen leermeester:
Lieve vrienden, wil dit wel verzinnen:
Elk huisken heeft zijn kruisken;
Is 't niet van buiten, 't is van binnen.
Ja, is er Gods kruisken niet,
Zoo en is 't Gods huisken niet!

Doch juist daarom zette de man al zijne liefde op den zevenjarigen Henri over. Hoe
dikwijls had hij den jongen op de knie niet geschommeld, hem uit Pater Poirters
voorgelezen, hem fabeltjes en vertellingen voorgezegd? En als Peetje van eene
kermis terugkeerde - het aardig kereltje stond op kermissen, met zijn goed op eene
gehuurde tafel uitgepakt - bracht hij het kind altijd iets meê: eenen peperkoek, een
blad met makarons, een zakje vol speculatie, eenen ronden suikerstok, lekkere
muntebollen of mokken. En of de jongen zijn Peetje gaarne zag! Liefde vergt immers
wederliefde! Als Henrike den rondleurder van verre zag afkomen, huppelde hij hem
tegen en, fier aan de hand des ouderlings, stapte hij huizewaarts.
Ja, zoo leefde Peetje Slodderbroek; zoo was zijn persoontje; zoo klopte zijn goed
hart!
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III.
Hooimand, zaterdag en vespertijd!
Is het Peetje niet, die, ginder op de dorpsbaan, met zijn groen kaske op den rug,
den reusachtig grooten regenscherm in de eene, een pak in de andere hand,
afgestapt komt?
Ja, 't is Peetje: zijne wijde diemiten broekpijpen slaan slodderend overendweer
op de schoenen.
Erbarmelijk heet heeft de zon dezen dag gebrand. Ze gloeit nog, ofschoon ze
reeds naar den horizont nijgt; en meer dan eens veegt Peetje, met zijne kielsmauw,
het zweet van voorhoofd en wangen.
Van vroeg in den morgen heeft de grijsaard zijne ronde begonnen, een viertal
dorpen afgeloopen, hier en daar een weinig aan den man geholpen. Heden heeft
Peetje een goed stuiverke gewonnen en tevredenheid ligt op zijn gelaat, straalt uit
zijne blauwe pieperkens. Te Sottegem, in het voorbijgaan, is hij bij den beenhouwer
geweest, om den zondagboelie voor boer Verlinden van het Schaliënhof. Ja, voor
een nietig drinkgeld doet Peetje kommissies voor de rijke boeren van het dorp.
Bijzonderlijk voor boer Lowie van het Schaliënhof brengt Peetje gaarne iets mede:
boer Lowie is geen gierigaard zooals velen; mild beloont hij het ventje voor de moeite
en schenkt hem altijd een lekker glas bier.
Daar klopt de rondleurder aan de poort der hoeve. Tevens heft hij, bij middel van
den ijzeren ring, de zware klink op: eene kleine deur in de groote poort aangebracht,
draait open. De hond, in zijn hok gebonden, rammelt aan zijne ketting, springt uit
en bast; Peetje stoort er zich niet aan, trekt over den gekasseiden binnenkoer, al
voór de stallen, recht naar
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de woning van boer Verlinden. Daar het zaterdag is, heeft men geschuurd. Neen,
Peetje mag niet vergeten zijne voeten, aan den stroowrong voór den dorpel, goed
af te vegen. 't Heeft wel niet geregend; doch de zolen zijn toch wat vuil. De lompe
elken huisdeur staat open en, in den blauwsteen-gevloerden gang, bemerkt men
de stroohalmen, welke er gestrooid zijn, altijd om den vloer voor morgen, zuiver en
blinkend, te bewaren. Voorwaar, in de meeste boerenhoeven van Vlaanderen munt
alles door netheid uit - bijzonderlijk in die van boer Lowie, die te zamen met zijne
zuster woont en tot eene der rijkste familiën behoort.
Peetje komt in den gang en klopt voorzichtig op de keukendeur, welke gesloten
is. Beschaamd is de man niet; toch zou hij, zonder aantikken, bij boer Verlinden niet
durven binnentreden.
‘Is er geen belet?’ vraagt Peetje.
Daar reuzelde het achter hem op het droge stroo en eene heldere stem roept:
‘Ga maar binnen, Peetje!’
Boer Lowie is 't - een struische veertigjarige pachter, die in den paardenstal stond
en Peetje heeft zien voorbijgaan.
‘Dag, boer Lowie!’ groet Peetje. Hij doet echter de muts niet af: ze blijft met de
glimmende klep over het rechteroor staan. Buiten groet men zelden met ontdekten
hoofde - vooral niet onder menschen eener zelfde gemeente. Waarom al die
komplimenten?
‘Toe, ga maar binnen!’ herhaalt boer Lowie.
Peetje beantwoordt die uitnoodiging niet. Hij deinst eenige stappen achteruit en
laat boer Lowie vooropgaan.
De eerbied eischt het: is boer Lowie niet rijk, de meester van het dorp? Wie kent
de nietigheid van den wroeter in de tegenwoordigheid van den bezitter niet? Boer
Lowie
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weet het: zonder verder naar den ouden man te zien, steekt hij de deur open en
stapt binnen, gevolgd door Peetje. Deze trekt de deur achter zich toe, zet zijn kaske
tegen den muur, insgelijks den regenscherm en overhandigt het pak aan den boer.
‘De kommissie, boer Lowie!’ verklaart hij.
‘Ha ja... zet u, Peetje,’ gebiedt de landbouwer, terwijl hij den handdoek op de tafel
ontknoopt. De boelie is, ten einde het uitdrogen te beletten, in versche savooibladeren
gewikkeld.
‘Schoon vleesch, Peetje!’ knikt Verlinden; hij neemt, in eene kas, eene telloor,
spreidt er met welgevallen het vleesch op open.
‘Of het schoon vleesch is, boer Lowie!’ bevestigt Peetje. Geen wonder: voor den
armen rondventer is rundvleesch altijd schoon eten; misschien geen driemaal in
gansch zijn leven heeft Peetje rundvleesch gegeten, geen driemaal! En hoevele
buitenlieden bevinden zich in hetzellde geval niet?
‘Ge gaat met mij uw vesperbrood eten, niet waar, Peetje?’ vraagt boer Lowie; ‘ik
heb daar nog wat hesp staan.’
Hesp eten?
Peetje smakt met de lippen en antwoordt met fijnen lach: ‘Boter in de pap, leugens
in den mond, verraden hun eigen zelve terstond.’
Boer Lowie lacht:
‘Wat wilt ge zeggen, Peetje?’
‘Dat ik niet liegen zal, boer Lowie... Hesp smaakt zoo slecht niet... en ik heb in
mijn leven veel slechteren kost gegeten dan hesp.’
‘Peetje!’ roept boer Lowie en hij schatert het uit van het lachen, terwijl hij weggaat:
hij verdwijnt langs het
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schotelhuis. Ja, de buitenboeren, hoe rijk ze ook wezen, willen zelven vleesch
snijden, bier tappen, hunne kennissen en vrienden dienen.
Och Heere God toch! Peetje gaat dus eens hesp eten!... Hoelang is het niet
geleden, dat het ventje dit lekker Vlaandersch voedsel over de lippen kreeg? Thuis
bij Lowietje kan er geen spraak van zijn. De keuken is er allerellendigst! Welken
kost zet men hem zoo al voor? Des morgens koffie - gemeene slechte koffie met
veel suikerei, marsch-kadérap-door-den zak, noemt hem Peetje, van dien flauwen
kerel, waar men de gazet door kan lezen - met een paar dikke, dun geboterde,
meestal met reuzel besmeerde sneden brood. Soms pataten met kazakken of
groentensoep met broodkorsten!... Des middags?... Ja, des middags bevindt zich
Peetje in de eene of andere herberg van het eene of andere dorp, drinkt er een glas
bier en speelt er het medegedragen stuk spek op masteluinen brood binnen of
enkele malen een hard ei. 't Gebeurt ook wel, dat de mensch zich met een
wittebroodje van vijf cent, onder wege gekocht, behelpen moet. Des vrijdags eet hij
eenen drogen haring, alhoewel hij er geen liefhebber van is: ‘Haring kweekt dorst!’
zegt Peetje en 't valt hem te schadelijk! Ja, Peetje weet allerbest, dat, op zekere
plaats, Pater Poirters schrijft: om eenen kleinen weg te doen, moet men geen groot
teergeld hebben; maar bij hem heet het: eenen grooten weg te doen met een klein
teergeld. Des avonds, thuis bij Lowietje, vindt Peetje eenen schotel karnemelk of
eene pan pataten met azijnsaus, zeer zelden sla in den zomer; doch vleesch... neen,
nooit vleesch des avonds! En 't valt voor, dat zijn eten op hem niet wacht en dat de
man zich met een drogen boterham getroosten moet.
Neen, Peetje leidt geen koningsleven! Doch hij stelt zich
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in zijn lot en ziet er niet minder vroolijk of welgemoed uit!
Men begrijpt dus zeer goed, hoe het simpel woordje hesp Peetje doet opspringen
en zijne maag in eene vroolijke stemming brengt. Hij zou eens hesp eten! Och Heere
God toch, het was zoolang, dat hij er gegeten had!
En met welgevallen blikt de dompelaar rond, terwijl boer Verlinden de verwachte
spijs haalt. Ja, hier is alles schoon, kostbaar, overheerlijk, zoo vindt het Peetje. Daar
vóór hem, de groote blinkende stoof met koperen pikkelappels; aan den zwarten
schoorsteenwand het geweer - boer Lowie jaagt, - de weitasch en de kruithoren;
ginder rechts, nevens de kelderdeur, de eiken massieve horlogiekas met rond
kijkruitje langs waar men den slinger schommelen ziet; er boven, de rood geverfde
haan, die niet kraaien kan; en al die stevige biezen stoelen, die bank en die logge
tafel voor het werkvolk!... ‘Ja, ja,’ denkt Peetje; ‘hier schijnt alles recht genoegelijk!’
Slaat die welstand den ouden man met verbazing? Neen. Boer Lowie en zijne
zuster blijven ongehuwd en zijn de rijkste menschen van het dorp. Ze boeren op
eigen erf. En Peetje weet wel, dat boer Lowie niet gierig is. Voor wie zou de
welstellende landbouwer sparen en vergaren! Voor eenige schijnheilige
bloedverwanten, die om zijnen dood bidden?
‘Hij heeft gelijk!’ bevestigt Peetje; ‘overschot van gelijk! Hij doet niet, zooals de
ezel, die op zijnen rug kostelijke spijzen droeg en zelf distelen at!... Hoe vrekker,
hoe gekker!’
Uit het schotelhuis, langs waar men naar de spinde kan, komt boer Lowie: in de
eene hand draagt hij eene telloor, waarop een hoopke dikke schellen hesp - van
die fijn gerookte rauwe Vlaandersche hesp, welke zoo geurig voor den neus en zoo
zoet voor den tand is - in de andere een masteluinen brood. Hesp mag met geen
wittebrood gegeten
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worden, dit weet ieder hespeminnaar. Vervolgens gaat Verlinden naar den kelder
om eene ferme kan bier. De mostaard wordt ook niet vergeten.
‘Mostaard - kost waard!’ dicht Peetje. ‘Mostaard zonder hesp is slecht, hesp zonder
mostaard is goed, hesp met mostaard is beter. Mostaard is dien kost waard!’
‘Toe, val maar aan, Peetje,’ beveelt de boer. En beiden zetten zich rond het kleine
hoektafeltje en beginnen te smullen, dat het een pleizier is te zien!
En of het ons Peetje smaakt!
‘Hoe gaat het met Lowietje?’ vraagt in eens de pachter, terwijl hij inschenkt.
‘Hoe zou het er meè gaan, boer? Ons Lowietje moet braaf doorwerken om door
de wereld te spartelen..... 't Is nog wel, dat hij maar eén kind heeft - ons Henrike!’
Peetjes gansche zoete ziel straalt door zijne stem, als hij zegt: ons Henrike!
‘En hoe stelt het Triene?’ En bij die vraag kijkt Verlinden met schalksche oogen
naar den rondleurder.
Peetje heft zijne tafelvork in de hoogte en lacht:
‘Kwa vader, kwa moeder!
kwa zuster, kwa broeder!
kwa klok, kwa klepel!
kwa pot, kwa lepel!

‘Laat er ons liever over zwijgen!’
Boer Lowie giegelt.
En ze eten voort: Verlinden kan er weg mee en voor Peetje is het een echte
kermis!
En ze praten en preutelen - over koeien en paarden, over hooi en stroo, over hitte
en regen, over honderden zaken - voor ons nietigheden, doch voor de eenvoudige
menschen van den buiten, hun gansche wereld!... En tus-
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schen dit alles doet het ventje den boer schokken van het lachen met zijne vroolijke
vertellingen en geestige zetten uit zijnen Pater Poirters!
Ja, zonder twijfel, dat Peetje is een alleraardigst kereltje!
Toch, dikwijls, terwijl hij daar die lekkere hesp binnenspeelt, vliegt zijn geest naar
Henrike - naar zijnen lieven jongen, die nog nooit hesp gegeten heeft. Mocht Henrike,
hier nevens zijnen grootvader, zich eens recht goed doen, het genot zou volmaakt
zijn!
De groote kan is ledig! Eene tweede moet er komen: boer Lowie gaat tappen.
Welke zonderlinge gedachte schiet door Peetjes brein? Voór hem, op de telloor,
liggen nog vijf groote schellen hesp!... Zou hij het doen?... Och ja, wat zou Henrike
gelukkig zijn!... 't Manneke heeft nog nooit hesp gegeten!... Zou hij?... Hij aarzelt...
Neen! 't is stelen - en stelen, dát zou Peetje niet doen!... Liever zijne vingeren aan
stukken werken!... Maar... is het wel stelen?... Een enkel schelleken!... Doet hij het
voor zijn Henrike niet?... Hij hoort boer Lowie, die met zwaren tred langs de keldertrap
stijgt.
Wil hij?...
Ja!
Haastig grijpt Peetje eene schel hesp en bergt ze in zijne kieltesch.
Daar steekt boer Lowie het hoofd uit de kelderdeur. Heeft hij iets gezien?... Hij
komt boven, in de keuken, fronst de wenkbrauwen.
‘Peetje!’ ontvalt het hem op berispenden toon.
Peetje heeft gestolen en - boer Lowie heeft het gezien!
De oude man wordt rood tot achter de ooren. Als een misdadiger staat hij recht,
schuift met bevende hand de schel hesp op de tafel - bij de vier andere durfde hij
ze niet weder leggen - en stottert:
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‘Boer Lowie... 't was voor mij niet... voor ons Henrike!... Het jongske heeft nog nooit
hesp gegeten!’
Nog nooit hesp gegeten!... De strenge plooien verdwijnen uit het gelaat van
Verlinden!... Ja, voorwaar, bij boer Lowie klopt het hart op de rechte plaats!
Hij zet de kan op de tafel en zegt stil:
‘Ge mocht het wel gevraagd hebben, Peetje...’
En onmiddellijk daarna voegt hij er bij:
‘En Lowietje?... En Triene?...’
‘Ja, boer...’ antwoordt de rondventer met tranen in de stem, ‘ze hebben, zij, geen
geld om hesp te koopen... 't gaat er krap tegenwoordig... Arme menschen, niet waar,
boer?’
De rijke landbouwer zwijgt. Hij snijdt twee groote sneden brood, legt er de genomen
schel en de vier overgebleven tusschen, neemt op de vensterrichel een stuk gazet
en windt er alles goed in.
‘Lowietje en Triene zullen ook meèdoen!’ zegt hij, terwijl hij, vriendelijk lachend,
het pakje aan Peetje overhandigt.

IV.
Een half uurtje later trok Peetje naar huis.
Vroolijker droeg hij zijn kaske en van tevredenheid zwaaide hij den grooten paraplu
in de hoogte. En hoe schurkachtig stond zijne muts op zij! Buikske vol - harteke
rust! De man had smakelijke hesp gegeten en fijn bier gedronken! Och!
buitenmenschen toch, een niet maakt u gelukzalig - een stuk hesp en een glas bier!
En thuis, bij den kleermaker, zou het kermis zijn! Droeg Peetje geene hesp mede
- hesp voor Lowietje, voor
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Triene - de grijsaard koesterde geen greintje wrok in zijn vredelievend hart - hesp
voor zijn Henrike!... Allen, allen zouden eens hesp eten!
Gewis, niets verhoogt meer de waarde eener zaak dan de ontbering! De honger
doet honig uit eene korste brood zuigen!
Vooral aan zijn Henrike dacht Peetje. Ja, dat jongetje lag hem nauw aan den
boezem!
‘Wat zal hij blij zijn!’ juichte Peetje. En in zijne verbeelding zag hij, hoe de kleine
met lust de lekkere spijs naar den mond bracht.
Het was nu omtrent zeven uren!
Des zaterdags, om wille van den zondag, scheiden de werklieden een half uurtje
vroeger uit. Ook velen reeds trokken huize- of hoevewaarts. De knechten en meiden
van het Schaliënhof ontmoetten Peetje en voor allen wist de man een prettig woord
of eene goede spreuk.
En allen groetten hem of lachten hem tegen of schertsten vriendelijk. Was Peetje
de vriend van elken dorpeling niet?
Wagens, hoog met geurend hooi geladen, reden ter schure. Fier zat Tiste, de
paardenleider, op den bruin glimmenden ruin.
Peetje verwittigde:
‘Hoog verheven - gauw gevallen!... Pas op, Tiste!’
Maar Tiste zei al lachend: ‘Goeden avond, Peetje!’ en reed verder.
Daar trippelde Rikske de barbier - die een weinig doof was - met zijn koperen
waterbekertje in de hand en scheerbekken met handdoek onder den arm.
‘'n Avond, Peetje,’ groette Rikske.
‘'k Zal nen keer Latijn spreken!’ dacht Peetje, daar hem een Latijnsch vers van
zijnen lievelingsschrijver inviel. Hij
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hield den barbier staan en schreeuwde hem in het oor:
(1)
‘Dies Sabbathi tondet! .
Rikske hief de schouders op en schaterde:
‘Dondert?’ Hij wees de klare blauwe lucht. ‘Nu donderen?.. Ge moet met mij niet
spotten, Peetje!’ En hij huppelde verder.
Peetje keek hem verwonderd achterna.
‘Denkt hij, dat ik van donderen spreek?... Dat hij in het Masker kon lezen!... Maar
de man kent geene a zoo groot als eene schuurdeur!’
De oude man bereikt de dorpsplaats. Niet verre van de kerk - nevens de Kroon,
zooals gezegd werd - woonde Lowietje.
Peetje steekt, met blij stralende oogjes, de deur open.
De woning van den kleermaker was klein.
Aan den kapstok in den hoek hingen eenige gemaakte kleederen en Lowietje
naaide dapper. Triene schilde pataten voor het avondeten. De vrouw zag er niet
welgezind uit. Ba, ba, dat was ze nooit!... Peetje lette daar niet op; doch iets anders
trok zijne aandacht.
Welke geur prikkelde, onaangenaam, zijnen fijnen neus? Men zou zweren, dat
er iets brandde of gebrand had - papier of zoo wat dergelijks.
Henrike, die lapjes onder de naaitafel bijeenzocht, kwam naar Peetje geloopen.
‘Heeft het hier gebrand?’ vroeg de man, terwijl hij zijn kaske op eenen stoel
plaatste.
Lowietje zei niets. De vrouw keek leelijk op en snapte:
‘Gebrand?... Waarom zou het hier gebrand hebben?’

(1)

De zaterdag scheert.
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Maar Henrike bezag Peetje met zijne kleine kinderoogjes en sprak stil:
‘Moeder heeft uw boek verbrand. Peetje!’
Peetje wankelde, als hadde de bliksem hem getroffen, dreigde te vallen, hield
zich aan den stoel vast.... Henrike, Henrike, welke grievende pijn hebt gij uw Peetje
aangedaan!
‘Verbrand?... Mijnen Pater Poirters?’ stamelde de grijsaard en tranen lagen in
zijne stem. ‘O neen, dat kan... dat kan niet zijn...’
‘Ja ja,’ schoot de vrouw op, ‘dit slechte boek heb ik verbrand!... in de stoof
gestoken!... Wat meent ge wel?... Mijnheer de onderpastoor heeft mij over dit
schoone boek gesproken... Ge moest beschaamd zijn, zoo'n oude vent, van slechte
boeken te lezen en te bewaren!...’
Zijn Masker verbrand... verbrand?... Och neen! 't waren leugens!... ze wisten wel,
dat hij er toch zooveel van hield... dat het boek een vriend, een dierbare vriend, een
oude vriend van Peetje was!... En ze zouden het verbrand hebben?
Waar was al de vreugde, welke hij zich had voorgesteld, met hun de hesp over
te geven, met hen hesp te zien eten?... Dacht hij er nog aan?... Zijne lippen beefden,
zijn gansch lichaam huiverde, zijne oogschelen trilden zenuwachtig. Ging hij
weenen?...
Zwijgend nam hij het pakje uit zijne tesch... reikte het aan Henrike!...
‘Zie, Henrike... daar is hesp!’ De woorden kropten in zijne keel.
In eens liep hij naar zijn kamerke.
Twijfelde hij nog?
Koortsig trok hij zijnen koffer open... zocht en woelde... smeet er alles overhoop...
Niets! zijn geliefd boek was verdwenen!
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De arme man stond daar als verpletterd. 't Was dus toch waar: zij - Triene! - had
zijn boek verbrand... verbrand!
En beneden hoorde hij roepen - 't was zijn Henrike:
‘Vader, 't is hesp!... We zullen hesp eten... we zullen hesp eten!...’
Och, djeemenis toch! moest het goede Peetje daarvoor hesp medebrengen!
Eensklaps sloeg hij de stramme handen in zijne witte haren, viel op zijn bed neder
en huilde...
De oude rondleurder huilde - het boek was een deel van zijn bestaan en dat deel
had men zonder meêlij vernietigd!
Arm Peetje Slodderbroek!

V.
Sedert Triene den Pater Poirters van haren schoonvader verbrand had, werd deze
droevig, meer afgetrokken. Met minder lust, met minder geduld, moedeloos deed
hij zijne leurreisjes. Hij geleek eene vlieg, wier vlerken men zou afgerukt hebben:
vroeger vloog hij vroolijk gonzend, nu kroop hij zwijgend rond.
Wel trachtte de man zich zelven te troosten. Hij overdacht de zedespreuken van
zijnen raadgever. Schreef deze niet:
‘Hoe dat gij 't heft, hoe dat gij 't vat,
De menschen hebben altijd wat!’

En nog:
‘Zoetigheid - zottigheid!’

Zoetigheid!...
Wat zoets schonk hem ooit het ellendige leven?
Werken en slaven, vroeg en laat, jaar-in jaar-uit, voor de harde korste brood!...
Eene echte Sisyphus-marteling!...
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Den zwaren, al te zwaren steen immer naar de hoogte rollen - en hem zien vallen...
vallen, lager dan het vertrekpunt...
Wie weet of de vallende steen Peetjes borst niet verbrijzelen zal!
Wel is waar had hij eens Pater Poirters!
Wel is waar heeft hij nog zijn Henrike!
Pater Poirters?... Helaas - tot assche verbrand!
Henrike?... Kon hij voorzien, wat er met het jongske gebeuren zou?
Alles overwoog Peetje - wat het verleden hem gegeven had, wat het heden hem
aanbood, wat hem in de toekomst te wachten stond!
En overal vond hij in gloeiende letters het woord ELLENDE!
Op de lippen van menigen ongelukkigen dorpeling had de man, met zijne
aanhalingen uit Pater Poirters, eenen glimlach geroepen!... En, hoe wonderlijk: Pater
Poirters kon hem over het verlies van Pater Poirters niet troosten!
Sedert een veertiental dagen spaarde Peetje. Hij had aan zijnen vriend, den
meester, over het voorval gesproken. Deze had hem beloofd hem een ander Masker
te verschaffen. De eerste maal, dat de onderwijzer naar Gent moest, zou hij bij de
boekinisten gaan snuffelen. Het werk werd zeldzaam, dat was waar: maar de meester
hoopte wel nog een exemplaar te vinden.
Peetje spaarde, ten einde het boek te kunnen betalen. Hij bezat reeds meer dan
vier frank! Wat had de man al niet ontbeerd op die twee weken! Menig glaasje bier
had de arme drommel gelaten, soms ook den noodzakelijken beet den mond ontzegd!
Vier frank - welke som voor Peetje!
Zijn gemoed kwam vol, als hij dacht op hetgene de
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meester hem beloofd had - hij zou weêr 'nen Pater Poirters hebben!
***

Heden heeft Peetje, als naar gewoonte, zijne ronde gedaan.
Hij treedt in huis.
Lowietje loopt op hem toe, grijpt hem vast en nokt:
‘Ons Henrike is zoo ziek!...
Henrike - ziek?
Lowietje moet het niet zeggen; Peetje ziet het wel: in eenen hoek der kleine plaats
- op twee stoelen en een kussen, tot bedje vervormd, ligt de kleine naar zijnen adem
te snakken.
Peetjes hart krimpt ineen.
‘Wat mag ons Henrike hebben?...’ vraagt hij angstig.
De borst van het kind zwoegt; akelig piept zijn adempje.
‘Reeds vier uren ligt. hij daar,’ klaagt de vader; ‘hij kan bijna niet meer asemen.’
‘Gij hebt toch om den doktoor gezonden?’ herneemt Peetje, terwijl hij zijn kaske
afdoet en naar den jongen gaat.
‘Ja, Triene is naar Brakel... ze zal haast terug zijn.’
Heeft Henrike de stem van zijn Peetje verstaan? Heesch komt het uit zijn keelken:
‘Peetje!’
‘Wat is er, Henrike?’ Hoe trilde de stem van den ouden man!
‘Water!’
Peetje neemt het glas met water, dat op eenen stoel, nevens het kussen, staat,
heft liefderijk en zacht het hoofd van het kind op en laat zijnen lieveling drinken
Zou hij sterven?... Zijn Henrike?...
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Iets schiet door zijnen geest - iets afgrijselijks!... iets, dat hem het bloed terug naar
het harte stuwt, zijne beenderige hand met het glas beven doet.
De kroep!
Ja, Peetje weet, dat die schrikkelijke ziekte in de streek heerscht, zoovele lieve
kinderen medesleept!...
De kroep!... Zou zijn Henrike de kroep hebben!
Toch durft de man niets aan Lowietje over die ontstellende gedachte reppen.
Denkend zet hij zich nevens den kleine neder.
‘Moet gij niets eten?’ vraagt hem de kleermaker.
Eten?... Als zijn Henrike misschien op het sterven ligt!
‘Neen!’ antwoordt Peetje.
Eene hevige hoestbui overvalt het lijdende kind; zijne tengere borst dreigt te
breken. Een gebas, gelijk aan dit van eenen hond, komt boven alles uit en verscheurt
des grijsaards ooren. 't Is over! De jongen schijnt te rusten; doch ademen kan hij
niet: men ziet, hoe het geweld zijne longen wil scheuren.... Overgroot zijn de
pogingen, welke het kind doet, om de lucht in zijne adempijpen te krijgen. Al de
spieren, welke zijne ribbenkas vergrooten kunnen, trekken zich te zamen. In eens
recht zich het martelaarke op, spant ruggegraat en schouders. Te vergeefs!
‘Zou hij sterven?’ denkt Peetje weer.
Moeste dit gebeuren, wat blijft er den armen leurder nog over?
Hij staat onrustig op, gaat door het venster zien, dat op de straat uitgeeft.
‘Ze blijven zoo lang weg!’ zegt Lowietje, die in al zijn verdriet toch te naaien zit;
‘als de doktoor maar thuis is?’
‘Ha! daar zijn ze!’ juicht Peetje en hij doet de deur open.
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Ja, daar zijn ze - de doktoor en Triene!
‘Is het beter?’ vraagt de moeder, terwijl ze gejaagd naar het bedje snelt.
‘Altijd hetzelfde!’ zucht Lowietje.
De slechtste vrouw kan nog eene goede moeder zijn! De weinig menschlievende
Triene bewijst het: ja, veel heeft ze voor haar Henrike over... 't Is haar kind... en ze
heeft er maar éen... en is zij de moeder niet?
De bejaarde doktoor beziet aandachtig het lijderken.
‘Hola!’ verwittigt hij zich zelven, als hij het zonderbaar geluid, aan het geknars
eener zaag gelijkend, door het strottenhoofd schuiven hoort.
Hij neemt den pols van het kind in de eene, het zakuurwerk in de andere hand
en telt de slagen. Hij legt het oor op de hijgende borst en auskulteert. Hij fronst de
wenkbrauwen: slecht voorteeken!
Nu opent hij den mond van 't kind en onderzoekt met scherp oog de keelwanden.
Ernstiger wordt zijn gelaat.
‘Wat denkt gij er van, mijnheer de doktoor?’ waagt het Peetje met benauwd hart.
‘'t Zou kunnen gevaarlijk zijn!’ fluistert de arts.
‘Gevaarlijk... Jeezes-Maria!’ huilt de vrouw.
‘Gevaarlijk!’ weent Lowietje, die als verslagen nevens zijne Triene staat.
Peetje zegt niets; maar, och God toch, het klinkt zoo akelig in zijne ooren!
‘Geef mij doeken en koud water!’ gebiedt de doktoor.
De moeder haalt het gevraagde, dat op den hals van het kind gelegd wordt.
Maar Peetje wil weten:
‘Zou het de kroep zijn, mijnheer de doktoor?’
‘Misschien wel,’ is het koele antwoord.
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‘De kroep!... Heere-God!’ klaagt de moeder.
‘De kroep!’ herhaalt Lowietje met bibberende stem.
Peetje rilt in al zijne ledematen. Zijn voorgevoel heeft zich dus niet bedrogen: zijn
Henrike heeft de kroep, hij zal zijn Henrike verliezen!
Triene valt op eenen stoel en bidt.
Daar wordt het roode gelaat van het kind plotseling heel bleek; de lippekens
ontkleuren zich; de oogjes, welke zoo even vol onrust glinsterden, schijnen overvaakt
te zijn: ze vallen toe.
‘Hij wordt zoo bleek!’ zegt Peetje.
De doktoor, die juist in zijne zakken naar eenige medecijnpakjes zoekt, ziet vol
bekommering op.
De schokkende spiertrekkingen van Henrike verminderen. Hij schijnt met meer
gemak te kunnen ademhalen; de borst rust eene poos, zelfs het naar keelgeluid
verzacht.
Een straaltje hoop zinkt in het hart van Peetje.
‘Men zou zeggen, dat het betert,’ merkt hij aan.
‘Beteren?... Bedrieg u niet,’ waarschuwt de geneesheer.
Eensklaps schiet het jongetje wakker; het werpt woelig de armpjes open, steekt
de borst vooruit, wil ademen!... Hel stikt: de lucht kan in zijne keel schier niet meer...
Welk akelig gereutel!... Daar slaapt het weder!
‘'t Is te laat!’ besluit de doktoor, die alles goed gadegeslagen heeft; ‘ik kan hier
niets meer doen!’
Te laat!
De moeder schreit luide en bidt voort; Lowietje weent stillekens met dikke tranen;
Peetjes oog blijft droog: met strakken blik staart hij naar zijn Henrike, zijnen lieveling,
dien hij zoo hartstochtelijk liefheeft!... Henrike moet dus toch sterven!
Wat gebeurt er?
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Het kind wipt zich van het kussen omhoog... Is zijne strolklep gansch toe?... Welk
geweld gebruikt het martelaarke om toch eenige lucht op te zuigen!... Vruchteloos!...
Zijn gelaal wordt paarsblauw... zijne oogen kijken verwilderd naar zijn Peetje...
Henrike valt neder - verstikt!
‘Dood!’ ontvalt het den arts.
‘Dood!’ gilt de moeder en ze komt bijgesprongen. ‘Och Heere God! mijn kind
dood!... En ik heb er maar éen!’
‘Ons Henrike - dood!’ snikt Lowietje.
De doktoor vertrekt. Kon hij hier troosten?
Peetje zwijgt. Doch men ziet het duidelijk, hoe schrikkelijk de man lijdt. Hij grijpt
de hand van Henrike: de vingertjes zijn reeds koud! Niettemin houdt hij ze vast en
starlings beziet hij eene lange wijl het kleine lijk.
In eens wankelt hij naar zijn kaske, opent het, neemt een wit blad met makarons,
en zucht: ‘En dát had ik voor hem meêgebracht!’ Hij ontvouwt de lekkernij en legt
ze op het hart van het doode wicht.
't Is te veel!... Hij valt voór het beddeke op de knieën en huilt om steenen harten
te breken!
Waarom heeft de goede God insgelijks zijne tweede passie - zijn Henrike! - hem
genomen, dit tweede deel van zijn bestaan vernietigd?

VI.
Inderdaad, gij hebt gelijk: Peetje Slodderbroek schuift ginder over het baantje, dat
door het Eksterboschje loopt en op den grooten kasseiweg eindigt. Zijn groengeverfd
kaske, zijne diemiten slodderende broek overtuigen ons ten volle.
Den heelen dag is de hitte onuitstaanbaar geweest en nu
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regent het hard. De droppels kletteren onafgebroken op bladeren en twijgen. Van
tijd tot tijd doorsnijdt een bliksemstraal het ruim boven het boschje en rolt de donder
over het kleine dorp.
't Is Juli en drie weken gleden voorbij, sedert Peetje zijn Henrike, vijf, sedert hij
zijnen Pater Poirters verloor.
Of het verdriet, de moedeloosheid den mensch onkennelijk gemaakt hebben!
Zeker, vroeger was de man mager, zeer mager; doch nu spant enkel het rimpelig
vel over de knokkels en beenderen. Zijn hoofd neigt ten gronde en diepere groeven
doorploegen zijn gelaat. Nog leurt hij met zijn kaske de omstreken af; doch nimmer
verschijnt een lach op zijnen mond, nimmer stralen zijne piepende oogjes van
schertsenden lust; nimmer doet hij aanhalingen uit zijnen Pater Poirters; nimmer
rept hij een woord over zijn Henrike. En - kan het zijn? - de klep zijner pet staat niet
meer guitachtig op zij, maar bedekt kalm en deftig het denkende voorhoofd.
Och, is alles, alles niet dood voor hem?
‘Ik heb genoeg geleefd!’ ontviel het hem meer dan eens; ‘mijn kaarske is
uitgebrand!’
De meester heeft voor hem geen ander Masker van de Wereld gekocht. Peetje
heeft dit verlangen, dat hem zoo vaak verblijdde, laten varen. Men kon hem Henrike
niet terugschenken; welnu, Pater Poirters kon hij ook missen! En waarlijk, waartoe
zou het nog gediend hebben?
Peetje blijft staan onder de dichte kruin van eenen eik, die forsig nevens het
baantje opschoot. Met zijn kaske leunt hij tegen den sterken stam. Hij heeft den
regenscherm bij zich; toch denkt hij er niet aan hem open te steken.
Dat het maar regene, dat het maar regene! Wat geeft het hem?
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Voór den rondleurder ligt een kleine vijver, van alle zijden door boom- en struikgewas
omsloten. Peetje beziet weemoedig mijmerend het water, dat golvend soms door
eenen windstoot bewogen wordt. Hij staart naar de witte waterleliën met de
glimmende hartebladeren, welke op de baartjes dansen en wiegelen. Zijn oog volgt
eene eend, die zich aan de overzijde onder eenen wilgentronk beschutten wil. Hij
hoort hoe de wind door de kronen der boomen schuift, hoe de takken zuchten en
beven. Sommige groene bladeren, met geweld afgerukt, dwarrelen vóor zijne voeten
neder. Hij luistert naar de regendruppels, welke dapper op het loover klepperen of
in het water des vijvers pletsen of op zijne blinkende klep tot stofjes verspringen.
De blauwe vergeet-mij-nietjes, de bruine rietpluimen, de bloedroode partijketrossen
buigen zich tot het mos, wanneer de storm er over strijkt.
En Peetje denkt.
Hij werpt eenen langen blik achter zich, in het verleden. Ja ja, het mag gezegd
worden: gewerkt heeft hij, gezwoegd als een slaaf. Heeft hij ooit iemand een strooke
in den weg gelegd? Elk heeft hij het zijne gegeven, het goede gedaan, dat hij kon
doen. Neen, neen, niets bezwaart zijn geweten, niets!...
En toch, o God, liet gij toe, dat men zijn lievelingsboek verbrandde.. toch naamt
gij zijn Henrike weg!...
O, neem hem ook maar!
Het onweder verdubbelt in woede! Geweldiger schudt het de toppen der trotsche
beuken, der fiere elken, die reuzen van het bosch. Takken worden woest naar
beneden geslingerd.
‘O, neem mij ook maar!’ bidt Peetje, terwijl hij eenen begeerigen blik naar omhoog
werpt.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

72
In eens schijnt de aarde van schrik te beven... Gerol en gekraak rent over het
boschje... Bladeren stuiven uit elkander... Het water des vijvers springt in stralen
omhoog... Daar wordt de eiketronk gesplinterd; zijne kruin zwemt in den poel... Een
bliksemflits heeft den boom tot duizenden spaanders gereten!
En onder den verbrijzelden reus ligt. Peetje, het brave, goede Peetje, roerloos,
op de blauwe vergeet-mij-nietjes van den vijverzoom! Zijn groengeverfd kaske hangt
nog op zijnen rug en zijn trouwe regenscherm ligt nevens hem.
Zijn wensch is verhoord: het vuur des hemels heeft hem gedood!
Ruste zacht, Peetje, op dit bonte bed van mos en bloemen! Ruste zacht, voor
eeuwig, en weze toch eenmaal gelukkig - gelukkig met uw Henrike!... Vaarwel!
IS. TEIRLINCK.
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De statistiek der talen in België.
Algemeene volkstellingen hebben in ons Vaderland plaats gegrepen in de jaren
1846, 1856, 1866, 1876 en 1880. De eerstkomende is op het jaar 1890 bepaald,
de volgende op 1900, en zoo voort, alle tien jaren.
De volkstelling van 1876 was eene telling in den engsten zin van het woord: men
wilde slechts de juiste sterkte dei bevolking kennen om het getal der leden van den
Senaat en van de Kamer der Volksvertegenwoordigers met dezelve in
overeenstemming te brengen.
Daarentegen geven ons de gewone tienjaarlijksche opnemingen zeer uitvoerige
statistieken aangaande alle mogelijke punten van belang.
Behalve inlichtingen betrekkelijk den stoffelijken toestand des lands, den handel,
de nijverheid, den landbouw, vindt men er de inwoners gerangschikt volgens de
woonplaats, het geslacht, den ouderdom, het beroep, de geboorteplaats, het genoten
onderwijs, de gesprokene talen, enz., enz. Slechts, wat den godsdienst betreft,
wordt er niets medegedeeld. Men heeft gedacht dat het met de grondwettelijke
vrijheid van geweten niet zou strooken aan eenen burger naar zijne geloofsbelijdenis
te vragen. Ik ben van meening dat men hier de nauwgezetheid ietwat ver heeft
gedreven. Alle moge-
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lijke misbruiken zou men gemakkelijk vermeden hebben door het inlasschen in de
tabellen van eene kolom voor de burgers, die hunne godsdienstige overtuiging niet
wenschten kenbaar te maken en bijgevolg de vraag onbeantwoord lieten.
Wat er van zij, het is alleen met de statistiek der gesprokene talen, dat wij ons nu
onledig willen houden.
Mededeelingen omtrent dat punt worden slechts in de volkstellingen van 1846,
1866 en 1880 gevonden. Ik heb reeds de reden opgegeven waarom er, in 1876,
geene verklaringen diesaangaande werden gevraagd. Wat vreemder voorkomt, is
dat men in 1856 de taal als een punt van zoo luttel belang beschouwde, dat men
het de moeite niet waard dacht eene statistiek ervan op te stellen. En het vreemdste
is dat de minister van Binnenlandsche Zaken, onder wiens bestuur de volkstelling
plaats greep, geen ander was dan de Heer P. de Decker, een gekende vriend der
Vlaamsche Beweging!
De cijfers dezer drie volkstellingen zijn, althans grosso modo, nog al goed gekend.
De nieuwsbladen immers hebben dezelve herhaaldelijk medegedeeld en het is niet
om hier eene spijs op te disschen, die alleszins den naam van stale news zou
verdienen, dat ik de lezers van het Nederlandsch Museum verzocht heb mij te willen
volgen.
Mijn plan is eenvoudig de uitslagen der volkstellingen aan eene vergelijkende
studie te onderwerpen. De hoofdzaak voor onze Beweging is niet te weten hoeveel
Belgen er gevonden worden, die onze taal spreken, maar wel of het Nederlandsch
in de Vlaamsche gewesten, ja dan neen, veld verliest.
Eene taal kan op twee manieren veld verliezen. Hare grenzen kunnen verplaatst
worden, indien de inwoners van de streek, die aan het vreemde taalgebied paalt,
allengs de
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taal van hunne buren aannemen. Voorbeelden van zulke verplaatsingen vindt men
in meest alle landen, onder anderen in Fransch-Vlaanderen en in den vierhoek
tusschen Boonen, St. Omaars, Kales en Grevelingen, waar meer dan eene
gemeente, waar in de middeleeuwen Vlaamsch werd gesproken, nu geheel en al
verfranscht is. Maar men begrijpt dat er op die wijze veel tijd noodig is om weinig
grond te winnen.
Het gevaar is intusschen van eenen gansch dringenden aard, wanneer over
geheel het land zekere personen, ja zekere volksklassen de gewoonte aannemen
zich, om welke redenen ook, van eene vreemde taal te bedienen. In iedere gemeente
schiet alzoo de invloed van het buitenland vaste wortelen. In iedere gemeente is er
een soort van brandpunt, dat natuurlijk op zijne omgeving min of meer krachtdadig
werkt. Het land is als het ware met ontelbare olievlekjes bezaaid, vlekjes, die
langzaam maar zeker groeien, en zich uitbreiden totdat zij met elkander in aanraking
zullen komen en de gansche streek onder eene machtige olievlek begraven: dan
zal het werk van denationalisatie voltrokken wezen.
Er zijn landen, die aan zulk een gevaar bijzonder schijnen blootgesteld, omdat zij
telken jare een groot getal vreemde uitwijkelingen ontvangen, welke zich over gansch
de streek verspreiden. Doch, die uitwijkelingen zijn in den regel arm en onwetend,
zonder macht noch invloed. Ook worden zij zonder moeite door de plaatselijke
bevolking opgeslorpt en reeds bij hunne kinderen is er in den regel geen spoor van
hunne vroegere nationaliteit te ontdekken.
't Is hetgeen men met de Duitsche uitgewekenen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika vaststelt, en ook met de Vlamingen in de omstreken van Rijsel, Luik,
Bergen en Charleroi. Groot is het getal der Vlaamsche werklieden,
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die zich aldaar bij duizenden gaan vestigen. Welnu, wat gebeurt er? Die uitgewekene
Vlamingen leeren min of meer het Fransch, hunne kinderen spreken nog beide
talen, doch het Fransch bij voorkeur; het derde geslacht kent niets dan Fransch.
Het feit is onwederlegbaar bewezen.
Bedenkelijker wordt de toestand wanneer het de verlichte, de regeerende standen
zijn, die de volkstaal verzaken en bijgevolg aan geheel het openbaar leven, aan het
bestuur, aan het gerecht, ja aan het onderwijs een vreemd karakter geven. Als de
grooten de taal van den minderen burger niet willen spreken, dan is dezc verplicht
zich goed-of kwaadschiks de spraak van zijne meesters eigen te maken, wil hij niet
als een vreemdeling in zijn eigen land behandeld worden. En het gevolg is bijna
onvermijdelijk de denationalisatie, de verbastering van den ganschen volksstam.
Dat lot was het lot van Ierland. Gedurende lange eeuwen bleef het eiland in twee
ongelijke deelen gescheiden: het Keltisch grondgebied, verreweg het grootste, en
the English Pale langs de oostkust. Beide deelen des lands hadden met elkander
niets gemeens, behalve dat zij beiden den Koning van Engeland als nominalen
opperheer huldigden; het eene was Keltisch, het andere Angelsaksisch, en de
grenzen van beiden, door de gedurige oorlogen niet zelden tijdelijk verplaatst, bleven
toch ten slotte ongeveer de zelfde.
Het is eerst na de godsdienstige oorlogen der zestiende en der zeventiende eeuw
dat er in den toestand van Ierland eene volslagen verandering werd gebracht. De
macht van den Vorst, die zich vroeger ter nauwernood liet gevoelen, werd
onweerstaanbaar en feitelijk grenzeloos. De oorspronkelijke bevolking, vreeselijk
onderdrukt en stelselmatig tot den bedelstaf gebracht, werd onder het juk gehouden
van eene landaristocratie, schier uitsluitend uit Engdsche en Schotsche
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kolonisten samengesteld, wien men de verbeurdverklaarde goederen der Iersche
eigenaars tegen eenen spotprijs of zelfs voor niets afstond. De Engelsche taal
zwaaide onbelemmerd den staf, het Iersch werd niet alleen veracht, maar zelfs
wettelijk verboden, en het gevolg van twee eeuwen van zulk een regiem was de
practische uitroeiing van de volkstaal, welke tegenwoordig in het grootste gedeelte
van het eiland zoo goed als niet gesproken wordt, terwijl, zelfs in hare laatste
schuilplaats, in Connaught en in de aanpalende streken, het getal der
Engelschsprekenden dat der Ieren overtreft en overigens er onder deze laatste zeer
weinige gevonden worden, die niet tevens de taal der veroveraars machtig zijn.
Of Ierland met de verengelschingzedelijk en stoffelijk heeft gewonnen is eene
vraag, waarop de treurige geschiedenis der laatste negentig jaren afdoende
antwoordt.
Met hetzelfde lot worden de Vlaamsche gewesten van België bedreigd. Wel is
waar hebben wij hier geen geweld te vreezen, geene systematische onteigening
van den Vlaamschen stam ten voordeele van vreemde uitgewekenen, zelfs geen
ambtelijk verbod van onze taal. Zulks belet echter niet dat bijna een tiende der natie
uit eigen beweging tot den vijand is overgeloopen en, ongelukkig, het zijn juist
degene, die de zoogenaamde beschaafde standen vormen, in het onbetwist bezit
zijn van de openbare macht en door hun voorbeeld alleen den verderfelijksten
invloed op het volk kunnen uitoefenen.
Ook wat zien wij?
Het bestuur, bepaaldelijk het hooger bestuur, is door en door Fransch. Wel is
waar, sedert 1878, worden beide talen, wat de betrekkingen der ambtenaars met
het publiek betreft, gebezigd, maar de inwendige taal van alle bestuurlijke lichamen
is en blijft het Fransch.
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Hetzelfde moet men vaststellen wat het gerecht aangaat. De hervormingen, door
de wet van 1878 op bestuurlijk gebied verwezenlijkt, worden met geringe
nauwgezetheid toegepast: met de uitvoering der taalwet van 1875 door de
rechtbanken wordt nog ruiterlijker omgesprongen.
Het hooger en het middelbaar onderwijs zijn volstrekt verfranscht. De wet van
1885, die eenige verbeteringen van belang tot stand zou brengen, is eene doode
letter gebleven. Pogingen om zelfs de lagere scholen te verfranschen behooren
geenszins lot de zeldzaamheden en hebben in enkele steden en zelfs in eenige
(1)
buitengemeenten onze taal met eenen spoedigen ondergang bedreigd .
En buiten het officiëel leven is ook, wat de hoogere standen betreft, de invloed
van de Fransche taal gansch overwegend. Het Fransch is niet alleen de éénige taal
van de salons, van de groote wereld, van die kringen, welke op de burgerij en zelfs
op het volk door de macht van het voorbeeld zoo krachtig werken; het is ook de
taal, waarin de meesten hunne zaken behandelen, de algemeene omgangstaal van
hen, die zich boven de laagste treden van de maatschappelijke ladder hebben
verheven. Het is meestal in het Franschdat de koophandelaar en de fabriekant
hunne boeken houden, hunne briefwisseling voeren; het is in het Fransch dat de
advocaat, de notaris, de geneesheer, al zijn zij

(1)

Men zie omtrent dit punt de hoogst belangrijke mededeelingen, die sedert eenigen tijd onder
den titel ‘De Taalstrijd hier en elders’ in het tijdschrift Nederlandsche Dicht- en Kunstholle
verschijnen. Het is een grondig en nauwgezet onderzoek over den toestand van onze taal
alhier en wanneer het voltrokken is, zal het, om zoo te zeggen, eene onuitputtelijke bron
wezen voor allen, die in de toekomst van onzen stam belang stellen en zich met de studie
der vraagstukken, welke hiermede in verband staan, onledig houden. Vele bijzonderheden,
welke ons medegedeeld worden, zijn even onbekend als leerrijk: door die zijne uitgave heeft
onze vriend, de Heer Theo Coopman eenen onschatbaren dienst aan onze zaak bewezen.
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verplicht dikwijls met hunne kliënten de landtaal te gebruiken, hunne studiën doen
en de hun toevertrouwde gevallen onderzoeken.
Er is meer. In bijna alle burgerhuisgezinnen, namelijk in degene, die tot den
gegoeden stand behooren, heeft het Vlaamsch opgehouden de moedertaal te wezen,
't is te zeggen de eerste taal, welke de moeder aan hare kinderen leert, de taal die
in den familiekring rond den haard wordt gesproken.
Wij herinneren ons allen dat Grootvader en Grootmoeder, al hadden zij het Fransch
aangeleerd, toch met elkaar bijna altijd Vlaamsch spraken en hun Fransch als een
soort van zondagskleed beschouwden, dat slechts buitenshuis en op plechtige
gelegenheden werd gedragen. Wij weten ook dat Vader en Moeder beide talen even
gemakkelijk spraken, het Vlaamsch met hunne ouders, het Fransch met ons. En
wij - we kennen nog het Vlaamsch, dat wij zonder er op te letten van onze
dienstboden hebben geleerd en misschien ook, indien wij Vlaamschgezinde
gevoelens bezitten, op school en door eigen studie beter hebben leeren spreken,
maar onze taal, de taal waarin wij denken, de taal, die wij in onzen dagelijkschen
omgang met onze broeders en zusters, met onze vrienden en kennissen bezigen,
die taal is het Fransch.
Hoe bedroevend het feit ook moge heeten, het is een feit dat er tegenwoordig in
Vlaamsch-België twee moedertalen bestaan: het Nederlandsch, de taal van de
groote, onontwikkelde, onmachtige meerderheid, en het Fransch, de taal van de
kleine, beschaafde, alvermogende minderheid. Wie bij ons tot de gegoede standen
behoort wordt negen-en-negentig maal op honderd uitsluitend in het Fransch
opgebracht. Het Fransch is dus feitelijk zijne moedertaal en het
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Vlaamsch, dat hij spreekt, is voor hem eene aangeleerde taal. En van die
aangeleerde taal kennen de meesten weinig meer dan de plaatselijke straattaal,
natuurlijk en onvermijdelijk gevolg van de onvaderlandsche inrichting van het
openbaar onderwijs. Wie voor moeite en inspanning niet terugdeinst kan zich het
beschaafd Nederlandsch - evenals Engelsch of Duitsch en op dezelfde wijze - eigen
maken.
Van daar het gekend feit dat de meest overtuigde Flaminganten, mannen die
onze taal grondig kennen en keurig spreken, zich te huis en met hunne vrienden
onwillekeurig van het Fransch bedienen. Waarom? Omdat, dank aan hunne
opvoeding, het Fransch hunne wezenlijke moedertaal is, de taal welke zij als kinders
op den schoot van hunne moeder hebben leeren stamelen, de taal die zij, vóór alle
anderen, hebben gesproken, de taal bij middel waarvan zij het onderwijs, van in de
speelschool tot op de banken der Universiteit, hebben ontvangen, die zij bij het
uitoefenen van hun beroep, bij het vervullen van hunne ambtsbezigheden dagelijks
(1)
moeten gebruiken, de taal in een woord waarin zij gewoon zijn te denken .
Dat alles is natuurlijk zeer betreurenswaardig, doch de toestand zal geene ernstige
gevaren opleveren, zoolang de upper crust, al verkiest zij voor haar eigen gebruik
eene andere taal, toch de volkstaal genoegzaam machtig blijft om dezelve in hare
betrekkingen met de lagere standen te bezigen.
Doch juist dààr ligt de knoop.

(1)

Ik wil niet zeggen dat alle Flaminganten te huis Fransch spreken: ik meen alleenlijk dat zij,
die door de geboorte tot de verfranschte standen behooren, hoe Vlaamschgezind zij ook
mogen wezen, in hunnen familiekring als 't ware gedwongen zijn zich van het Fransch te
bedienen.
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Wij hebben het Vlaamsch - of, nauwkeuriger, het Gentsch, het Brugsch, het
Antwerpsen.... geleerd, omdat wij Vlaamsche dienstboden hadden en overigens
niet zelden die taal in den mond van onze ouders hoorden klinken.
Maar onze kinderen?
Tehuis en met ons spreken zij niets dan Fransch, met de kindermeid insgelijks,
want wie verachterd genoeg blijkt te zijn om er geene Duitsche of Engelsche nurse
op na te houden, zal toch zorg dragen dat zijne knechten en meiden Fransch
spreken. Hoe anders zouden zij, als zij de straatdeur opendoen, de bezoekers te
woord staan? En aangezien Vlaamsche dienstboden gewoonlijk eene slechte
Fransche uitspraak hebben, geeft men dikwijls de voorkeur aan Walen en Walinnen,
in welk geval de kinders geen woord Vlaamsch kennen als zij naar school worden
gezonden.
Het is dus op de school, dat alles berust; het is de school, die alles moet redden;
het is de school, die aan dezen het Nederlandsch ab ovo moet leeren, aan genen
iets beters dan de door hen gestamelde straattaal.
Voldoet ons onderwijs aan die dringende behoefte?
Ongelukkig genoeg, neen. En het is daarom ook dat de Vlaamschgezinden de
herinrichting ervan in eenen vader-landschen zin, bepaaldelijk van de gestichten
van middelbaar en hooger onderwijs, de eenige welke door kinders uit de gegoede
standen worden bezocht, als hun delenda Carthago dienen uit te roepen, want het
geldt hier voor onze zaak eene vraag van leven of dood.
Laat ons intusschen tot het onderwerp der tegenwoordigc studie terugkeeren.
Wij weten dat, wat de gesprokene talen betreft, er reeds drie algemeene
volkstellingen in België plaats grepen, in de jaren 1846, 1866 en 1880.
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De eerste, die van 1846, kan ongelukkig tot geenen grondslag dienen voor eene
vergelijking met de twee volgende, daar men bij het opnemen der inwoners geheel
anders te werk ging.
In stede immers van zorgvuldig aan te stippen welke taal of welke talen ieder
inwoner sprak, vergenoegde men zich met aan de ingezetenen te vragen van welke
taal zij zich gewoonlijk bedienden.
Het springt in het oog dat zulk eene onbepaalde vraag de deur openliet voor alle
mogelijke vergissingen en verkeerde opvattingen. Daarbij leverde zij een groot
gebrek op, namelijk dat men geenszins werd ingelicht aangaande het getal van hen,
die buiten hunne moedertaal nog eene andere landtaal spreken. En bepaaldelijk
voor Vlaamsch-België is dit een punt van overwegend belang.
Ook, in 1866, volgde men andere regels. De bevolking werd verdeeld als volgt:
o
1 Inwoners die niets dan Fransch spreken;
o
2 Inwoners die niets dan Vlaamsch spreken;
o
3 Inwoners die niets dan Duitsch spieken;
o
4 Inwoners die Fransch en Vlaamsch spreken;
o
8 Inwoners die Fransch en Duitsch spreken;
o
6 Inwoners die Vlaamsch en Duitsch spreken;
o
7 Inwoners die de drie talen spreken;
o
8 Inwoners die geene der drie talen spreken;
o
9 Doofstommen.

In 1880 nam men dezelfde rangschikking aan, mits de volgende wijzigingen. Van
de doofstommen werd geene afzonderlijke rekening meer gehouden, aangezien,
al spreken zij niet, zij zich toch in deze of in gene taal uitdrukken kunnen en dus bij
hen, die zich van die taal bedienen, moeten gevoegd worden. Daarentegen werden
de kinderen
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beneden den ouderdom van twee jaar, welke men, in 1866, wat de taal aangaat, in
dezelfde afdeeling als hunne ouders had geplaatst, met volle recht nu als niet
sprekende beschouwd en bijgevolg van het gezamenlijk getal der inwoners
afgetrokken.
Die wijziging belet in het geheel niet dat de uitslagen der twee laatste volkstellingen
gemakkelijk met elkander kunnen vergeleken worden.
Evenwel moet ik, met het oog op de volkstelling van 1880, hier met leedwezen
vaststellen dat men bij het verzamelen en het rangschikken der ingekomene
inlichtingen eene betreurenswaardige slordigheid aan den dag heeft gelegd.
Het valt niet in mijn bestek hier te onderzoeken of er nog elders dergelijke fouten
bestaan, maar het gedeelte van het lijvig boekdeel, door het Ministeric van
Binnenlandsche Zaken onlangs in het licht gezonden, waarin de statistiek der talen
wordt opgegeven, krielt van grove dwalingen, waarvan velen zoo zeer in het oog
vallen, dat men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat zij aan de aandacht van de
ambtenaars, met het verzorgen der uitgave gelast, hebben ontsnapt.
Zoo zien wij in het arrondissement Brussel de twee door en door Vlaamsche
gemeenten Borcht-Lombeek en Zellik, beiden ver van de taalgrens in 't hart van de
Vlaamsch-sprekende streek gelegen, aangegeven als zijnde bijna uitsluitend Waalsch
Men verdeelt de inwoners ervan als volgt.

Spreken Fransch alleen

Borcht-Lombeek.
1397

Zellik.
658

Spreken Vlaamsch alleen 0(!)

0(!)

Spreken Duitsch alleen

0

0

Spreken Fransch en
Vlaamsch

90

76

Spreken Vlaamsch en
Duitsch

0

0

Spreken de drie talen

0

0

Spreken geene der drie
talen.

0

0

Kinderen beneden 2 jaar

71

45
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De statistiek van 1866 had andere uitslagen gegeven:
Borcht-Lombeek.
Spraken Fransch alleen. 0

Zellik.
6

Spreken Vlaamsch alleen 1303

799

Spreken Duitsch alleen.

0

0

Spraken Fransch en
Vlaamsch.

101

33

Spreken Fransch en
Duitsch

0

0

Spreken Vlaamsch en
Duitsch.

0

0

Spreken de drie talen

0

0

Spreken geene der drie
talen

0

0

Doofstommen.

0

0

Het is blijkbaar dat een nalatige kopist bij misgreep het getal der
Vlaamschsprekende Lombeekenaars en Zellikers in de kolom van hen, die enkel
Fransch kennen, heeft aangeteekend.
Hetzelfde kan men zeggen van de Vlaamsche gemeente St. Pleters-Kapelle bij
Edingen in het Noorden van Henegouwen. In 1866 vond men daar:
Enkel Fransch sprekenden

17

Enkel Vlaamsch sprekenden

1746

Enkel Duitsch sprekenden

0

Fransch- en Vlaamsch sprekenden

179

Fransch- en Duitsch sprekenden

0

Vlaamsch- en Duitsch sprekenden

0

De drie talen sprekenden

0

Geene der drie talen sprekenden.

0

Doofstommen

1

En in 1880 zouden die getallen geworden zijn:
Enkel Fransch sprekenden

1477

Enkel Vlaamsch sprekenden.

14

Enkel Duitsch sprekenden

0

Fransch- en Vlaamsch sprekenden

204

Fransch- en Duitsch sprekenden.

0

Vlaamsch- en Duitsch sprekenden

0
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De drie talen sprekenden.

0

Geene der drie talen sprekenden.

0

Kinderen beneden 2 jaar.
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Men ziet dat men weeral hier de Vlamingen met de Walen en vice-versa heeft
(1)
verward .
In Limburg, vervolg van dezelfde dwalingen. De gemeenten Linkhout, Guikhoven,
Henis, Rijkel en Uikhoven leverden in 1866 de volgende statistiek op:
Linkhout.
0

Guikhoven. Henis.
18
1

Rijkel.
0

Uikhoven.
0

Vlaamsch
alleen

613

330

266

380

549

Duitsch
alleen

0

0

0

0

0

Fransch en
Vlaamsch

10

17

7

18

28

Fransch en
Duitsch

0

0

0

0

0

Vlaamsch
en Duitsch

0

0

0

0

0

De drie talen 0

0

0

0

0

Geene der
drie talen

0

0

0

0

1

Doofstommen 0

0

0

0

0

Fransch
alleen

In 1880, radicale verandering! Voor dezelfde gemeenten luiden de uitslagen:
Linkhout.
593

Guikhoven. Henis.
341
278

Rijkel.
300

Uikhoven.
532

Vlaamsch
alleen

0

0

0

0

0

Duitsch
alleen

0

23

0

0

33

Fransch en
Vlaamsch

17

0

0

14

0

Fransch en
Duitsch

0

0

0

0

0

Vlaamsch
en Duitsch

0

0

0

0

0

De drie talen 1

0

0

1

2

Geene der
drie talen

0

0

0

0

Fransch
alleen.

(1)

0

Mededeeling van een gewezen bureelhoofd in het commissariaat van het arrondissement
Zinik.
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Kinderen
beneden 2
jaar.

36

19

22

22

35

Bij het eerste zicht zou men allicht denken dat die vijf gemeenten in den loop van
nauwelijks 14 jaren zoozeer werden verfranscht, dat men er zelfs, om zoo te zeggen,
niemand meer vindt die Vlaamsch spreekt, hetgeen tot het besluit leidt dat zij, die
in 1866 daar woonden, of dood of verhuisd zijn, of wel eendrachtig hunne moedertaal
hebben vergeten.
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De waarheid echter is dat zij die opgegeven worden als enkel Franschsprekenden
eenvoudig degene zijn, die niets dan Vlaamsch kennen en dat, wat Guikhoven en
Uikhoven betreft, de tweetalige ingezetenen bij misgreep onder de
Duitschsprekenden worden gerangschikt.
Zeer verdacht komen mij ook de voor Bilsen aangegeven cijfers voor. Indien men
dezelfde aanneemt heeft aldaar een ommekeer plaats gegrepen, waarvan men in
België te vergeefs een tweede voorbeeld zou zoeken. Eene vergelijking der uitslagen
van de twee volkstellingen zal zulks helder doen uitschijnen.

Fransch allen

1866.
3

1880.
19

Vlaamsch allen

3296

623

Duitsch alleen

0

0

Fransch en Vlaamsch

243

1034

Fransch en Duitsch

1

0

Vlaamsch en Duitsch

3

236

De drie talen

10

384

Geene der drie talen

0

0

Bilsen is een klein stedeken benoorden van Tongeren gelegen en dat zeer snel
vervallen moet, vermits de bevolking, welke in 1866 tor 3556 inwoners beliep, in
1880 slechts 2416 zielen bedraagt. Er is dus eene vermindering van ongeveer 25%
in veertien jaren. Waaruit men natuurlijk de gevolgtrekking afleidt dat vele Bilsenaars
hunne geboorteplaats verlaten, terwijl uit elders weinige personen zich aldaar komen
vestigen. En inderdaad heeft men in 1880 te Bilsen vastgesteld dat 2181 personen
in de gemeente zelve waren geboren, 216 in eene andere gemeente van België en
slechts 19 in het buitenland.
Welnu, onder zulke omstandigheden, is het niet zonderling dat de te Bilsen
gebleven Bilsenaars zich op eens allen
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op de studie der talen met zulken ijver zouden hebben toegelegd, dat het getal van
hen, die Fransch en Vlaamsch spreken, in eenige jaren van 243 tot 1034 klom; dat
van hen, die Vlaamsch en Duitsch kennen, van 3 tot 236, en dat van degene, die
de drie talen machtig zijn, van 10 tot 384? Dit laatste cijfer vooral is merkwaardig,
als men denkt dat de kennis der drie talen in den regel slechts bij hen wordt
aangetroffen, die hunne middelbare studiën met bijzonder goede vrucht hebben
gedaan en dat men er in gansch het land slechts 13410 vindt, dus één op 411
inwoners. Te Bilsen zou de verhouding één op 6 zijn!!
Men ziet het genoeg: de voor Bilsen aangegeven cijfers zijn letterlijk uit de lucht
gegrepen.
Van dezelfde gehalte zijn de mededeelingen omtrent den toestand der talen in
de stad St-Truiden. Wie zou ooit gedacht hebben dat die stille plaats in de laatste
jaren hare Vlaamschsprekende bevolking bijna geheel heeft zien verdwijnen en
daarentegen de zetel is geworden van twee talrijke koloniën, eene Waalsche en
eene Duitsche, die met elkander en met de Vlaamsche inwoners bitter weinig
betrekkingen moeten onderhouden, gezien het zeer gering getal van hen die twee
of drie talen spreken!!
Volgens de officiëele (!) cijfers der volkstelling van 1880 spreken te St Truiden
5410

personen niets dan Fransch,

2744

personen niets dan Vlaamsch,

2335

personen niets dan Duitsch (!!!),

193

personen Fransch en Vlaamsch,

90

personen Fransch en Duitsch,

46

personen Vlaamsch en Duitsch,

125

personen de drie talen,

35

personen geene der drie talen(?).
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Wat een verschil met 1866! Toen spraken er
108

personen niets dan Fransch,

8375

personen niets dan Vlaamsch,

11

personen niets dan Duitsch,

1649

personen Fransch en Vlaamsch,

8

personen Fransch en Duitsch,

12

personen Vlaamsch en Duitsch,

13

personen de drie talen,

2

personen geene der drie talen.

't Is klaar, onder de beambten die zich in Limburg met de volkstelling onledig
hielden, zijn er eenigen, die hunne taak wisten te vergemakkelijken door maar de
kolommen der aangiften met de eerste getallen de beste te vullen. Het vreemde
intusschen is dat men in de bureelen van het ministerie van Binnenlandsche Zaken
de grap niet spoedig heeft ontdekt, Men heeft nochtans vîer jaren gehad om het
werk te herzien en te schikken, want het is eerst tegen het einde van 1884 dat de
uitslagen van de volkstelling van 1880 door het bevoegd ministerie in het licht werden
gezonden.
Wat er van zij, de oorzaak van de verwarring ligt waarschijnlijk in het feit dat de
Limburgers hunne taal noch Vlaamsch, noch Nederlandsch heeten, maar wel Dietsch
of zelfs Duitsch. Vandaar de omstandigheid, dat velen, bepaaldelijk de
onontwikkelden, in de opgave van de door hen gesprokene taal het woord Duitsch
hebben gebezigd. Maar de ambtenaar met het verzamelen der briefjes gelast, diende
beter op de hoogte van zijn werk te zijn en hadde de ongeletterde verklaarders
moeten terechtwijzen, instede van hunne antwoorden werktuigelijk en zonder nazien
op te nemen. Onder die omstandigheden kan men gerust aannemen dat het echte
getal van de Vlaamschsprekende bevolking van St-Truiden al degene bevat die
onder de
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Duitschsprekenden bij misslag worden gerangschikt. Van den anderen kant is het
wis en zeker dat er te St-Truiden geene 5410 personen zijn (de helft der bevolking),
die niets dan Fransch zouden spreken. Er heeft hier weeral een chassez-croisé van
cijfers plaats gegrepen. De nauwkeurige getallen zijn volgens alle waarschijnlijkheid:
193

personen, die niets dan Fransch spreken;

8154

personen, die niets dan Vlaamsch
spreken;

-

personen, die niets dan Duitsch spreken;

2335

personen, die niets dan Fransch en
Vlaamsch spreken;

90

personen, die niets dan Fransch en
Duitsch spreken;

46

personen, die niets dan Vlaamsch en
Duitsch spreken;

125

personen, die niets dan de drie talen
spreken;

De ongelooflijke kemels, die ik zooeven aanstipte, zijn allen, men heeft het kunnen
opmerken, ten nadeele der Vlamingen uitgevallen, wier getalsterkte hierdoor gansch
willekeurig om eenige duizenden werd verminderd. Maar ook elders treft men paarlen
aan van gelijke waarde, b.v. in het Duitschsprekende gedeelte van Luxemburg, te
Athus, waar men onder de rubriek enkel VLAAMSCH sprekenden 314 personen
rangschikt, die stellig onder de enkel DUITSCH sprekenden te huis behooren.
Eindelijk meen ik eenige voorbehoudingen te moeten maken aangaande de
opgaven betrekkelijk den toestand der talen te Amegijs (Amougies) en Rozenaken
(Russeignies). Die twee gemeenten, aan de uiterste zuidergrens van
Oost-Vlaanderen gelegen, waren nog in 1866 geheel Waalsch, getuigen de volgende
cijfers.
Te Amegijs spraken 635 inwoners niets dan Fransch, 14 niets dan Vlaamsch en
78 beide talen, te Rozenaken, 591 niets dan Fransch, 103 niets dan Vlaamsch en
41 beide talen.
Welnu, men wil ons diets maken dat, in 1880, in dat-
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zelfde Amegijs slechts 21 personen niets dan Fransch spraken, 581 niets dan
Vlaamsch en 170 beide talen, terwijl men te Rozenaken geenen enkelen persoon
aantreft, die geen Vlaamsch kent, slechts 18 die geen Fransch spreken en 604,
welke beide talen machtig zijn.
De overdrijving is tastbaar. Het is een feit dat, in die twee gemeenten sedert
eenige jaren de Nederlandsche taal veel veld heeft gewonnen en dat zij tegenwoordig
(1)
ongetwijfeld als gemengd mogen beschouwd worden . Maar er kan nog geene
spraak wezen van uitslagen zooals degene welke men ons opdischt.
Ik herhaal het, 't is betreurenswaardig dat een werk, waaraan men het onbeperklste
vertrouwen zou moeten schenken, vermits het van's Lands Regeering uitgaat, een
werk, welks kosten tot ruim een millioen beloopen, door zulke onvergeeflijke vlekken
wordt ontsierd.
Wel is waar is het voor hem, die eenigszins op de hoogte is der toestanden en
zich de moeite geeft de zaak van naderbij te onderzoeken, niet bijzonder moeilijk
de meeste der verkeerde opgaven te verbeteren; maar die taak hadde men liefst
aan den lezer moeten sparen.
Intusschen heb ik, wat de tegenwoordige studie betreft, volgens door mij genomene
inlichtingen de valsche cijfers, waar het kon, door de echte vervangen. Het verschil
is

(1)

Mijn vriend, de Heer Theo. Coopman, is van een ander gevoelen (Zie de Taalstrijd hier en
r

elders, n 12, bl. 240). Persoonlijke onderzoekingen hebben mij echter overtuigd dat, vooral
te Russeignies, onze taal tegenwoordig door velen wordt gesproken, natuurlijk benevens het
Fransch, terwijl vroeger die laatste taal alleen werd verstaan. Het gebeurt zelfs dikwijls, volgens
hetgeen mij een ambtenaar der gemeente verklaard heeft, dat inwoners van Russeignies
hunne kinders ter school zenden naar Quaremont of naar Ruien, aanpalende gemeenten,
waar het Vlaamsch de schooltaal is, terwijl te Russeignies zelf het onderwijs uitsluitend in het
Fransch wordt gegeven. Dit feit bewijst, m.i. dat er Walen gevonden worden, wijs genoeg om
te wenschen dat hunne kinderen met de taal van hunne Vlaamsche buren niet geheel
onbekend blijven.
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overigens ten slotte zeer onbeduidend: een paar duizenden meer of min, wanneer
het millioenen geldt, is van weinig belang en kan de uitslagen niet wezenlijk wijzigen.
Het eerste punt dat wij moeten behandelen, is de vraag of sedert 1866 de taalgrens
tusschen Vlaamsch en Waalsch werd verplaatst, anders gezegd of er
grensgemeenten zijn, wier inwoners nu eene andere taal dan voór veertien jaar
spreken.
Gemakshalve zullen wij ieder bestuurlijk arrondissement afzonderlijk beschouwen.
Arrondissement Ieperen. Het grensgebied, 't is te zeggen de overgangstreek,
waar beide talen in gebruik zijn, bevatte in 1866 acht gemeenten. In vier dier
gemeenten, te weten Waasten, Ploegsteert, Komen en Houthem, was het Waalsche
bestanddeel der bevolking overwegend; in de vier anderen, Nieuwerkerke,
Zandvoorde, Meesen en Wervik, sprak de meerderheid Vlaamsch.
In 1880 blijkt de toestand dezelfde gebleven te zijn, doch met dit belangrijk verschil
dat het Vlaamsch overal veld heeft gewonnen, behalve te Ploegsteert en te Wervik,
terwijl het getal der tweetaligen in al die gemeenten, Meesen, Houthem en
Zandvoorde uitgezonderd, verbazend toenam.
De volgende tafel kan eene gedachte van den toestand geven:
1866 }
Niets dan
Fransch.
Waasten 2990

1880 }
Niets dan
Fransch.
2723

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
97
172
108

1880 }
Beide
talen.
437

Ploegsteert 1831

1918

138

99

282

480

Komen

2648

2651

804

1132

95

218

Houthem

710

548

58

164

563

413

Wervik

60

153

3018

3463

1647

3070

Meesen

74

192

332

597

1021

693

Zandvoorde 172

245

216

458

358

135

Nieuwerkerke 539

344

1398

1014

475

1006
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Arrondissement Kortrijk. Gemengd waren in 1866 de negen volgende gemeenten:
Herseaux, Lowingen, Dottingen, Espierres, Moescroen, Rekhem, Helkijn, Rolleghem
en St. Denijs. De drie laatsten waren in meerderheid Vlaamsch, de anderen in
meerderheid Waalsch.
Sindsdien blijkt het Vlaamsch groote vorderingen in die streken te hebben gedaan.
Behalve te Dottingen en te Herseaux, waar de toestand omtrent dezelfde is gebleven,
heeft overal onze taal veld gewonnen. Het is waar, het zijn vooral de tweetaligen,
(1)
wier getal beduidend heeft toegenomen .
Hier zijn overigens de vergeleken getallen:
1866 }
Niets dan
Fransch.
Herseaux 1866

1880 }
Niets dan
Fransch.
1881

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
144
83
125

1880 }
Beide
talen.
241

Lowingen 1307

918

181

432

123

253

Dottingen 3012

3265

239

279

762

385

Espierres 627

474

123

214

347

356

Moescroen 5679

4961

1485

723

478

4774

Rekhem.

1325

448

862

606

61

1328

Helkijn

268

53

644

299

430

958

Rolleghem 291

88

1866

1920

9

91

St-Denijs

96

2551

2113

931

1004

19

Men ziet dat Rekhem, dat vroeger tot het Waalsche taalgebied behoorde, nu in
meerderheid Vlaamsch is geworden, terwijl het getal der Vlaamschsprekenden te
Lowingen en te Moescroen meer dan verdubbelde.
Arrondissement Oudenaarde. De vergeleken uitslagen der twee volkstellingen
getuigen van eenen machtigen voortgang

(1)

Zulks is ook het geval met de stad Meenen, waar het getal der inwoners, die beide talen
spreken, van 898 tot 2677 is gestegen. Maar die stad, op de uiterste grens van België en
tevens van het gebied der Vlaamsche taal, bevindt zich in eene gansch bijzondere stelling.
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van onze taal, bepaaldelijk te Amegijs en te Rozenaken, maar ik heb reeds doen
opmerken dat men dien voortgang stellig heeft overdreven. Hoe het zij, ziehier de
cijfers:

Orroir

1866 }
Niets dan
Fransch.
609

1880 }
Niets dan
Fransch.
471

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
68
24
8

1880 }
Beide
talen.
42

Amegijs

635

21

14

581

78

170

Rozenaken 591

-

103

18

41

604

Ronse

3186

7481

5408

2192

5000

2029

Arrondissement Brussel. De stad Brussel en hare voorgeborchten, welke
afzonderlijk dienen beschouwd te worden, daargelaten, bevat het arrondissement
slechts twee gemeenten, die niet door en door Vlaamsch zijn. Die gemeenten zijn
Bierk-bij-Halle en St. Renelde. Beiden waren in 1866 bijna uitsluitend Waalsch, en
zij zijn het gebleven: te Bierk schijnt onze taal eenigszins gewonnen te hebben; te
St. Renelde daarentegen is de achteruitgang blijkbaar, ofschoon men ook hier moet
aannemen dat er, ofwel in 1866 ofwel in 1880, eene misgreep werd begaan wat het
getal der twee-taligen aangaat: eene vermindering van ongeveer 1000% in den tijd
van veertien jaar is al te onwaarschijnlijk.

Bierk
St.
Renelde.

1866 }
Niets dan
Fransch.
907

1880 }
Niets dan
Fransch.
748

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
51
21
37

1880 }
Beide
talen.
118

1322

1894

94

49

140

518

Arrondissement Loven. Even weinig als in het arrondissement Brussel vindt men
hier eene gemengde streek gelijk in Oost- en West-Vlaanderen. De taalgrens is
zeer scherp afgeteekend en de eenige gemeente, die het voorkomen heeft alsof zij
tegelijk door Walen en Vlamingen werd bewoond, is samengesteld uit drie verschillige
dorpen: Zittaart, Lummen
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en Oudgaarden, waaronder het laatste alleen Vlaamsch is. Maar het arrondissement
bevat drie Waalsche gemeenten, welke koning Willem, als hij Brabant met het oog
op de talen verdeelde, zeker bij misslag vergeten heeft, namelijk Sluizen,
Neerheilishem en Opheilishem.

Zittaart

1866 }
Niets dan
Fransch.
969

1880 }
Niets dan
Fransch.
768

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
390
604
250

1880 }
Beide
talen.
43

Sluizen

366

304

36

21

33

90

Neerheilishem 1344

1364

5

5

136

117

Opheilishem 767

778

0

0

45

25

Arrondissement Hasselt. Er is maar ééne Waalsche gemeente, Kruisworm
(Corswarem), waar onze taal gestadig veld verliest.

Spraken enkel Fransch

1866
382

1880
490

Spraken enkel Vlaamsch

56

-

Spraken beide talen

69

86

Arrondissement Tongeren. In het arrondissement zijn er zes Waalsche gemeenten,
Bitsingen, Eben-Emaal, Herstappe, Ternaaien, Otringen en Wonk, alsook twee
gemengde plaatsen, waarvan eene, Rukkelingen, in meerderheid Waalsch, en de
andere, Sluizen, in meerderheid Vlaamsch is. Geene veranderingen van belang
hebben in de verhouding der twee talen plaats gegrepen.
1880 }
Niets dan
Fransch.
133

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
344
321
48

1880 }
Beide
talen.
106

Rukkelingen 928

810

41

10

63

303

Bitsingen

893

-

2

61

156

Eben-Emaal 1323

1446

1

-

116

23

Herstappe 124

104

-

-

23

20

Ternaaien 918

705

15

-

14

104

Otringen.

374

378

2

4

44

38

Wonk

1680

1581

-

40

70

27

Sluizen

1866 }
Niets dan
Fransch.
168

1060
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Ook in de Waalsche gewesten zijn er eenige arrondissementen, die aan de
Vlaamschsprekende streek palen en waar men nog een klein getal Vlaamsche of
gemengde gemeenten vindt. Het zijn de arrondissementen Ath, Zinik (Soignies),
Borchworm, Luik en Verviers.
Arrondissement Ath. Hier dringt Henegouwen als een wig in de provincie
Oostvlaanderen tusschen Ronse en Geeraardsbergen. Het alzoo gevormde
schiereiland behoort tot het Vlaamsche taalgebied: het bevat de gemeente Everbeke
en eenige gehuchten der groote gemeenten Elzele en Vloersbergen. Te Everbeke,
waar, zoo wij goed ingelicht zijn, het Fransch de schooltaal is, is in den korten tijd
van veertien jaar het getal van hen, die beide talen spreken, van 167 tot 1878
gestegen, en heeft reeds het cijfer overtroffen van degene, welke slechts hunne
moedertaal kennen. Die uitslag, gesteld de opgave nauwkeurig zij - en hier komt
een greintje scepticisme te pas, - is bijzonder merkwaardig en leerrijk.
1866 }
Niets dan
Fransch.
Everbeke 63

1880 }
Niets dan
Fransch.
13

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
3295
1530
167

1880 }
Beide
talen.
1878

Elzele

4540

4416

470

518

449

159

Vloersbergen 4347

5683

167

173

89

208

Arrondissement Zinik. Dit arrondissement bevat zeven Vlaamsche of gemengde
(1)
gemeenten, de stad Edingen daaronder begrepen . In 1866 had het Vlaamsch den
voorrang te Bever, Edingen en St Pieterskapelle; het Fransch, te

(1)

Hier, als elders in het Walenland, houden wij ons slechts met het grensgebied onledig en
laten ter zijde de nijverige gemeenten van de kolen-streek, waar, zooals men weet, vele
Vlaamsche werklieden worden gevonden. Maar wij hebben reeds gezeid dat hun invloed op
de toestanden aldaar zoo goed als nul is.
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(1)

Akkeren , Gooik, Mark-bij-Edingen en Luttelingen. De opgaven van 1880 verschillen
weinig van de vorigen, behalve wat de gemeente St. Pieterskapelle aangaat, die
nu als bijna uitsluitend Waalsch wordt aangestipt. Het blijkt echter uit genomene
inlichtingen dat, zooals wij het reeds gezien hebben, het cijfer der
Vlaamschsprekenden in de kolom der Franschsprekenden, en wederkeerig, werd
geplaatst.
1866 }
Niets dan
Fransch.
117

1880 }
Niets dan
Fransch.
53

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
2523
1847
433

1880 }
Beide
talen.
799

St-Pieterskapelle 17

14

1746

1477

179

204

Edingen.

577

573

1573

1288

1729

1972

Mark.

902

970

740

913

558

149

Luttelingen 1151

958

340

336

213

496

Akkeren.

2680

2425

787

730

128

289

Gooik

1834

1426

3

512

171

-

Bever

Arrondissement Borchworm. Een der kantonsvan dit arrondissement, het kanton
Landen, is insgelijks een soort van voorgebergte, dat Brabant van Limburg scheidt
en tamelijk ver in het Vlaamsche taalgebied dringt. Geheel de noordelijke helft ervan,
15 gemeenten op 25, is ook zoo goed als uitsluitend Vlaamsch. In enkele gemeenten
is het getal van hen, die tevens het Fransch machtig zijn, nog al beduidend, maar
over 't algemeen mag men zeggen dat in die streek onze taal hare stelling
zegevierend blijft behouden.
Bij de 15 Vlaamsche gemeenten van het kanton Landen dient men nog de
gemeente Roost (Rosoux) te voegen, waar beide talen bijna in evenwicht staan,
doch, tot nu toe, het

(1)

De Vlaamschsprekende bevolking van Akkeren bewoont bijna uitsluitend het gehucht
Akkerenbosch, dat onlangs bij eene door den Koning niet bekrachtigde wet tot den rang van
gemeente werd verheven. - Te Gooik is alleen het gehucht Bierkan Vlaamsch. Intusschen
schijnen, wat die gemeente aangaat, de aangegeven cijfers onnauwkeurig.
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Vlaamsch nog steeds door de meerderheid der inwoners wordt gesproken.
De volgende cijfers bewijzen hoe onbelangrijk de veranderingen zijn, welke aldaar
sedert 1866 hebben plaatsgegrepen.
1866 }
Niets dan
Fransch.
Attenhoven 4

1880 }
Niets dan
Fransch.
-

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
997
1034
63

1880 }
Beide
talen.
116

Elishem

6

219

221

11

9

Bisschops 64
Houthem.

52

883

858

48

38

Laar

7

12

402

379

9

61

Landen

73

69

1052

925

202

607

Neerhespen -

-

326

319

12

35

Neerlanden 4

-

328

359

15

18

Neerwinden 13

9

372

375

23

42

Overhespen 2

-

353

333

14

34

Overwinden 13

9

342

271

53

157

Rumsdorp 1

1

149

126

-

14

Waalsch-Betz 27

21

132

108

36

92

Waasmond 36

31

167

433

387

314

Wanghe

-

-

197

183

6

14

Wezeren

-

11

100

90

85

108

Roost

248

288

265

341

46

9

-

Arrondissement Luik. De talrijke Vlamingen, die te Luik zelf en in de omstreken
wonen, uitgezonderd, bevat het arrondissement slechts twee Vlaamsche gemeenten,
's Graven Voeren en Mouland, beide aan de grens van Hollandsch Limburg gelegen.
Tusschen de cijfers van 1866 en die van 1880 is er weinig verschil: te's Graven
Voeren beeft het Fransch ietwat gewonnen en te Mouland, nagenoeg in dezelfde
verhouding, veld verloren.
1866 }
Niets dan
Fransch.
's Graven 88
Voeren

1880 }
Niets dan
Fransch.
99

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Beide
Vlaamsch. Vlaamsch. talen.
1053
922
36

1880 }
Beide
talen.
201

Mouland

35

326

104

54

298

125

Arrondissement Verviers. De noordoostelijke hoek van het
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arrondissement Verviers behoort niet tot het gebied van het Waalsch. Buiten Aubel,
Balen, Bilstain, Clermont, Hendriks Kapelle, Limburg en Montzen, die gemengd zijn,
spreken er negen gemeenten of Vlaamsch of Duitsch.
Uiterst moeilijk is het daar eene scherpe grens tusschen Vlaamsch en Duitsch te
trekken, daar de Limburgsche tongval en het Akensch Duitsch zeer sterk op elkander
gelijken. Nochtans mag men zeggen dat St. Martens Voeren, St. Pieters Voeren,
Homburg, Remersdaal en Teuven Vlaamsch zijn: Gemmenik, Membach et Moresnet,
Duitsch; Aubel, Bilstain en Clermont, meer Waalsch dan Vlaamsch; Limburg, meer
Waalsch dan Duitsch; Balen en Welkenraad, meer Duitsch dan Waalsch;
Sippenaken, meer Duitsch dan Vlaamsch; Hendriks Kapelle, meer Duitsch dan
Waalsch of Vlaamsch; Montzen, meer Duitsch dan Vlaamsch of Waalsch.
Opmerkenswaardig is het dat verscheidene dier gemeenten waar nu het Duitsch
heerscht, bepaaldelijk Gemmenik, Montzen, Sippenaken enz., voor nauwelijks
tachtig jaren nog geheel en gansch Vlaamsch waren. De oorzaak hiervan is de
invoering na 1830 van het Duitsch als school- en bestuurtaal. Het Limburgsch immers
is een overgangsdialect en niets bleek gemakkelijker dan die bevolkingen te
verduitschen. Ik roep op dit feit de aandacht van zekere Vlaamschgezinden, wier
ingenomenheid met alles wat Duitsch is evenzeerals de afgodische bewondering
van onze Franskiljons ten opzichte van Frankrijk den naam van dolheid verdient.
Hieronder volgt eene tafel van den toestand der talen in de 17 bovengemelde
gemeenten. Er dient slechts opgemerkt te worden dat, wat Homburg en Balen betreft,
de uitslagen van 1866 in strijd zijn met die van 1880, maar ik heb redenen om te
gelooven dat de laatste nauwkeuriger zijn.
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1880 }
Niets dan
Fransch.
58

1866 }
1880 }
1866 }
Niets dan Niets dan Niets dan
Vlaamsch. Vlaamsch. Duitsch.
926
865
2

1880 }
Niets dan
Duitsch.
6

St. Pieters 12
Voeren

21

292

166

-

4

Homburg

33

5

534

1145

11

19

Remersdaal 17

2

447

399

2

7

Teuven

34

23

554

418

20

13

Aubel

1043

614

1449

593

17

7

Clermont

1531

1409

285

222

8

6

Bilstain

405

474

41

21

-

7

Gemmenik 19

16

93

99

1233

1432

Moresnet

17

47

21

13

484

589

Membach 90

80

-

-

763

472

Sippenaken 18

14

46

45

238

180

Montzen

85

136

94

229

1078

1148

Hendriks
Kapelle

310

266

38

76

648

620

Balen

977

297

-

45

1067

1415

Welkenraad 84

160

8

22

729

675

Limburg

2596

32

32

61

140

St.
Martens
Voeren

1866 }
Niets dan
Fransch.
57

1806

1866 }
1880 }
1866 }
Fransch
Fransch
Fransch
en Vlaamsch. en Vlaamsch. en Duitsch.
118
44
1

1880 }
Fransch
en Duitsch.
-

St. Pieters
Voeren

88

156

-

1

Homburg

162

112

8

13

Remersdaal

2

89

-

12

Teuven

40

162

10

10

Aubel

557

1647

14

7

Clermont

109

219

12

20

Bilstain

140

110

22

35

Gemmenik

8

11

66

199

St. Martens
Voeren
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Moresnet

16

10

116

239

Membach.

-

5

33

228

Sippenaken

1

9

27

55

Montzen

20

-

423

98

Hendriks
Kapelle

44

6

333

480

Balen

2

-

640

204

Welkenraad

2

33

51

810

Limburg

109

-

39

1000

1866 }
Vlaamsch
en Duitsch.
2

1880 }
Vlaamsch
en Duitsch.
5

1866 }
De drie
talen.
1

1880 }
De drie
talen.
-

St. Pieters
Voeren

2

-

1

-

Homburg

324

-

183

-

Remersdaal

1

11

5

6

Teuven

1

2

1

2

Aubel

3

18

12

16

Clermont

8

-

-

-

Bilstain

-

4

-

-

Gemmenik

2

3

1

10

Moresnet

9

11

20

5

Membach

-

-

-

-

Sippenaken

2

-

-

5

Montzen

20

32

4

-

Hendriks
Kapelle

1

7

8

2

Balen

-

-

2

1

Welkenraad

-

47

Limburg

-

65

St. Martens
Voeren

17
2

70

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

100
Die uitslagen bewijzen dat, behalve in de vijf dorpen van het Voerendal, onze taal
overal teruggedreven en als het ware tusschen Fransch en Duitsch gesmeierd wordt.
Een veelbeteekenend feit is het uiterst gering getal van hen, die tevens Vlaamsch
en Duitsch spreken. De Duitschers trachten zich liever het Fransch eigen te maken
en de Vlaming, die Duitsch leert, vergeet onvermijdelijk zijne oorspronkelijke ta al.
Het belangrijkste verlies in die streek is intusschen de groote gemeente Aubel,
waar het Vlaamsch nog in 1866 door de meeste inwoners werd gesproken, terwijl
nu de Franschsprekenden aldaar in meerderheid zijn.
Als wij nu de uitslagen van die verschillende arrondissementen vereenigd in
oogenschouw nemen, worden wij tot de volgende slotsom gedreven:
o

1 De grens der talen is nagenoeg onveranderd gebleven. De Vlamingen ja hebben
Aubel verloren, maar daarentegen werd Rekhem gewonnen.
o

2 In de grensgemeenten, dat is in de gemengde streek tusschen Vlaamsch en
Waalsch, is er, in den regel, wat de verspreiding der Vlaamsche taal betreft,
verbetering aan te stippen, vooral in de arrondissementen Kortrijk en Oudenaarde.
Die verbetering schijnt echter slechts tijdelijk te wezen en in vele gemeenten hel
eenvoudig gevolg te zijn van het aankomen van arbeiders uit het hart van
Vlaanderen, die aldaar een beter betaald werk gaan zoeken. En daar terzelfdertijd
het getal van hen, die de Fransche taal machtig zijn en tevens al of niet Vlaamsch
spreken, nog veel grooter is geworden, mag men niet zonder redenen vreezen dat
het opkomend geslacht, vooral ten gevolge van
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de verfransching van 't onderwijs, meer Waalsch dan Vlaamsch zal wezen, in welk
geval wij ons eerlang op het onherroepelijkverlies van minstens een twintigtal
gemeenten moeten voorbereiden. De volkstelling van 1890 zal ons leeren of die
vrees eenigszins gegrond is.
o

3 Bijna overal is het getal van hen, die beide talen spreken, verbazend gestegen.
In menig oord vormen zij reeds de meerderheid der inwoners en, indien het zoo
voortgaat, zal weldra het Vlaamsche land van Waalsch-België door eenen gordel
van tweetalige gemeenten gescheiden worden.
Dit laatste feit is van belang.
Dat de inwoners van de grenzen beide talen spreken is natuurlijk, ja veelal
aanbevelenswaardig. De vraag echter is of de kinderen van hen, die heden Vlaamsch
en Fransch kennen, ook de twee talen zullen machtig zijn.
Het antwoord op die vraag moet bevestigend luiden, indien men in de scholen
van die streek bij voortduring het Vlaamsch als eenige of ten minste als voornaamste
onderwijstaal behoudt. Integendeel, waar men, om welke redenen ook, het Fransch
als voertuig van het onderwijs verkiest, zooals ik het zooeven zeide, zal het
opkomend geslacht onvermijdelijk meer Waalsch dan Vlaamsch zijn en onze taal
in weinige jaren reddeloos worden uitgeroeid. Ter staving van die zienswijze volstaat
het te wijzen op hetgeen in eenige gemeenten ten zuiden van Ieperen is gebeurd,
Houthem, Meesen, Zandvoorde, Komen, die vroeger geheel Vlaamsch waren en
nu grootendeels Waalsch zijn geworden. Wel is waar is er, sedert 1866, eenige
verbetering te merken, maar men verlieze niet uit het oog dat het juist gedurende
de jaren 1830-1860 is dat de verfransching, daar evenals elders, het meest heeft
gewoed.
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Men kan het niet genoeg herhalen: de toekomst van de Vlaamsche Beweging, van
het Vlaamsche volk ligt besloten in de vraag der inrichting van het onderwijs.
Evenwel, al is de toestand in het Vlaamsch-Waalsch grensgebied van aard om ons
met rechtmatige bezorgdheid aangaande de toekomst van onze taal aldaar te
vervullen, het is vooral in het hart zelf van het Vlaamsche land dat de steeds
toenemende verspreiding van het Fransch verontrustend mag heeten.
Er dient nochtans, wat dit punt betreft, een onderscheid gemaakt te worden
tusschen de steden en het platteland.
In de buitengemeenten, behalve in de onmiddellijke nabijheid van groote sleden,
is het getal van hen, die verklaard hebben de Fransche taal machtig te zijn,
betrekkelijk zeer gering. Het bedraagt zelden meer dan 5 of 6% der bevolking en
(1)
in verscheidene arrondissementen zelfs zoo veel niet . Daarbij mag men niet uit
het oog verliezen dat bij de meesten, die gezegd hebben Fransch te kunnen spreken,
de kennis dier taal zich bij een zeer klein getal woorden bepaalt, juist genoeg om
zich met moeite en inspanning op de markt verstaanbaar te maken, hoogstens om
een Fransch nieuwsblad te ontcijferen.
Zij, die zich ten platlelande van het Fransch geregeld en dagelijks bedienen, zijn
zeldzame uitzonderingen. Het zijn meestal ambtenaars, als b.v. een notaris, een
ontvanger, een vrederechter, enz., die in den regel maar tijdelijk in een dorp
verblijven, zooveel als doenlijk slechts met elkander omgaan en buiten hunne
ambtelijke betrek-

(1)

De arrondissementen, die eenige Waalsche gemeenten begrijpen, natuurlijk niet
medegerekend.
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kingen met den boer weinig of niets te maken hebben.
Zulks belet niet dat, zelfs in de meest afgelegene dorpen het getal der
Franschsprekende inwoners sedert 1866 beduidend is geklommen. De oorzaken
van dien voortgang zijn veelvoudig: de voornaamste is het algemeen invoeren van
het onderwijs eener tweede taal in de lagere scholen. Het volk, eilaas! schenkt alleen
zijn vertrouwen aan scholen, waar men Fransch leert, want het ziet hoe hoog zij,
die de heerschende taal kennen, vooral op den buiten, zich boven hunne
medeburgers verheven wanen. En zoo wordt het verkrijgen van eene oppervlakkige
kennis van het Fransch feitelijk het hoofddoel van het onderricht!
Die meerdere verspreiding van het Fransch merkt men overal op, doch hetgeen
veelbeteekenend mag heeten; is het feit dat juist in de kleine gemeenten, die tot
hiertoe aan den vreemden invloed hadden ontsnapt, de verfransching tegenwoordig
sneller werkt dan elders. Van oudsher weten wij dat in Vlaanderen alle steden en
zelfs alle groote dorpen min of meer besmet zijn, maar wat alle vaderlandsvrienden
moet nopen eenen luiden alarmkreet te laten hooren, is de wondersnelle ontwikkeling
van de plaag in plaatsen, welke men door hunne afgezonderde ligging als min of
meer er tegen beschut placht te beschouwen.
Indien men de uitslagen der volkstelling van 1880 met die van 1866 vergelijkt,
ziet men dadelijk dat het in de gemeentjes beneden de 5000 zielen is dat de
Fransche taal vooral veld wint, ja veel meer dan in de groote steden, die gekende
broeinesten der verfransching.
In de kleine gemeenten van het arrondissement Oostende telde men, in 1866,
slechts éénen inwoner op 95, die Fransch sprak, in 1880, éénen op 21. In het
arrondissement Brugge, in 1866, 1 op 64, in 1880, 1 op 20. In het arrondissement
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Aalst, in 1866, 1 op 35, in 1880, 1 op 17. In het arrondissement Diksmuiden, in 1866,
1 op 28, in 1880, 1 op 15!... En, men vergete het niet, het geldt hier kleine dorpen,
die weinig bezocht worden en wier bevolking schier uitsluitend uit boeren, in de
gemeente zelf geboren en opgebracht, bestaat.
Wat nu de steden en gemeenten betreft, die meer dan 5000 zielen tellen, vindt
men, in dezelfde arrondissementen, te Oostende, in 1866, éénen inwoner op 4, in
1880, 1 op 5; te Brugge, in 1866, 1 op 9, in 1880, 1 op 7, te Aalst, in 1866, 1 op 8,
(1)
in 1880, 1 op 6, enz . Wat zijn dergelijke vorderingen bij de cijfers vergeleken, welke
de landelijke gemeenten opleveren?
t

A. PRAYON-VAN ZUYLEN, adv .
(Wordt voortgezet.)

(1)

Het arrondissement Diksmuiden bevat geene enkele gemeente van boven de 5000 zielen.
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De minneborin.
Ballade.
Te Schaarbeek dicht bij Brussel,
In een bekoorlijk dal,
Ontvloeit bedeesd een beekje
Met water als kristal.
Het slingert langs den heuvel
Met stil gemurmel voort,
En streelt en kust den grashalm,
Die afhangt aan zijn boord.
En waar in zachte golving
De heuvel hooger stijgt
En van geboomte en heester
Een kleed van loover krijgt,
Ontwaart het oog des wandlaars,
Te midden eener nis
Van takken en van blaadren,
Een bronne klaar en frisch.
De jeugd heeft sedert eeuwen
Door 't gras een pad gemaakt,
Waarlangs zij minnekoozend
De groene nis genaakt.
De bron heet Minneborne;
Die naam is niet ontstaan,
Omdat verliefde paren
Daarheen des zomers gaan.
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Men leest in oude schriften,
Dat jonkvrouw Bertha daar
Uit liefde zich versmoord heeft
In 't water frisch en klaar.
Zij was na zestien lenten
Een rijzig maagdelijn,
Met lokken blond als 't maanlicht
En zachter dan satijn.
Geen ander kind had Walter,
Wiens adellijk kasteel
Nabij de bronne prijkte
Met spitsen en rondeel.
Heer Walter was een ridder,
Een ridder rijk en koen,
Die fier was op zijn dochter
En fier op zijn blazoen.
De vader, vol bewondring
Voor Bertha's schoonheidsgaaf,
Sprak haar: ‘Ge wordt voorzeker
De vrouwe van een graaf.’
Maar 't maagdelijn beminde
Den page Gwijde teer,
En Gwijdes hart beminde
De dochter van zijn heer.
De page was een jongling
Zoo moedig bij den rit,
Had haar als ravenpluimen
En oogen zwart als git.
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De knaap ging naar de bronne
Bij zonnenondergang
En baadde in 't helder water
Zijn voeten fijn en blank.
En Bertha kwam dan nader
Langs 't boordje van de beek,
Waar deze in oude tijden
Naast bosschen henen streek.
En daar haar bedding smal is,
Nam Gwijde erover heen
De hand der maagd en kuste
Die hand zoo malsch en kleen.
Zij spraken van hun liefde,
Zij vreesden voor hun hoop
En gaven aan hun zuchten
Dan beiden vrijen loop.
Gezeten aan de tafel,
Met Bertha nevens hem,
Sprak Walter op een morgen
Met liefdevolle stem:
‘Besef, mijn lieve dochter,
Hoe teer mijn hart u mint;
Uw leven is mij duurbaar:
Ge zijt mijn eenig kind.
‘Uw wandling langs de beke
Maakt immer mij beducht:
De grond in 't bosch is vochtig
En killig daar de lucht.
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‘Ga's avonds in de tuinlaan
Waar u de rustbank wacht,
En u bij frissche geuren
Het roosje tegenlacht.’
Hij riep denzelfden morgen
In zijne wapenzaal
Den jongen Gwijde en zegde
Met nadruk in de taal:
‘Het uur om eer te winnen
Zal spoedig voor u slaan,
Want hertog Jan van Braband
Werft jonge degens aan.’
De page volgde 't leger
En Bertha bleef alleen
En wendde naar de bronne
Haar blik in stil geween.
Niet ver van 't oude Keulen
Trok Jan zijn ridders saam,
En dra begon de veldslag,
Die roem gaf aan zijn naam.
Verschriklijk was de slachting,
Op 't bloedig veld geschied,
Waar Hendrik, heer van Limburg,
En kroon en leven liet.
Toen hertog Jan te Brussel
Plechtstatig binnenreed,
Wierp reeds op tin en toren
De nacht zijn somber kleed.
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En onverwijld liep Gwijde
Naar 't slot van Walter heen,
Dat met het tastbaar duister
Des nachts versmolten scheen.
Slechts boven brandde een lamplicht
En wees een venster aan,
Waarachter Bertha knielde
En stortte traan op traan.
De jongeling zong stille,
Terwijl hij nader sloop,
Het lied van zijne liefde,
Het lied van zijne hoop.
Het venster werd ontsloten
En eene stem riep zacht:
‘Zijt gij terug, mijn Gwijde?
'k Heb steeds aan u gedacht.’
Maar Gwijde, hevig schrikkend,
Bereidde zich ter vlucht:
In 't dichte loof vernam hij
Een plotseling gerucht.
Doch eer hij henenvluchtte,
Hoe fel de schrik hem joeg,
Riep hij met doffe stemme:
‘Ter bronne morgen vroeg!’
En als het donker wegschoof
Voor 't klimmen van de zon,
Sloop Bertha uit haar kamer
En snelde naar de bron.
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Haar aangezicht werd doodbleek,
Een kreet ontvlood haar mond;
Zij stortte wanklend neder
Als onbezield ten grond.
Daar lag de schoone Gwijde,
Haar Gwijde bij den boord,
Met eenen pijl in 't harte,
Met eenen pijl vermoord.
De maagd bekwam allengskens;
Zij hief het hoofdje omhoog,
En stuurde wild in 't ronde
Het lieflijk, blauwend oog.
Haar lip verkreeg een glimlach,
Haar wang een licht gebloos;
God schonk haar zijnen balsem:
Het kind was zinneloos.
Zij hief zich van de zode,
Vloog naar de slotpoort heen,
Ontbood op hare kamer
Haar kamenier meteen.
‘Breng hier mijn rijkste kleedren,
Breng mijn juweelen hier,
Haal rozen, witte rozen,
Opdat'k mijn haren sier.’
De dienstmaagd bracht de perels,
Het goud, den rijken rok,
Bracht rozen, witte rozen,
En stak ze in Bertha's lok.
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En als het maagdelijn heenliep,
Ging zij naar 't raam en hief
't Voorhangsel op en zegde:
‘Wat is de jonkvrouw lief!’
De jonkvrouw liep het slot uit,
Als eene hinde vlug,
En kwam met blijde blikken
Bij Gwijdes lijk terug.
Zij nam het hoofd des jonglings,
Bezag het lang en teer,
En kustte 't, kustte 't nogmaals
En legde 't stille neêr.
Zij zegde met een lachje:
‘Gij zwoert mij liefde en trouw;
Ik ben uw bruid, mijn Gwijde,
'k Word eeuwig uwe vrouw.’
En Bertha, naast de bronne,
Ging zitten in het gras
En liet zich op den bodem
Zacht glijden in den plas.
Een lijfknecht van den ridder
Vond daar het maagdelijn,
En droeg naar 't slot de tijding,
Vol angst en zielepijn.
Zij galmde droef en aaklig
En gang en kamers door,
En trof als donderknallen
Met schrik des ridders oor.
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Zijn aangezicht verbleekte,
Hij beefde in al zijn leên,
Hij fronste 't breede voorhoofd,
Zag somber voor zich heen.
Hij snelde naar de bronne,
De wanhoop joeg hem voort;
Daar had zijn lijfknecht Bertha
Getrokken op den boord.
Hij viel bij 't lijk en snikte:
‘Vergiffenis, mijn kind!
De hoogmoed van den ridder
Had 't vaderhart verblind.’
De page en Bertha werden
Door iedereen beweend,
En in dezelfde grafsteê
Van een kapel vereend.
De vader van dien stonde
Verliet zijn zaal niet meer;
Hij zal in zijnen zetel,
Steeds eenzaam, suffend neêr.
Na een'gen tijd verkocht hij
En slot, en bosch, en veld,
En schonk daarvan aan kloosters
En armen a1 het geld.
Hij ging eens vroeg ter stede,
Verschafte zich een pij,
En klopte, gansch verouderd,
Ter boete aan een abdij.

HENDRIK PEETERS.
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Boekbeoordeelingen.
o

I. Emaux Bressans. Gedichten door Gabriel Vicaire. - 294 bl. in-8 . Parijs, uitgever Charpentier, 1884.
1.
Toen ik, in den jaargang 1882 van het Nederlandsch Museum, een uitvoerig artikel
wijdde aan de dichters van het jongere Frankrijk, stelde ik mij ten slotte de vraag,
of ‘ook voor dit land geen tijdperk (zou) aanbreken, waarop het zijne poëzie, en in
't bijzonder zijne lyriek, evenals in andere landen volksch (zou) zien worden, en haar
tot een voertuig verheffen van het genieten en lijden van allen, van het volk?’
Met het oog op de liederen van RICHEPIN, AICARD en THEURIET, meende ik deze
vraag bevestigend te mogen beantwoorden. ‘Weldra zal er,’ zoo drukte ik mij uit,
‘een tijd komen, dat de dichtkunst van het republiekcinsche Frankrijk de edele taak
zal ter herte nemen, het republiekeinsch regeerend volk door haren mond te doen
spreken, zuchten, juichen, ademen; daartoe is enkel een nieuwe stap van noode,
namelijk, dat men den epischen eenvoud van COPPÉE op het veld der lyrische poëzie
overbrenge; dat de dichter het train-train van het volksleven niet alleen nog
beschrijve, maar medeleve, en, na het te hebben medegeleefd, door zijnen eigen
mond aan de waereld late spreken.’
Het boek, dat GABRIEL VICAIRE zoo vriendelijk was mij te doen

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

114
geworden, en waarover ik in dit opstelletje eenigszins wensch uit te weiden, heeft
ons in deze meening niet weinig bevestigd. Vorm en inhoud beide doen mij de hoop
opvatten, dat VICAIRE, indien hij den met zooveel bijval door hem gebaanden weg
blijft betreden, meer dan elk ander zal bijdragen, om de Fransche lyrische dichtkunst
tot de sinds jaren afgezworen en verleerde natuur, waarheid en volkschheid, terug
te brengen.
Ik gebruikte zooeven het woord: gebaand, en ben niet zonder eenige achterdocht,
dat enkele lezers met dit woord geenen vrede zullen hebben. Inderdaad, wat de
schrijver der Emaux Bressans thans voor Normandië beproeft, werd vóor hem,
hoewel op niet gansch gelijke wijze, door niet minder begaafde letterkundigen voor
andere streken van Frankrijk ondernomen. BRETON legt, in zijne prijzenswaerdige
idylle Jeanne, eene niet gewone kennis aan den dag van de plattelandsche zeden
en gewoonten uit Artézië; ROLLINAT betitelt zijn lief boekje Dans les Brandes, met
het nevenopschrift: Poésies du Berry; MARC schonk ons zijne POÊMES D'AUVERGNE;
AICARD zijne meer bekende en stellig niet te zuinig geroemde Poêmes de Provence
en Miette et Noré; lang véor hen vergastte ons MISTRAL op het meesterstuk Miréio;
BRIZEUX op zijne diepgevoelde Marie en zijn kleurrijk les Bretons. Het dient echter
opgemerkt, dat al deze werken, Miette et Noré en Dans les Brandes alléen
uitgezonderd, eenen schier uitsluitend epischen stempel dragen; terwijl daarenboven
niet mag verzwegen worden, dat in de liederen van ROLLINAT de locale toon niet
genoegzaam vernomen wordt, om den neventitel ‘Poésies du Berry’ te wettigen.
VICAIRE is wel degelijk de eerste, in Frankrijk, die het zich tot taak dorst stellen geene gemakkelijke, voorzeker! - een lyrisch beeld van eene geheele landstreek
op te hangen. Dat hij Normandië, - tevens zijn ‘Heimatland’ opentop kent; dat hij
het leven der ronde, kloeke, gullachende, veeletende en nog meer drinkende
kustbewoners langs alle zijden beschouwd, ja, wellicht van herte medegeleefd heeft,
daarvan leveren de vijftig of zestig gedichten, die den huidigen bundel uitmaken,
schier
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alle de onloochenbaarste bewijzen. Evenzeer als van MISTRAL's Mireio, waarin,
zooals een Fransch criticus zeid, e ‘l'âme de la Provence’, schijnt voort te leven,
kan men van deze Emaux Bressans getuigen, dat zij naar het levend model opgevat
en geschreven werden. VICAIRE hadde zich met volle recht KLAUS GROTH's woorden
kunnen toeëigenen, en dezes ‘Volksleben in plattdeutschen Gedichte’ kunnen
vertalen door: ‘Maeurs provinciales en vers francais.’
Ziehier trouwens de getuigenis des dichters zelven. Mijne Emaux Bressans, zoo
spreekt hij:
Ils viennent de la campagne,
Comme l'air, le vent, les eaux,
Comme le chant des oiseaux,
Qu'un bruit de source accompagne.
Je les ai faits sans savoir,
Loin des maîtres, loin des foules,
Dans la cour, auprès des poules,
Près des baeufs à l'abreuvoir.
Je les ai faits sur la route,
Au cabaret, Dieu sait où,
Eu écoutant le coucou
Ou bien en buvant la goutte.
Ce joli noir, je l'ai pris
Au bois, à l'aile des merles,
J'ai trouvé ces blanches perles
Dans l'herbe des pres fleuris.
Le vert de ces émeraudes
Est celui de mon verger,
Ces opales font songer
Au lait qui court dans les gaudes.
Et ce rubis, que de feu!
C'est au coùchant qu'il ressemble;
Dans cette turquoise tremble
Un coin de notre ciel bleu.
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2.
De lezer zal van mij niet vergen, dat ik het geheele lijvige boek van VICAIRE ontlede.
Het bestek eener gewone tijdschriftrecensie laat niet toe, den aanminnigen,
levenslustigen dichter stap voor stap te volgen, waar hij, zijn schilderachtig pays de
Bresse doorkruisend, ons met plaatsen, lieden en gewoonten bekendmaakt. De
vrouwen op den marktweg; de jolige en woelige kermispret der vogue; de
samenkomst der gelieven, des zondagnamiddags in het groen; het varken, dat voor
nieuwjaarsavond geslacht wordt; de ruwe boert der herbergbezoekers; dat alles,
en nog veel meer, zou ik dan moeten bespreken!
Er bestaat tusschen de dichterlijke physionomie van VICAIRE en die van den
uitstekenden RUDOLF BAUMBACH, dien ik onlangs in Los en Vast beoordeelde, eene
treffende overeenkomst, welke ik niet alleen aan de keuze hunner onderwerpen,
maar ook aan de innerlijke gehalte van hun talent durf toeschrijven. Vermeidt zich
de Fransche zoowel als de Duitsche ‘Fahrender Geselt’ al even graag in lentezwoelte
en zomerlommer, in het genot der volksvermaken en de berookte zalen der herberg,
in beiden ook treffen wij deuzelfden fijnen, eigenaardigen humor, dien VICAIRE, niet
minder dan BAUMBACH zelf, aan zijne grondige bekendheid met de volksliteratuur
zijns lands te danken heeft.
De eenvoudige lectuur van Derrière chez nous, Au bord de l'eau, Peines d'Amour,
la belle Morte, Pauvre Lise, en vooral Cimelièresde Campagne, volstaat om dit te
bewijzen.
Ziehier eenige strophen uit dit laatste stuk. De dichter veronderstelt, dat hij het
tijdelijke met het eeuwige verwisseld, en zelf, op het nederige kerkhof van zijn lief
dorpje, eene laatste rustplaats ontvangen heeft.
(Bref!) Je serais, il me semble,
Un mort tout a fait hcureux,
Si parfois deux amoureux
S'en venaient ensemble,
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Lui timide, un peu benet,
Elle fraiche et guillerette,
Cueillir un brin de fleurette
A mon jardinel.
Craintifs comme deux colombes
Prêtes à s'effaroucher,
Je crois les voir s'approcher
De nos pauvres tombes.
Ils se tiendront par la main,
Regardant tout sans mot dire,
Mais je veux qu'un bon sourire
Leur vienne en chemin.
‘Cher poète sans malice,
Diront-ils en se signant,
C'est là qu'il dort maintenant;
Que Dieu le bénisse!
Jamais il n'a fait affront
A qui l'invitait à boire...’ Et, pour fèter ma mémoire,
Ils s'emhrasseront.

Wat ik in VICAIRE's arbeid zeer op prijs stel, is de aanschouwelijkheid zijner
voorstelling, de nauwkeurígheid en warmte zijner kleuren. Hij is evenzeer colorist
als teekenaar. A la Vogue, Au sermon, Buveurs Bressans, de uitmuntend geslaagde
dansbeschrijving in Encore une, zijn zoovele bekoorlijke, schier onberispelijke
genretafereelen.
Dat de dichter niet alleen door weiden en heiden van het geboorteland, maar
levens, als een ware gunsteling der Muzen, door lanen en dreven van Queen Mab's
tooveroordgedwaald heeft, blijkt duidelijk uit de heerlijke phantazieën, Chinoiseries.
Jacques Printemps, een paerel, die eenigszins aan Burns' Jan Gerstekoorn doet
denken, en En Rêve, eene allerliefste ballade, Hoe melodieus klinken b.v. de
volgende strophen!
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Il est, au pays des roses,
Un jardinet parfumé,
Dont les portes, toujours closes,
Ne s'ouvrent qu'au bienaimé.
Une maisonnette peinte
Est au fond de ce jardin;
Entends la cloche qui tinte:
Din, din, din, drelin, din, din....

De dichter zou mij terecht van onachtzaamheid, ja, van onrechtvaerdigheid
beschuldigen, indien ik, alvorens te sluiten, de aandacht niet vestigde op de vele
hoogst gelukkige, vaak nieuwe uitdrukkingen en beelden, welke in zijnen bundel
voorkomen.
Enkele, door mij bij 't lezen aangeteekend, wil ik hier aanhalen.
Il soufflait cette nuit un grand vent de jeunesse.
(En Bresse).

Van zijn meisje zegt hij:
Et dans un pli de sa mante
Elle apportera le soleil;

en verder:
Le merle et la bergeronnette
Lui font la conduite en dansant.
(Tout à l'heure).

Waar hij het liefje hoort naderen, heet het van haar:
Tout le bleu de la matinée
Est dans mon cceur, quand je l'entends.
(Id.)

De schaapherder staat op eenen heuvel, te midden des velds:
Dans la pourpre du soir, il se taille un manteau.
(Ze Berger.)

Ziehier eenen sterrenopgang:
Regarde, enfant, la nuit claire
Sur sa robe en velours bleu
Vient de passer, pour nous plaire,
Son collier d'or et de feu.
(Chinoiseries.)

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

119
April is terug in het land,
Et de son rire argentin
Il emplit le bois sonore.
(Avril.)

Het liefje beschikt over gansch zijn leven:
Comme un enfant joue avec un oiseau,
Elle tient ma vie entre ses mains blanches.
(En rêve.)

Blijkbaar legt VICAIRE er zich ook op toe, den poëtischen woordenschat der Fransche
taal, door het aanwenden van tot heden toe door geene Académie opgenomen en
geijkte woorden, door hem zelven thans uit den volksmond opgeteekend, te verrijken.
Hierin volgt hij trouwens het voorbeeld van ZOLA, CLADEL, POUVILLON, AICARD, LOTI,
en de meeste hedendaagsche Fransche letterkundigen. Zoo trof ik onder meer
andere de volgende gewestwoorden aan, bl. 54, ménétris en vogues, bl. 76,
beurdifaille en ramequin, 79, frisquet, bl. 81, rejinglard, bl. 234, boustifaille, enz..
Ziehier, om te sluiten, eene laatste aanhaling, waarmede de lezer ongetwijfeld
even gaerne zal kennis maken als ik zelf. Het is getiteld Paysage, en doet ons den
dichter als landschapschilder naar waerde schatten.
Il est charmant, ce paysage,
Peu compliqué, mais que veux-tu?
Ce n'est qu'une mer de feuillage,
Où timide, à peine surnage
Un tout petit clocher pointu.
Au premier plan, toujours tranquille,
La Saône reluit au matin.
Par instant, de l'herbe immobile,
Un baeuf se détache et profile
Ses cornes sur le ciel lointain.
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Vis-à-vis, gardant ses ouailles,
Le nez penché sur son tricot,
Tandis qn'au loin chantent les cailles,
Une vieille compte ses mailles,
Rouge comme un coquclicot.
Et moi, distrait à ma fenêtre,
Je regarde et n'ose parler.
A quoi je pense? A rien peut-être.
Je regarde les vaches paître
Et la rivière s'écouler.

POL DE MONT.
Antwerpen, Juli, '85.

II. L'ldylle éternelle, gedichten van Jacques Madeleine, met een
voorwoord van Catulle Mendès. - Parijs, Paul Ollendorf, 1884.
III. Livret de Vers Anciens, door denzelfden, A Paris, M. DC. XXXVIII
(Quantin).
Van de tallooze dichtbundels, die jaarlijks in Frankrijks hoofdstad het licht zien, en
die zich nagenoeg alle in gelijke maat onderscheiden door dezen éenen, algemeenen
karaktertrek: voorliefde tot het buitengewone, het gezochte; jacht op excentriciteit
en onnatuur; zouden wij bezwaarlijk éenen enkelen kunnen noemen, waarvan de
lezing ons zulk een rein en onvermengd genot, zulke frissche en aangename
indrukken verschafte, als het bovenvermelde boekje van JACQUES MADELEINE, l'Idylle
éternelle.
Bij het doorloopen, laten wij zeggen, het smaken van deze 174 bladzijden eener
uit devolheid des gemoeds opborrelende poëzie, - ontboezemingen van een jong
en onbedorven kunstenaarshert, voor hetwelk onopgesmukte waarheid, reine
eenvoud en onverfijnde liefde hunne betoovering nog niet verloren hebben, - is men
geneigd zich af te vragen, of de Fransche muze, na een zoo
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langdurige tijdperk van overspanning, zenuwprikkeling, nécrose, of hoe men het
heeten wil, eindelijk eene nieuwe Lente zal zien aanbreken, die de bescheiden
weide- en boschbloemen boven de in broeikassen geteelde exotische Flora zal
doen liefhebben?
Mon rève est calme et pur comme un cygne en voynge,
Sur un grand lac perdu dans un beau paysage.

Met dit fraaie beeld besluit MADELEINE terecht zijne eerste, ons zeer welkome
verzameling. Rustige reinheid en reine rust ademen de meeste - waarom mogen
wij niet zeggen alle? - in l'ldylle opgenomen stukjes. Wat hem getroffen heeft is nu
eens het tieren en bloeien van het alles vernieuwende meiseizoen, het pijpen,
kwedelen en vedelen van duizenden vogelen, het ontwaken der eerste liefde in het
nog maagdelijke maagdenhert; weer straks de luidruchtige en toch weemoedige
afreis der trekvogelen, de eerste zoete smert der verliefden, de blanke sneeuw en
de stille rust des Winters. Jeugdig, frisch, onschuldig, groen, zouden wij willen
zeggen, indien dit woord geene minder vleiende beteekenis had verkregen, is de
poëzie van MADELEINE zooals deze nauwelijks twintigjarige schrijver het zelf is.
Zijn nu al dergelijke hoedanigheden, waar men dezelve in eenen Franschen
tijdgenoot mag waerdeeren, zeer geschikt om onze verbazing op te wekken, nog
meer worden zij zulks, wanneer zij, zooals bij MADELEINE, gepaard gaan met eene
bewonderenswaerdige vastheid van vorm en eene onberispelijke zuiverheid van
taal. Althans om zijn prosodisch meesterschap behoort hij gerekend te worden tot
de zoogenoemde pamassiens, wier streven zijn vriend CATULLE MENDÈS nog geen
jaar geleden in een Iezenswaerdig, hoewel niet geheel onpartijdig boek, uiteengezet
heeft.
‘L'amour n'a qu'un mot, et en le redisant toujours il ne se répète jamais’;

dit gevleugeld woord is vooral op de liefdeliederen van MADELEINE toepasselijk. Wat
hij ons van zijne eerlijke vrijage mededeelt, is reeds honderden malen vóor hem
gezegd en herhaald; en toch weet hij ons aandacht, belangstelling en medegevoel
voor zijne

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

122
hertsgeheimpjes af te dwingen, omdat - ja, om de zeer eenvoudige reden, dat zijne
liederen nog vrij wat meer dan uitstekend berijmd en afgerond, dat zij geleefd zijn.
Quand je tiens dans mes bras votre petite saeur,
Et que sa tête rose,
Avec un abandon qui n'est pas saus douceur,
Tout contre moi se pose,
Vous riez. Mais, un soir, si le besom, soudain
Vous prenait d'être aiméc,
Si vous veniez à moi dans le fond du jardin
Souriante et charmée,
Chère, je vous prendrais comme un petit enfant
Sur mes genoux assise;
Vos deux bras me feraient un coilier triomphant
D'une douceur exquise;
Noyé dans vos cheveux, paradis amoureux,
Où mon baiser se joue,
Je poserais mon front, ô cber bébé peureux,
Le long de votre joue;
Et je te bercerais en te disanl tout bas
Des choses très-anciennes,
Ces chansons de l'amour que savent, n'est-ce pas,
Tant de musiciennes.

Meer dan een dezer stukjes - en deze is geen geringe lof, voorwaar! - kunnen wij
niet beter vergelijken dan met enkele der zoo algemeen bewonderde verzuchtingen,
waarop SULLY PRUDHOMME ons vergast in les Vaines Tendresses. Zou b.v. het thans
volgende paereltje in deze laatste rubriek van den voor-treffelijken Academieker
misplaatst zijn? Wij gelooven het niet.
Sur le vieux banc, prés du vieil arbre,
Un rayon vient tout prés de moi
Se poser, blauchissaut le marbre.
- Je me figure que c'est toi.
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Ne crois pas que trop de tristesse
Se mêle à mon cher souvenir.
Des choses qu'on a vu finir
Plus douce est la délicatesse.
Dans ce cadre doré de jour
Où, comme au temps passé, je t'aime,
Le souvenir de notre amour
Est plus doux que notre amour même.

Voorbeelden van dit fijne, bij uitstek kiesche en aristocratische gevoel, treffen wij
aan in de stukjes la Petite reine (reprise du même motif), l'Aimée, Souvenirs en
fleurs, en Pour une autre.
Dit laatste - een sonnet - moge hier eene plaats vinden.
Nos deux mains se sont, un instant,
Fébriles, dans l'ombre pressées;
Tes paupières s'étaient baissées,
Mais j'ai lu ton rève hésitant.
Dans nos yeux un espoir flottant
Nous parlait de lèvres baisées
Et d'extases entrelacées...
Et ce serait bien doux pourtant!
Va, gardous telle, ma chérie,
Notre divine illusion
Si délicatement fleurie.
Quelle longue possession
Peut valoir la grâce indécise
D'un rêve frêle, que l'on brise?

Als beminnaar der natuur leeren wij MADELEINE kennen in Soms bois, le Rossignol,
Renouveau, Juillet en Chanson d'Automne, waarin wij o.a. deze fraaie strophe op
prijs stellen.

Les Oiseaux.
Ils sont tous là, troupe inquiète,
Sur un rameau de peuplier,
Une mince et sèche baguette
Que leurs petits corps font ployer.
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Eigenaardig in hooge maat is het op Hollandsch papier gedrukte Livret de Vers
Anciens, eene verzameling uitstekend geslaagde nabootsingen in zestiendeeuwsch
Fransch, van meesters als RONSARD, SAINT-AMAND, THÉOPHILE DE VIAN, TRISTAN
L'HERMITE en anderen. Ziehier, als laatste aanhaling uit dezen al te bekoorlijken
ruiker, la Phantasque Beauté.
‘Ma Dame a de folles gayetez
Et des tristesses impréueues;
Rires ioyeux, quand vous chantez,
Tost sont les larmes reuenues.
Mais ces différentes humeurs
Sont pour moy semblables charmeurs:
Qu'elle me cherche ou me deffuye,
C'est la grâce auec le péril,
Soleil cler et soubdaine pluye,
D'un frissonnant matin d'Auril!’

POL DE MONT.
Antwerpen, Juli, 88.
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Hans Sachs en zijne gedichten, door Sleeckx.
België is inderdaad, gelijk men het dikwijls zegt, zeer gunstig geplaatst, om met de
twee groote Europeesche beschavingen, de Germaansche en de Romaansche,
zijn voordeel te doen. Tusschen Holland, Duitschland, Engeland en Frankrijk gelegen,
door oorsprong en taal aan vier naburige natiën verwant, is het, beter dan elk ander
land, in staat gesteld, om wat hare beschaving voortreffelijkst biedt, in de zijne op
te nemen.
Wat baat evenwel België die gunstige ligging, indien het verzuimt uit deze nut te
trekken? indien het slechts éene dier beschavingen kent, kennen wil en dan nog
van die éene enkel de zwakke zijde schijnt te zien, zich meesttijds enkel hare
gebreken zoekt aan le eigenen?
Niet altoos is het zoo geweest. Er was een tijd, dat de Zuid-Nederlandsche
gewesten het zich ten plicht rekenden beurtelings aan Germaansche en aan
Romaansche beschaving te putten; dat zij niet alleen met Frankrijk, Italië, Spanje
en Portugal, maar tevens met Holland, Duitschland, Engeland en Scandinavië in
nauwe geestesbetrekkingen verkeerden. Zoo konden zij op de hoogte blijven van
al wat in die verschillende landen ter bevordering van kunst en
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wetenschap, van handel en nijverheid werd ondernomen, met de verschijnselen
aldaar op elk gebied evenzeer vertrouwd zijn, als met die, welke zich op hun eigen
bodem openbaarden, en zich beijveren om ze, in het belang hunner zedelijke en
stoffelijke welvaart, te benuttigen.
Die schoone tijd, de bloeitijd der Vlaamsche provinciën, is lang niet meer. Sedert
e

het einde der 16 eeuw verminderen van lieverlede onze betrekkingen met de
volkeren van Germaanschen oorsprong en houden eindelijk geheel op. Zoo wordt
al wat naar Germaansche beschaving zweemt, ons allengs vreemd, verliezen wij
al wat met Germaansche beschaving in verband staat, meer en meer uit het oog.
Er komt een dag, dat wij van de kunst zoomin als van de wetenschap onzer
oostelijke, westelijke en noordelijke naburen nog genoeg afweten, om langer met
hen in gedachtenwisseling te blijven, en ons ten slotte veroordeeld zien, om, op
zedelijk en verstandelijk gebied, schier uitsluitelijk met onze Zuiderburen te verkeeren
en, tot verdere ontwikkeling onzer beschaving, aan geene andere dan Romaansche
bronnen te putten.
e

Dit laatste geldt inzonderheid voor de letterkunde. In de 17 eeuw, de groote eeuw
der Nederlandsche literatuur, hebben wij, een gering aantal onzer landgenooten
uitgezonderd, geene kennis van de Hollandsche schriften, als kettersch buiten onze
e

grenzen geweerd; in de 18 , de eeuw van Klopstock en Lessing, van Schiller en
e

Goethe, gaat het ons met de Hoogduitsche niet beter. Bij den aanvang der 19 ,
kennen wij letterlijk niets anders meer, dan Frankrijk, Fransche beschaving, kunst
en literatuur. Zoo later, dank der hereeniging van Noord- en Zuid- Nederland, de
Vlamingen leeren begrijpen, hoe sedert tweehonderd jaar aan gene zijde van den
Moerdijk eene Nederlandsche
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literatuur bloeit, de waardige voortzetting van de Vlaamsche literatuur der
middeleeuwen, de Hoogduitsche letteren blijven hun, bij voortduring, nagenoeg
vreemd en blijven het nog meer hunnen Waalschen landgenooten.
Zooverre is het gekomen, dat heden ten dage in België slechts weinigen zich een
denkbeeld vormen van de kunst en literatuur, de staatkunde en wijsbegeerte van
Duitschland. Weten de overigen er iets van, dan is het datgene, wat het Fransche
vooringenomenheid en oppervlakkigheid beliefde hun te zeggen.
Daar hebt gij, bij voorbeeld, Goethe's Faust. Hoevelen, buiten de letterwereld,
vermoedden het bestaan van het meesterwerk, voordat Gounod's zangspel het,
men weet hoe! ook in België deed kennen? In den loop van 1885 werd in de
hoofdstad Wagner's Meistersänger, in het Fransch, ten gehoore gebracht, en
e

sindsdien weten ja eenigen onzer landgenooten, dat in de 16 eeuw een Duitsch
volksdichter zong, Hans Sachs genaamd, van wien zij, ofschoon hij in zijn vaderland
terecht befaamd was, nooit hoorden gewagen; maar uiterst klein blijft het getal
dergenen, die, zonder eene opvoering van het Wagnersche opera te hebben
bijgewoond, zich een flauw begrip vormen van den merkwaardigen Nurembergschen
zanger.
En nochtans is Hans Sachs eene literarische figuur, van welker beteekenis wij,
Nederlanders, min dan al anderen zouden mogen onkundig zijn. In de eerste helft
e

der 16 eeuw was het met de literatuur in Duitschland nagenoeg eveneens gesteld
als ten onzent. Hadden de Nederlanders hunne rederijkers, welmeenende doch
ongeletterde lieden, die der toenemende verbastering van taal en stijl ijverig in de
hand werkten en den naïeven doch zuiveren en frisschen dichttrant der vorige
eeuwen vervingen door kunst- en zinlooze rijme-
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larijen; de Duitschers hadden hunne Meistersänger, die als letteroefenaars niet veel
hooger stonden, daar onder hunne pen het Meistergesang allengs tot dood
formalismus was versteend. Hadden de rederijkers de Conste van Rhetorijcke, van
den factor der Oudenaardsche Kamer Pax Vobiscum, Matthijs de Casteleyn, priester
en excellent poëet moderne, met hare onnoozele voorschriften voor ‘alle soorten
en sneden van dichten’; de meesterzangers hadden hunne zoogenaamde Tabulatur,
waarvan de twee en dertig regels voor den inhoud, het metrum en de taal door hen
streng werden in acht genomen, doch gewrochten voortbrachten, welke aan
stroefheid en onnatuurlijkheid den lettervruchten der rhetrosijns: refereinen,
rondeelen, ketendichten, kniedichten, relrograden en hoe de andere knutselarijen
heetten, niets toegaven. Toen verscheen Hans Sachs. Tot het gild der
Nurembergsche meesterzangers behoorende, vervaardigde ook hij vele van die
meestergezangen en dichtte menig Bar of lied, volgens de voorschriften der school;
doch allengs week hij van het voorgebaande spoor, om de Duitsche letteroefenaars
tot natuur en waarheid terug te voeren en aldus een volslagen ommekeer in de
literatuur zijns vaderlands teweeg te brengen.
Doch het wordt tijd, dat wij dien volksdichter, met wien wij ons hebben voorgesteld
den lezer te doen kennis maken, meer van nabij beschouwen.
Hij werd op 5 November 1494 te Nuremberg geboren. Zijn vader, Jörg Sachs, was
kleermaker van beroep. Eenvoudige burgerlieden en hunnen zoon mede tot
handwerksman bestemmende, wilden zijne ouders, die den jongen Hans ‘in tucht
en eere’ opkweekten, hem niettemin eene soort geleerde opvoeding geven. Hiertoe
zonden zij hem,
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toen hij zijn zevende jaar bereikt had, naar eene der Latijnsche scholen, welke
destijds te Nuremberg bestonden. Aldaar leerde de knaap, na de puerilia, d.i. de
aanvankelijke vakken, benevens grammatica, rhetorica en logica, ettelijke andere
kundigheden en zelfs Grieksch en Latijn, gelijk hij 't in een zijner gedichten, een
berijmd levensbericht, breedvoerig uitlegt, waar het onder ander heet:
Ik leerde Grieksch daar en Latijn,
Wel spreken, geestig, waar en rein;
Ik leerde reeknen met verstand,
Ook meten velerhande land....
Alsmee de kennis der natuur
En aller aardsche creatuur
In aarde en vuur, in lucht en zee.
Mijn hartehjk verlangen deê
Mij leeren nog de zangkunst wel,
Het lieflijk zoete snarenspel,
En eindlijk de poëterij,
Om aan het licht te geven vrij
Zoo menig hoffelijk gedicht.

Wanneer Sachs dus elders verzekert, dat hij een ongeleerd man is, pleit het alleen
voor zijne zedigheid. Hij legt, wel is waar, in een ander gedicht, van 1567
gedagteekend en de opsomming bevattende van al de werken door hem geschreven,
de bekentenis af, dat wat hij als knaap leerde,
Weldra zonk in vergetelheid;
e

doch 't neemt niet weg, dat hij, dank ook aan latere studie, voor een dichter der 16
eeuw bijna een geleerde mocht heeten, die zelfs uit het Latijn kon vertalen en
Latijnsche werken omdichten.
Op zijn vijftiende jaar, verliet de jongeling de Latijnsche school, om bij eenen
meester-schoenmaker in de leer te treden. Tenzelfden tijde begon hij de Singschule
te bezoeken en liet zich door den meesterzanger Lienhard Nunnenbeck
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in de edele kunst van het meesterzingen onderwijzen. Twee jaar later, nadat hij als
schoenmaker zijnen leertijd had geeindigd, begaf hij zich op de Wanderschaft, d.i.
op reis, om zich verder in zijn ambacht te bekwamen. Het was namelijk toen reeds
de gewoonte in Duitschland, dat de jonge gezellen, na hunne leerjaren gedaan te
hebben, de naburige Duitsche streken en zelfs de naburige landen bezochten, om
hun vak voort te leeren en, na eene kortere of langere omreis, rijk aan kennis en
ervaring, naar huis terug te keeren, wanneer zij niet verkozen, wat ook gebeurde,
zich in den vreemde te vestigen. Die reizende jongelieden noemde men
Wandcrbürschen, en dat de gewoonte, die hen in de wereld dreef, in Duitschland
nog bestaat, is algemeen bekend.
De jonge schoenmaker bezocht vele Duitsche steden en maakte zich overal om
zijne braafheid en vlijt, zijn vroolijk, open en eerlijk gemoed bemind. Voortdurend
bleef hij zich op het meesterzingen toeleggen. Te Munchen trad hij voor de eerste
maal op in 't openbaar, met een Lied ter eere Gods, dat hem grooten lof verwierf,
zoodat hij van toen af in de zingscholen kon mede onderricht geven. Nog in andere
steden deed hij zich om zijne bekwaamheid in het dichten en zingen waardeeren
en hielp in de zingscholen onderwijzen. Te Frankfort a M. zoude hij zelfs voor de
eerste maal eene school bestuurd hebben.
Zijne Wanderschaft, door geene gewichtige gebeurtenissen gekenmerkt, werd
hoogstens nu en dan door kleine ontmoetingen onderbroken. In Thuringen kwam
hij met een gezelschap reizende studenten in aanraking, wier dolle uitspattingen
dreigden voor hem gevaarlijk te worden. Gelukkig begreep hij 't spoedig en
ontvluchtte den woesten kring. Te Wels, in Oostenrijk, moet hij als jager aan 't Hof
van Keizer Maximiliaan I gediend hebben; doch eerlang
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keerde hij terug tot zijn beroep van schoenmaker en reisde voort.
Het was te Wels, dat hij voor goed besloot zijn leven aan de ‘poëterij’ te wijden,
misschien daar hij er getuige werd van de gunst, waarin zij bij zijn keizerlijken meester
stond. Te Munchen verliefde hij op een meisje, dat, met een ander verloofd, toch
behagen in de liefde van den dichter-schoenmaker schijnt gevonden te hebben. Hij
bleef er een vol jaar ‘als vastgetooverd’, en er was een brief van vader Jörg noodig,
om hem de ‘tooveres’ te doen vaarwel zeggen.
Te Frankfort verkreeg hij den titel van meesterzanger en, na eenige maanden les
in het schermen te hebben genomen, dien van ‘zwaardmeester.’ Van die stad begaf
hij zich naar Mainz en Keulen, wanderde door Westfalen en hield zich een tijd lang
te Lubeck op. Zijn laatste Wanderjahr bracht hij grootendeels te Leipzig door; maar
welke Duitsche gouwen hij bezocht, in welke voorname steden hij vertoefde, nergens
vond hij de weergade van het heerlijke Nuremberg, waarvan eene oude spreuk
zegt:
Wer einmal nur in Nürnberg war,
Der kām' gern wieder jedes jahr!

En na vijf jaar reizens, zag hij met vreugd zijne geliefde vaderstad terug, met het
vaste voornemen er voortaan zijn leven te slijten.
Na het vereischte proefstuk te hebben geleverd, werd hij als meester in het eerzame
schoenmakersambacht ingeschreven en sloeg zijne tent op in eene kleine woning
van eene der voorsteden. Hier oefende hij in den dag ijverig zijn ambacht uit; maar,
nadat de schoenmaker gewetensvol zijne laak had afgewerkt, kwam de dichter aan
de beurt en
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schreef en studeerde, soms tot laat in den nacht. Het gebeurde, bij warm
zomerweder, - zoo vertelt de overlevering, - dat hij onder de sierlijk gebeeldhouwde
luifel, die den ingang tot het woninksken voor regen en zon beschutte, zelfs des
avonds bij lamp- of kaarslicht zat te dichten.
In den beginne bleef hij de voorschriften der Tabulatur in acht nemen en schreef
liederen, zooals hij 't van meester Nunnenbeck en anderen geleerd had, in den trant
der meesterzangers, wier vergaderingen hij trouw bijwoonde. Voor eenige dier
liederen vervaardigde hij ook den Ton (de melodie), gelijk de gebruiken het
meêbrachten. Omtrent die gebruiken en al wat het meestergezang en de
meesterzangers betreft, zal het wellicht den lezer niet onaangenaam zijn hier een
en ander te vernemen.
Het meestergezang was uit het middeleeuwsche minnegezang ontstaan, dat na
lang aan hoven en op burchten te hebben gebloeid, van lieverlede gekunstelder
geworden, het aanleeren van vaste regels op den duur onvermijdelijk maakte. Toen
mettertijd van de beoefening der poëzie door de edelen en ridders werd afgezien,
en de burgers en ambachtslieden ze op hunne beurt beoefenden, werden die regels
nog stijver, zoodat de ‘poëterij’ eindigde met eenvoudig eene handwerkskunst te
zijn. Aanvankelijk vormden de meesters in die kunst, de meesterzangers, geen
welgesloten lichaam: elk hunner had leerlingen, die hij in de kennis der regels
e

onderwees; doch omtrent het midden der 14 eeuw ontstonden genootschappen
met hetzelfde doel, die men zingscholen, ook wel vereenigingen van liefhebbers
des Duitschen meestergezangs noemde.
Groot was het getal meesterzangers in alle deelen van Duitschland. Te Nuremberg
telde men er, ten tijde van
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Sachs, niet minder dan 250. De leden der zingscholen werden, volgens den graad
hunner bekwaamheid, scholier, schoolvriend, zanger, dichter of meester geheeten.
De Tabulatur was voor hen de wet en de profeten, en aan hare regels werd met
onverzettelijke trouw vastgehouden. Het lied noemde men Bar of wet, de melodie
toon of wijze. Wie eene nieuwe wijs gevonden en daarop een nieuw lied, met
inachtneming der regels, zonder eenige feil had voorgedragen, werd tot meester
uitgeroepen. De wekelijksche oefeningen der zingscholen, die op het raadhuis of
in de kerk plaats hadden, noemde men het schoolzingen. De meesterzangers
overleefden, - zoomin als die onzer rederijkers, den naam inderdaad waardig, - de
e

16 eeuw niet.
Keeren wij tot onzen volksdichter terug. Eenigen tijd dus dichtte hij, als zijne
kunstgenooten, de andere meesters der zingschool. Allengs nochtans begreep hij
meer en meer de moeilijkheid of liever de onmogelijkheid om, bij middel van die
stijve, gekunstelde vormen, onvereenigbaar met ware dichtkunst, zich in het bereik
te stellen van het eigenlijke volk, waarvoor hij inzonderheid wenschte te schrijven,
en vingaan, nevens de meestergezangen, liederen te dichten, zooals zijn natuurlijk
gevoel het hem ingaf en zonder van de willekeurig gestelde regels rekening te
houden. Dat het opzien baarde en, in den kring zijner lettervrienden, eerst veel
tegenkanting ontmoette, schrikte hem niet af. En nademaal hij, een dichter van Gods
genade, veel begaafder en bekwamer was, dan zij, die hem hun afdwalenden leerling
of kunstvriend en zijne nieuwe liederen wildzang noemden; nademaal hij, een kind
des volks, de lieden van het volk als zijne broeders liefhad en met het oog op hunne
behoeften schreef, duurde het niet lang, of hij werd de geliefkoosde
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zanger eerst van het Nurembergsche en later van geheel het Duitsche volk.
Drie jaar na zijnen terugkeer te Nuremberg, huwde hij Kunegonde Kreuzer, een
arm en ouderloos, maar braaf en deugdzaam meisje uit het naburige dorp
Wendelstein. Dit huwelijk werd met zeven kinderen gezegend, twee zonen en vijf
dochters. Het was zeer gelukkig, want Sachs, een man, wien het huiselijke leven
meer dan iemand eene ware behoefte was, begreep reeds toen, gelijk later tot in
hoogen ouderdom, dat het alleen hem het geluk kon schenken, welk hij als dichter
en als mensch verlangde. Een zijner biografen, Louise-Otto Peters, heeft het
volgende niet onaardig tafereeltje opgehangen van de wijze, waarop hij met zijne
bruid kennis maakte:
‘Als hij eens - op 4 Mei 1518, - onder de luifel vóor zijne woning zat en dichtte,
en de lente meer en meer in hem het verlangen wekte naar een heil, dat geen wezen
voor zich alleen vinden kan, schreef hij Zum besten der frommen Jungfrauen
Nürnbergs (tot nut der vrome jonkvrouwen van Nuremberg), een gedicht: Klag der
vertriebene Frau Keuschheit. In dit gedicht wordt de kuischheid als eene koningin
afgemaald, die door Vrouw Venus en hare dienaressen is verdreven. Hij had het
nog niet voltooid, toen twee jonge meisjes naderden, van welke de eene de laarzen
haars vaders bij meester Sachs wilde afhalen en schuchter vroeg, of zij die konde
krijgen. Zij was van Wendelstein en had wat lang in de stad vertoefd, doch wilde
niet te vergeefs naar Nuremberg gekomen zijn.
‘Hans Sachs toonde zich bereid haar de laarzen meê te geven, en zij volgde hem
in de woning, terwijl hare gezellin, Kunegonde Kreuzer genaamd, vóor de deur bleef
wachten. Zij zag het blad met sierlijke verzen beschreven liggen en
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kon niet laten er een blik op te werpen. Zij voelde zich door den inhoud geboeid; en
ofschoon zij de kunst van lezen geleerd, doch er zich weinig in geoefend had, was
zij genoodzaakt zich geheel in het geschrevene te verdiepen. Zoo bemerkte zij de
terugkomst des meesters niet, dan toen deze weer vóor haar stond.
‘Doodelijk verschrikt en beschaamd, wierp zij het blad neêr en vlood als eene
beangstigde ree’ de gezellin kon haar met moeite volgen; Hans Sachs waagde het
slechts met de oogen. Maar de lieftallige opbloeiende zestienjarige onschuld bleef
hem onvergetelijk; en den volgenden zondag was hij op weg naar Wendelstein.
Daar zocht hij zoolang, tot hij haar had gevonden.
‘Kunegonde was arm en ouderloos. Toen, na herhaalde ontmoetingen, de jonge
meester, die, wel is waar, nog slechts eene kleine werkplaats, maar reeds een
grooten naam had, om haar vrijdde, konde zij haar geluk nauwelijks begrijpen. Het
gedicht, dat aanleiding tot hunne kennismaking gaf, drukte een zoo reinen,
trouwhartigen zin uit, een zoo edel en kuisch gemoed, dat zij zichzelve en haar
eigen rein hart zulk een man gerust meende te mogen toevertrouwen. Wel toonden
zich dezes ouders juist niet zeer ingenomen met de keus van eene zoo arme bruid,
wel rieden meester Nunnenbeck en andere ervaren vrienden in poëzie en proza
den jongen meester af zich in de zorgen van zulken echt te storten; doch hij konde
zich nu eenmaal zonder haar geene vreugd meer denken, en in het volgend jaar,
op St-Egidiusdag, waren ouders, leermeesters en vrienden bij hem toch vroolijke
gasten, toen hij zijne bruiloft met Kunegonde vierde. Zeker, later viel nogal veel uit
van hetgeen de waarschuwende vrienden hadden voorspeld, en het jonge paar
moest de eerste tien jaar zich kommerlijk behelpen en hard
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arbeiden, om het noodigste te verdienen; doch het was daarom niet minder gelukkig
met elkaar en met de kinderen, welke de hemel schonk. Als dichter was en bleef
Sachs een man, die zijnen tijd verstond en met heiligen ijver zich der zaak van den
vooruitgang ganschelijk wijdde.’
Zulks moest eerlang blijken. Hans Sachs, de eenvoudige schoenmaker, was niet
alleen een verstandig, braaf en edel mensch, hij was nog een rechtschapen burger,
die de belangen van zijn vaderland en zijne Iandgenooten boven de zijne stelde.
e

Hij was in zekeren zin voor de Duitschers der 16 eeuw, wat onze Jacob van Maerlant
e

geweest was voor de Nederlanders der 13 . Niet minder, dan de schrijver van Der
Kerken Claghe, was hij een rechtzinnig, diep godsdienstig Christen, en moest
derhalve, niet minder dan deze, zich den vijand toonen van kerkelijke misbruiken
en van allen, die, in zijne oogen, den godsdienst door hun gedrag, door baat- en
heerschzucht benadeelden en onteerden. De nieuwe leer door Luther gepredikt
maakte op hem zoo grooten indruk, dat hij zich verplicht achtte de schriften van den
monnik van Wittenberg en diens vrienden aan een grondig onderzoek te
onderwerpen. De bijbelvertaling des Hervormers werd zijne geliefkoosde lectuur.
Het gevolg was, dat hij weldra een vurig aanhanger werd van dezes leer. In 1523
schreef hij een gedicht: De Wittenbergsche Nachtegaal, dat, in Duitschland wijd en
zijd verspreid, veel bijdroeg tot den voortgang der Hervorming. Ziehier den aanhef
van dit gedicht, het eerste, dat den naam des dichters buiten Nuremberg deed
kennen:
Waakt op, daar breekt de dag reeds aan!
Ik hoor in 't groen een vogel slaan,
Den liefelijken nachtegaal,
Zijn lied klinkt over berg en dal.
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De nacht neigt tot den Occident,
De dag rijst op in d'Oriënt,
De vlammenroode dageraad
Reeds door de donkre wolken gaat,
Waaruit de lichte zon komt schijnen,
De maan die moet nu ras verdwijnen;
Zij wordt al bleek en duister gansch,
Die vroeger met haar valschen glans
De schapen allen heeft verbhnd,
Dat zij zich hebben afgewend
Van hunnen herder en de weiden
En hebben ze verlaten beiden.

Na De Wittenbergsche Nachtegaal, dat een verbazenden opgang maakte, liet de
dichter zeven samenspraken in proza verschijnen, om de gewetensvrijheid te
verdedigen. Zonder zich met theologische twisten en spitsvondigheden in te laten,
schreef hij tal van gedichten met dezelfde strekking, alsmede stichtende liederen,
kerkgezangen, berijmde vertalingen van psalmen en verhalen uit het Oud-Testament.
Wat hij in dit vak leverde, ware alleen toereikend geweest, om hem den naam van
vruchtharen schrijver te verzekeren.
Om in dien zin te arbeiden, hoefde, er moed voor een handwerksman, want het
was er verre van af, dat al de Nurembergers het, bij den aanvang, eens waren, om
met hun vermaarden stadgenoot, Albrecht Dürer, de Hervorming toe te juichen.
Velen toonden zich, integendeel, geheel afkeerig van deze, en zelfs was de stadsraad
haar zoo weinig genegen, dat hij het nadrukken van Luthersche schriften streng
verbood en Sachs het uitgeven van dergelijke gewrochten belette, hem daarbij
vermanende zich voortaan alleen met zijn handwerk en niet met het schrijven van
boekjes bezig te houden. Zijn Wittenbergsche Nachtegaal en andere gedichten
verschaften den schoenmaker dus vooreerst zoowel vijanden als vrienden; doch
eerlang veranderde
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de toestand. De Hervorming won veld en de stadsraad kon op den duur in zijn
tegenstand niet volharden. Van dan af klom Sachs in aanzien bij zijne medeburgers
en wel zoozeer, dat hem thans gelukte wat hij vroeger te vergeefs beproefd had,
namelijk het stichten van eene nieuwe zingschool in de plaats van de vroeger
bestaande, die sedert eenige jaren was ontbonden.
Op dit tijdperk van licht verklaarbare opgewondenheid en strijd, volgde een van
bedaardheid en rust. De dichter trok zich uit het openbare leven terug, om zich
geheel aan zijn gezin en zijn handwerk te wijden. Alhoewel uit de eerste jaren na
zijn huwelijk, buiten voormelde strijdschriften, niet veel voortbrengselen van hem
bekend zijn, is het zeker dat hij de geliefde ‘poëterij’ geenszins verwaarloosde.
Tevens bleef hij vlijtig studeeren. Onverpoosd las en herlas hij letterlijk al wat in zijn
bereik lag, als daar zijn: de gewrochten der oudere Duitsche literatuur, de schriften
van Grieken en Latijnen, die der andere Europeesche volkeren, voor zooveel er
vertalingen bestonden. Hij koesterde eene groote voorliefde voor al wat tot de
volksliteratuur behoorde, en maakte kennis met de meest befaamde
reisbeschrijvingen, kronieken en andere historische werken. Aldus kon hij eenen
schat kundigheden en bouwstoffen verzamelen, die hem bij het vervaardigen zijner
gewrochten te stade kwamen. Want ook hij aarzelde niet zijn goed te nemen, waar
hij 't ontmoette, en op onderwerpen te werken, herhaalde malen voor hem behandeld.
Voegen wij er bij, dat de wijze, waarop hij zijne stof opvatte, en de vorm, waarin hij
ze kleedde, hem eigen en diensvolgens geschikt waren om aan al wat hij voortbracht,
een hoogen graad van oorspronkelijkheid en eigenaardigheid te leenen.
Toen zijn gezin te groot werd voor het huisje in de voor-
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stad, betrok de dichter eene ruimer woning in de stad zelve. Aldaar sleet hij het
overige zijns werkzamen levens, door iedereen geacht en bemind, in 't genot van
een welverdienden welstand en het benijdenswaardigste huiselijk geluk. Nuremberg
was te dien tijde de voornaamste en rijkste stad van Duitschland. Als handelsstad
en nijverheidszetel bloeiend, was zij de verblijfplaats van talrijke geleerden en
kunstenaars. Dat Sachs met de meeste hunner op gemeenzamen voet verkeerde,
laat zich begrijpen. Nog wijst men het Wirthshaus, waar hij en Albrecht Dürer soms
des avonds zich met andere kunstgenooten vereenigden. Het heet Das Glöckle en
bevindt zich, verzekert men, in denzelfden toestand, als toen het beide beroemde
Nurembergers onder zijne Stammgasten (gewone bezoekers) telde.
Vooral te rekenen van 1550 ademen de gedichten van Hans Sachs eene rust en
tevredenheid, die van de gelukkige omstandigheden getuigen, waarin hij verkeerde.
Ofschoon hij zich uitsluitelijk met de dichtkunst, de studie en zijn handwerk bezighield,
bleef hij het levendigste belang stellen in alles wat op staatkundig en maatschappelijk
gebied voorviel, gelijk zeer vele zijner gewrochten het welsprekend bewijzen. Ja,
men mag zeggen, dat, gedurende zijn langen levensloop, bijna geene gebeurtenis
van eenig gewicht plaats greep, waaraan hij niet een of meer gedichten wijdde. Al
wat zijne vaderstad betrof, lag hem, zooals men wel denken kan, nog nader aan
het hart dan het overige, en nooit spreekt hij van haar dan met den uitbundigsten
lof. In het gedicht Eene Lofspraak der stad Nuremberg, vergelijkt hij ze bij een
rozengaard en verklaart, dat wilde hij ze naar den eisch prijzen, ‘hem tijd en tong
zouden ontbreken.’
Meer dan veertig jaar was het nederige dorpsmeisje,
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Kunegonde Kreuzer, hem eene voorbeeldige huisvrouw. Toch waren het niet alle
zonnige dagen, welke hij met haar beleefde, en toen zij hem, in 1560, door den
dood werd ontrukt, had hij de zeven kinderen, welke zij hem schonk, het eene na
het andere zien ten grave dalen. Anderhalf jaar nadien, trad hij opnieuw in den echt
en wel met de jonge Barbara Harscher, welker schoonheid hij bezong in een zijner
liefste gedichten, De Kunstige Vrouwenlof, hetwelk zoowel van het nog warme
gevoel, als van het onverzwakte talent des grijzen dichters blijk geeft. Weér deze
reis was zijne keus zeer gelukkig. Hij leefde met zijne tweede vrouw nog vijftien jaar
en overleed op 20 Januari 1576. Weinige dagen vóor zijnen dood, voltooide hij een
gedicht, dat hij Vaarwel aan het Leven betitelde en aan eenen kunstschilder opdroeg,
die hem was komen opzoeken en zijn afbeeldsel maalde. Zijn zwanenzang was
een ander gedicht, waarin hij het bezoek en het portret, waarmede hij zeer was
ingenomen, verheerlijkte.
e

Hans Sachs was de vruchtbaarste dichter van Duitschland in de 16 eeuw. Men
berekent, naar zijne eigen opgave, dat hij meer dan 6000 gedichten schreef, die le
zamen omtrent een half millioen verzen uitmaken. Hij liet 1430 dier gedichten, tijdens
zijn leven, in drie folianten verschijnen, waarbij, na zijnen dood, door de zorg van
den stadsraad van Nuremberg, nog twee werden gevoegd, welke hij voor den druk
e

e

had bereid. Van die vijf folianten verschenen in de 16 en in het begin der 17 eeuw
verscheidene herdrukken en nadrukken, zeker een bewijs dat de dichter bij zijne
tijdgenooten hoog aangeschreven stond. De meestergezangen werden in de
verzameling niet opgenomen. Hijzelf bekent ze slechts te hebben geschreven, ‘om
er de zingschool meè te
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versieren en te onderhouden.’ De meeste zijner gedichten werden, bij hun ontstaan,
als vlugschriften of op losse blaadjes gedrukt en op de markt verkocht. Gewoonlijk
waren zij met houtsneden versierd.
e

En niet alleen de vruchtbaarste, ook de merkwaardigste Duitsche dichter der 16
eeuw verdient de Nurembergsche schoenmaker genoemd te worden. Hij was, in
den vollen zin des woords, een volksdichter van den echten stempel, zonder daarom
op te houden kunstdichter te zijn. ‘Hans Sachs’ zegt Eduard Düller, ‘was een echt
Duitsch volksdichter, gelijk hij zijn moet, slecht en recht, derb en eerlijk, vroom en
vrij.’ Zoo ook beoordeelt hem Wackernagel. Voor hem is Sachs ‘de
vertegenwoordiger der gezamenlijke literatuur, die in de eerste plaats de dichter
des volks blijft.’ Sprekende van eene vergelijking tusschen hem en zijne tijdgenooten,
schrijft Gödeke, in zijne Geschiedenis der Duitsche Dichtkunst: ‘Hij overtrof ze allen
door de frischheid en den omvang zijner onderwerpen, den rijkdom zijner vormen,
de zedelijke diepte zijner karakters en de gelukkige keus zijner woorden. Al wat de
dichtkunst dier dagen kenmerkt, vindt men bij hem in grooter zuiverheid en edeler
vorm terug.’ Karl Pannier eindelijk noemt hem ‘den voorbode van een nieuwen tijd
in de dichtkunst, daar hij, voornamelijk tegen het einde zijns levens, dit vak met
voorliefde beoefende, welk in het vervolg de hoofdvorm werd van gansch het
dichterlijke streven in Duitschland, het drama.’
Het spreekt van zelf, dat tusschen de meer dan 6000 scheppingen van den dichter,
zich een groot aantal moeten bevinden, welke hadden mogen ongedrukt blijven.
De meeste nochtans laten zich nog met genoegen lezen. Zij bezitten voortreffelijke
hoedanigheden, welke men zelden bij dichters van lateren tijd vereenigd vindt, en
in zijne
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zwakste voortbrengselen, in die, welke meer dan al andere gebrek aan poëtische
vorming verraden, ontmoet men toch eenige dier hoedanigheden. Zijne taal, waarin
het Nurembergsche dialect eene voorname rol speelt, zijn versbouw en zijn rijm
laten weleens veel te wenschen: hij behandelt ze met eene zorgeloosheid, die toont
hoe 't hem minder te doen is om den vorm, waarin hij zijne gedachten kleedt, dan
om die gedachten zelven. Doorgaans vergenoegt hij zich klaar en duidelijk te zeggen
wat hij zeggen wil, denkt niet om sierlijkheid van stijl en acht het beneden zich op
effect jacht te maken. Toch bezat hij over de taal veel meesterschap en heeft voor
elk denkbeeld het gepaste woord. Van eene vergelijking met onze brabbeltalige,
rijmen maatverknoeiende rederijkers kan geene spraak wezen. Bij al het dialectische
en onbeschaafde blijft zijne taal door en door gezond, natuurlijk en hartelijk; bij al
het ruwe en hobbelige, is zijn stijl los en vloeiend. Wel wringt en knijpt hij de woorden
soms zonderling, om ze in zijne verzen te krijgen, maar toch worden die verzen,
meest jambische van vier voeten met staande rijm of van vier en half met slepend,
niet stroef. Rijk aan rijmen is hij niet: hij herhaalt gedurig dezelfde, en zelfs de
gebrekkigste aarzelt hij niet te gebruiken, waar hem niet spoedig een beter in valt.
Met maaten rhythmus neemt hij het insgelijks niet te na. Zeker, men zou ongelijk
hebben hem voor de inkleeding met de goede dichters der volgende ecuwen op
éene rij te stellen, en bij het beoordeelen zijner gewrochten mag men niet uit het
e

oog verliezen, dat vele in de eerste helft der 16 eeuw geschreven werden; maar
voor die eeuw is hij een talent van den eersten rang en stelt al zijne tijdgenooten in
de schaduw door dichterlijke begaafdheid, juistheid van opvatting, zoowel als door
levendigheid en schilderachtigheid van voordracht.
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Sachs is alles behalve een idealist; hij is veeleer een volbloed realist, in den geest
onzer oude schilders. Den raad van Goethe ruim twee eeuwen vóor Goethe
volgende, grijpt hij ‘in het volle menschenleven’ en geeft het gegrepen zoo krachtig
en aanschouwelijk weder, dat hij 't ons letterlijk vóor oogen toovert. Jacob Grimm
karakterizeert hem zeer juist in de twee volgende woorden: ‘Hans Sachs dicht en
verdicht niets. Hij is derhalve geen scheppende geest; hij is reaal, niet ideaal. Een
Schiller voelde zich door niets in Sachs aangetrokken; een Goethe had punten van
aanraking met hem.’
Wat, volgens ons, aan Sachses schriften hunne grootste waarde leent, is dat zij
het karakter en het gemoed des dichters, als burger en als mensch, zoo getrouw
weêrspiegelen. Aán de naiefste en roerendste gemoedelijkheid paren zij den
beminnelijksten nooit bitteren humor. Men voelt, Sachs lezende, hoe goed hij 't met
zijne lezers meent. Een kind des volks, houdt hij nooit op de dichter des volks te
zijn, en schrijft, niet uit roemzucht, nog min om stoffelijk voordeel voor zichzelven,
maar alleen om het volk nuttig te wezen. Van daar dat geen spoor van geveinsdheid
of effectmakerij zijne gewrochten ontsiert, dat zij overal eene oprechtheid en
openhartigheid ademen, welke te meer bevallen, naarmate men ze minder bij andere
schrijvers aantreft. Van daar ook dat vele zijner vertellingen, b.v., na drie eeuwen
nog met onverminderde frischheid op den lezer werken, en dat zelfs geletterden
gaarne zijne gebreken, als daar zijn: ruwheid van uitdrukking, onbeschaafdheid van
taal en, in zijne ernstige gewrochten, gezwollenheid en breedsprakigheid, over het
hoofd zien, om slechts aan het gezond verstand en den kinderlijken eenvoud, aan
de strenge onpartijdigheid en de onverstoorbare kalmte, aan den

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

144
gelouterden godsdienstzin en de reine zedelijkheid te laten recht weêrvaren, in de
soms wat ruwe schaal besloten. Het zijn die schoone hoedanigheden, welke ons,
nevens den dichter, den edelen mensch, den verlichten vaderlandsvriend en den
vooruitstrevenden burger doen hoogachten en beminnen, die de brandendste
vraagpunten konde aanroeren, zonder te overdrijven, zonder andersdenkenden te
kwetsen of te verbitteren.
Men heeft, niet ten onrechte, doen aanmerken, dat, zoo hij voor een goed deel
den uitslag, welken hij bekwam en nog bekomt, in de eerste plaats dankt aan de
overtuiging waarmede hij de burgerlijke wereld, waarin hij leefde, als de wereld in
't algemeen beschouwt, die te enge wereldbeschouwing ook de grenzen van zijn
talent enger maakt. Zoo schildert hij uitsluitelijk de menschen, welke hij om zich ziet,
en kent buiten de burgerlijke kringen slechts boeren en varende lieden. Hoezeer dit
op zichzelve geen gebrek is, belet het hem, inderdaad, eene hoogere vlucht te
nemen en tot de kern der dingen door te dringen, waarvan hij veeltijds slechts de
buitenzijde kent. Het neemt niet weg, dat hij voor de wereld, welke de zijne was, en
waarvoor hij hoofdzakelijk schreef, ongeëvenaard bleef, en dat men zijne naïeve,
frissche, trouwhartige, levendige beweeglijkheid, geestige schalkheid, zoowel als
zijn meesterschap over de taal, niet genoeg kan bewonderen.
e

Wij hebben gezien, hoe Sachs zeer belezen was en in de 16 eeuw voor een
geleerde kon doorgaan. Bij al zijne befaamdheid een handwerksman gebleven,
moest hij onvermijdelijk op zijne belezenheid en geleerdheid zich nu en dan een
weinig laten voorstaan. Men kan het hem niet euvel duiden, daar 't met eene
naïefheid geschiedt, die zelfs een luttel verwaandheid en schoolvosserij - waarvan
hier niets
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voorkomt, - zou doen vergeven. Hetzelfde geldt voor de leerende en streng zedelijke
strekking, welke in al zijne gewrochten doorstraalt. Wel geeft zij zich lucht in de
zedeles, waarmede hij sommige dier gewrochten besluit; doch zij verveelt niet, dewijl
die les gewoonlijk kort is, natuurlijk uit het verhaal of de fabel voortvloeit en nooit
tot zedepreek ontaardt. Waar de feiten luide genoeg spreken, blijft de zedeles
achterwege. Verdraagzaam en toegevend voor menschelijke zwakheid, kan hij het
zelden van zich verkrijgen de dwaasheden en gebreken anders dan medelijdig en
lachend te gispen, en alleen den grooten en machtigen der aarde heeft hij den moed
om hunne ondeugden en misdaden hard te vallen. Voor het overige ziet hij het leven
liefst van den zonnigen kant, doch vergeet daarom den ernst des levens niet en is
ernstig waar hij 't inderdaad wezen moet.
Om den dichter en zijn streven geheel le doen kennen, zal het noodig zijn een aantal
zijner gedichten onder het oog der lezers te brengen. Wij zullen het, deels bij middel
van ontleding, deels bij middel van vertaling beproeven. Het zal hun toelaten zich
van Sachses dichttrant en kunstwaarde een juister denkbeeld te vormen, dan alwat
wij bij het vorenstaande zouden voegen. Voor de vertaling stippen wij aan, dat wij
e

verkozen den vorm van den dichter der 16 eeuw zoo getrouw mogelijk weêr te
geven. Door schaven en vijlen hadden wij, gelijk anderen meenden het te moeten
doen, de lezing kunnen aangenamer maken; doch alsdan hadden wij ons van dien
vorm verwijderd, die bij Sachs hoofdzaak is, daar weinige zijner gewrochten van
eigen vinding zijn. Het is om dezelfde reden, dat wij ons niet veroorloven sommige
woorden te vervangen, die in onze negentiende-eeuwsche ooren grof en onbetamelijk
klinken. Gelijk alle schrij-
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vers van zijnen tijd, noemt Sachs de dingen bij hunnen naam, en 't draagt nogmaals
bij, om aan zijne schriften hun eigenaardig karakter te leenen.
Men kan die gedichten in twee groote afdeelingen splitsen; de eigenlijke gedichten
en de dramatische. De eerste afdeeling begrijpt: meestergezangen en andere
liederen, historia's, fabels, parabels, samenspraken en Schwänken, kluchtige
vertellingen in den aard onzer middeleeuwsche boerden; de tweede, tragediën,
comediën en Fastnachtspielen (vastenavondspelen). De meestergezangen en
liederen werden gezongen; de andere gedichten en de dramatische opgezegd of
uitgegalmd. Van de meestergezangen, die zeer talrijk zijn (4275), werden, wij zegden
het reeds, geene in de hiervoren vermelde vijf folianten opgenomen; maar uit die,
welke door Goedeke en Tittmann en na hen door anderen zijn uitgegeven, blijkt,
dat zij, alhoewel van minder waarde, niet zonder verdiensten zijn, trots het stijve en
gekunstelde, aan de angstige inachtneming der regels te wijten. De lyrische poëzie
is overigens de zaak van onzen dichter niet. Hij schijnt er zelf van overtuigd te zijn
en verhaalt en beschrijft bij voorkeur, zelfs in zijne liederen.
Tusschen zijne didactische gedichten, zijne fabelen en parabelen komen zeer
goede voor, maar best van al slaagt hij in de Schwänken en Fastnachtspielen. Zij
zijn zoo natuurlijk kluchtig, dat men ze thans nog lachwekkend vindt, en hebben dit
e

voordeel op soortgelijke producten van de 16 eeuw, over het algemeen grof en
onzedelijk in den hoogsten graad, dat zij alle grof- en onzedelijkheid zorgvuldig
vermijden. Daar het ons te verre zou leiden, wilden wij voorbeelden geven van elke
soort der gedichten, zullen wij voor dit opstel ons voornamelijk bij die twee laatste
bepalen.
Vooraf nog een woord omtrent de keus der onderwerpen.
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Hij ontleent ze beurtelings aan den Bijbel (voor de meestrgezangen), de
geschiedenis, de fabelleer, de kronieken, de sagen, legenden en sprookjes der
volksoverlevering, zijne reisherinneringen, het dagelijksch leven in zijne omgeving,
de gebeurtenissen op het veld der staatkunde, enz. Overal waar hij iets aantreft,
dat hem voor zijne lezers geschikt voorkomt, dat hen kan beleeren, stichten of
vermaken, grijpt hij toe en bewerkt het op de hem eigen wijs, die eene grondige
kennis van het menschelijk hart en de maatschappelijke belangen en betrekkingen
verraadt. Onder dit opzicht kan men hem eenigszins met onzen Cats vergelijken,
van wien hij, onder andere opzichten, weêr hemelsbreed verschilt. Wanneer eene
stof hem bij uitstek bevalt, vreest hij niet ze andermaal, doch onder een nieuwen
vorm te behandelen. Zoo komen sommige onderwerpen in zijne werken tot driemalen
voor: als lied, als Schwank en als comedie of Fastnachtspiel, b.v. het volgende, dat
wij als Schwank zullen ontleden:

De ongelijke kinderen Eva's.
Toen de Heere God alle creaturen geschapen had, nam hij grootvader Adam eene
ribbe uit het lijf, vormde daarvan Eva en gaf ze hem tot gade met den wensch: ‘Wast
en vermenigvuldigt!’
Als evenwel, na deze daad,
Zij, volgend Satans valschen raad,
Genoten de verboden spijze,
Dreef hij hen uit den Paradijze.

In ongenade gevallen, bouwde Adam den onvruchtbaren grond, en Eva baarde hem
vele kinderen, de eenen schoon naar ziel en lichaam, de anderen zeer ongelijk aan
hunne broeders. Natuurlijk hield Eva veel meer van de schoone, brave,
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verstandige kinderen, dan van de leelijke, kwade en domme, over welke zij zich niet
veel bekommerde.
Zekeren dag liet God door eenen engel Eva aankondigen, dat hij haar wilde een
bezoek brengen, om te zien hoe zij met Adam en de kleinen huishield.
Als Eva deze boodschap kreeg,
Toen was zij blijde om Gods genaden
En dacht: ‘Zijn komen zal niet schaden.’
Zij keerde en sierde gansch haar woon
Met gras op en met bloemen schoon,
En stak in al de kamers meien.

Zij deed verder de fraaie kinderen een bad nemen, borstelde, kamde, poetste ze
en gaf aan ieder een zuiver hemd. Zij leerde hun netjes buigen vóor den Heer, hem
beleefd ontvangen, hem handjes geven, enz.
Maar de andre kindren slechtgebouwd
Verstiet zij allen, jong en oud.
Een deel verborg zij in het strooi,
Een deel begroef zij in het hooi,
Een ander deel stak ze in de schouw.
Zij vreesde zeer de Heere zou
Bespotten haar met dezer tucht
En met haar ongesta lte vrucht.

De Heer kwam. Hij vond de schoone kinderen in rij en gelid geschaard. Zij ontvingen
hem heuschelijk, bogen als 't hun geleerd was, boden handjes, knielden neer en
aanbaden hem.
Waarop de milde Heere goedig
De kindren zegende zachtmoedig.

Hij legde hun, het eene na het andere, de handen op en sprak hen aldus aan: den
eerste:
‘Gij zult op aarde
Een koning zeer geweldig worden!..’
Den tweede: ‘Gij een vorste zij!’
Den derde: ‘Gij een grave vrij!’
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Den vierde: ‘Gij een riddersman!’
Den vijfde: ‘Zij een edelman!
Regeeren zult gij volk en land
En hebben altijd de overhand.’

Zoo gaat hij voort en maakt van den zesde ‘een burger rijk’, van den zevende ‘een
altoos gelukkigen koopman’, van den achtste ‘eenen doctor wijs en hooggeëerd’.
Kortom, hij
Gaf alzoo allen rijken zegen.

Door zooveel goedheid bemoedigd, besluit Eva ook de leelijke kinderen voor den
dag te halen. Vermits hij de rijkbegaafde zoo mild heeft bedeeld, denkt zij,
Zoo zal zich God nog meer erbarmen
Der ongestalten en der armen.

Maar als de Heer het zonderlinge troepje vóor zich ziet, kan hij zijn lachen niet
bedwingen. En geen wonder! Ze zijn allen
Schurftig en luizig, harig en knobbelig,
Verhakkeld, verscheurd en smerig en modderig,
Onhandig, grof, en linksch en dom,
Lomp, bandloos, boersch en lui en krom.

Ook vraagt hij met bevreemding:
‘Eva, wat meent gij met die zaken?’

Eva, die den ongunstigen indruk bemerkt, welken het zoodje op God gemaakt heeft,
bidt:
‘Heer, geef hun ook uw zegen,
Gij zijt zoo heilig allerwegen,
Laat hunne gestalt' 't hun niet ontgelden!
Zij komen bij de menschen zelden:
Derhalve leeren zij op aarden
Niet zeer veel hoflijke gebaarden.’

‘Dat zie ik wel,’ zegt de Heer, ‘maar zal ze toch zegenen’. Hij legt hun dus ook de
handen op en maakt van den
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eerste eenen landbouwer, van den tweede eenen visscher, van al de anderen
insgelijks arbeidslieden en van den laatste zelfs eenen huisknecht. Het verwondert
Eva, en zij maakt de aanmerking:
‘Lieve Heere rijk,
Hoe zegent gij zoo ongelijk,
Waarmee beticht gij de arme bend’,
Dat gij ze dus treedt in het zand,
Dat op gansch de aarde zij alleen
Tot voetbank andren moeten zijn?
Wijl toch de kindren altemaal
Van mij zijn en van mijn gemaal,
Zoo moest uw goede zegen rijk
Ook voor hen allen zijn gelijk.’

‘Dat verstaat gij niet,’ antwoordt God;’ ik wil 't u verklaren. Ik ben de eenige God en
moet de gansche wereld met uwe kinderen voorzien. Maakte ik ze allen tot vorsten
en heeren, wie zou dan koorn bouwen, dorschen, malen, bakken? Wie zou kleederen
naaien, schoenen maken, smeden, timmeren, enz? Welnu, voor dat alles kies ik
geschikte lieden, opdat de verschillende standen elkaar in wezen houden en het
menschelijk geslacht goed verbonden blijve, als de ledematen in een lichaam.’ Eva
begrijpt het en bidt ten slotte:
‘Ach Heer, vergeef, ik was te snel,
Geschiede uw goddelijk bevel
Aan mijne kindren te uwer eer,
Ik wederspreek u nimmermeer.’

In het besluit betreurt Sachs, dat de wijze schikking Gods, waarvan Eva de
noodzakelijkheid erkent, door de menschen zoo dikwijls wordt te schande gemaakt.
Niemand wil in zijn beroep blijven, iedereen wil verder komen, en de een verdringt
gedurig den ander, waardoor ‘jong en oud
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veel ongemak lijdt.’ Hij drukt den vromen wensch uit: ‘God moge het ten beste
e

wenden!’ Wat zou de brave man gezegd hebben, indien hij op het einde der 19
eeuw geleefd hadde?

In vele vertellingen, waarvan het onderwerp aan de volksoverlevering is ontleend,
speelt St. Pieter eene voorname rol. De legenden, aan die vertellingen tot grondslag
dienende, zijn voor het meerendeel dezelfde, welke in den mond van ons volk
voortleven, en hel karakter van den Sant stemt teenemaal overeen met dat, welk
onze legenden hem toeschrijven, als uit een anderen Schwank kan blijken:

Sint Pieter met de geit.
Eens was Christus op reis met St. Pieter. Zij hadden juist een dorp verlaten en
kwamen aan eenen kruisweg, toen Petrus aanving:
‘o Heere God en Meester mijn,
Mij wondert zeer de goedheid dijn,
Daar gij als God almachtig zijt,
En op de wereld te allen tijd
Laat alles gaan, gelijk het gaat.’

‘En nochtans loopt er zooveel verkeerd! Maar gij ziet toe en zwijgt stil, als kommerde
het ding u niet veel. Mocht ik, St. Pieter, eens een jaar Heere God zijn, het zou wel
veranderen, want ik zou
‘Veel beter voeren regiment.
Ja, 't moest op aarde beter staan,
Niet alzoo door elkander gaan;
Ik zou veel beter orde houden.’

‘Welnu,’ zegt Christus, ‘laten wij zien. Gij zult heden eens Heere God zijn:
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‘Doe en gebied naar uw gemoed,
Wees streng of hard, wees mild of goed;
En deel den vloek uit of den zegen,
Geef heer lijk weder, wind of regen,
Gij moogt bestraffen of beloonen,
Moogt plagen, schutten of verschoonen.
In summa, heel mijn regiment
Leg heden ik in uwe hand.’

Petrus is opgetogen: hij stelt zich voor wonderen te verrichten. Weldra komt eene
arme vrouw hen tegemoet, die hare geit naar de weide drijft. Zij moet als dagloonster
voor haar brood arbeiden, kan op het dier niet passen en is genoodzaakt het aan
Gods hoede over te laten. ‘Komaan,’ zegt de Heer tot Petrus, ‘schaf hulp. Gij moet
de geit in uwe hoede nemen en zorgen, dat zij dezen avond ongedeerd terug is bij
de arme vrouw.’ De apostel begrijpt het en neemt de geit in zijne hoede; doch nu
beginnen zijne kwellingen. De geit was moedig, jong en dertel. Zij ijlde verre van
hem weg,
Liep in de weide heen en weder,
En steeg de bergen op en neder.

Zij kroop door bosschen en hagen, en St. Pieter moest haar nadraven. De zon
scheen heet, en het zweet droop hem van het lijf. De oude man beleefde een zeer
kwaden dag, en, toen des avonds
De geit hij weder huiswaarts brachte,
De Heer zag Petrum aan en lachte.

Hij vroeg hem, of hij langer begeerde de heerschappij te voeren; maar de Sant:
‘.... Lieve Heere mijn,
Neem weder toch den schepter dijn!’

smeekt hij, ‘want ik bemerk, dat ik niet eens eene geit weet te regeeren, laat staan
menschen. Vergeef mij mijne
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dwaasheid: ik wil voortaan uwe heerschappij “zoolang ik leef,” niet meer afkeurn.’
Gewoonlijk is het besluit, dat Sachs op zijne Schwänken volgen laat, vrij kort. Hier
is het vrij lang, naar allen schijn omdat te zijnen tijde de lieden, die alles beter wisten
en de kunst van regeeren grondiger verstonden, niet minder talrijk waren dan
tegenwoordig.
Als in deze vertelling en bijna overal in de volksoverlevering, - men denke aan
St. Pieter en het Hoefijzer, St. Pieter en het Hoen, en vele andere ten onzent, - is
de Prins der Apostelen bij Sachs meermalen genoodzaakt zijne dwaling of zijn
ongelijk te erkennen. Zoo in het gesprek:
St. Pieter met de Landsknechten.
Landsknechten noemde men, gelijk ieder weet, de krijgslieden, die, van het einde
e

e

der 15 tot de 17 eeuw, bij de legers als voetknechten vrijwillig dienst namen. Zij
werden 't eerst in Duitschland aangeworven en wel door keizer Maximiliaan I. Voor
zijne oorlogen bij den adel zijner erfstaten en de ridderschap des Rijks geenen steun
vindende, bracht hij, in 1487, stad- en landbewoners onder zijne vanen, verleende
hun soldij (van hier soldaat) en stelde bekwame oversten aan hun hoofd. Zij bewezen
hem zoo gewichtige diensten, dat weldra andere vorsten zijn voorbeeld volgden.
De Landsknechten waren dappere, doch lastige gezellen, moeilijk te beteugelen
zelfs door hunne oversten, en mettertijd werden zij, in vele gevallen, eene ware
plaag. Hun leven was een ongebonden, heerennabootsende, waarom ze weleens
spottenderwijze Junker Landsknecht heetten. In spijs en drank, verlustigingen en
kleedij dreven zij overdaad, bras sen en dobbelen waren hunne geliefkoosde
bezigheid, wanneer er niet te vechten viel.
In de liederen en hekeldichten van den tijd wordt er ge-
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durig op gewezen; en zweren en vloeken als een Landsknecht was eene zeer
e

gebruikelijke uitdrukking. Dat zij reeds in de eerste helft der 16 eeuw bij burger en
boer niet meer ter goeder naam en faam stonden, leeren wij uit verscheidene
Schwänken als: De Duivel laat geenen Landsknecht meer in de Hel komen, Waarom
de Boeren niet gaarne Landsknechten herbergen, enz. In bovenvermeld gesprek
vernemen wij waarom St, Pieter ze niet meer in den hemel wil. Ziehier:

Sint Pieter met de landsknechten.
Negen arme Landsknechten trokken uit, om van huis tot huis te bedelen. Er was
geen oorlog in den lande, er werd hun geene soldij betaald, en zij leden honger en
gebrek. Zekeren morgen kwamen zij vóor de poort des hemels en klopten aan: zij
wilden ook daar garten (gaarden), d.i. aalmoezen vragen, om hunnen nood te stillen.

Petrus.
Sint Pieter waakte bij de poort,
Als hij daarvoor de knechten zag,
Zeer snel hij tot den Heere sprak:
‘Heer, builen staat eene arme schaar,
Laat ze toch in, hun nood is zwaar!
Zij zouden graag hier beedlen gaan.’

De Heer.
De Heer zei: ‘Laat ze langer staan.’

De Landsknechten.
Als nu de knechten wachten moeten,
Daar gaan ze aan 't vloeken en scharrelvoeten:
‘Martelie, Lijden, Sacrament!’
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Petrus.
Sint Pieter deze vloeken niet kent,
Hij dacht zij spraken van geestlijke dingen,
Wil in den hemel ze toch bringen
En spreekt: ‘o Lieve Heere mijn,
Ik bid u, Iaat ze toch hier zijn,
Want vromer liên ik nooit en zag.’

De Heer weigert nogmaals: ‘Gij kent ze niet, naar ik zie: 't zijn Landsknechten, en
‘Die zouden met moedwillige zaken
Den hemel ras ons te enge maken.’

Petrus.
Sint Pieter bad toen echter meer:
‘Heer, laat ze binnen om uwe eer.’

‘Welnu,’ zegt eindelijk de Heer, ‘laat ze binnen; zij zullen u bezwaarlijk zijn. Zie dan,
hoe gij ze buiten krijgt.’
Sint Pieter haast zich van de toelating gebruik te maken. De Landsknechten
komen in den hemel en ‘bedelen bij iedereen.’ Nauw hebben zij eenig geld
ingezameld, of zij gaan aan 't dobbelen. Weldra ontstaat krakeel; zij trekken van
leder, houwen op elkander in en
Jaagden elkander heen en weder
In 's hemels ruimten op en neder.

Sint Pieter komt op het gerucht toegeschoten en poogt te vergeefs hen te stillen.
Hij krijgt zelf slagen. Hij is buiten raad en smeekt deemoedig den Heer hem te
helpen, opdat hij de Landsknechten buiten krijge. Hij bekent, dat hij ongelijk had en
belooft, dat het hem eene leer zal wezen, dat hij nooit Landsknechten meer zal in
den hemel laten. ‘Doe eenen engel de trom slaan vóor de poort van den hemel,’
raadt de Heer. Sint Pieter volgt den raad, en zoo-
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dra de Landsknechten het trommelen hooren, stormen zij gelijk
Ras buiten naar des hemels deur,
Zij meenden men sloeg alarm daarveur.

Petrus.
Sint Pieter sloot de hemelpoort,
Versperde den knechten voortaan het oord,
Sinds is er geen meer ingekommen,
Wijl Petrus nog blijft op hen brommen.

Eene andere, wellicht veel grooter plaag voor Duitschland waren nog te dien tijde
de Roofridders. Toen het ridderwezen allengs zoozeer ontaard was, dat men het
doel der instelling geheel uit het oog verloren had, schaamden zekere edellieden
zich niet van roof op den openbaren weg hun handwerk te maken: van daar de
naam Roofridders. Met hunne wapenknechten vielen zij kloosters en kerken aan,
om ze uit te plunderen; zelfs steden en dorpen waren niet altoos voor hunne
aanrandingen veilig. De reizigers, vooral de reizende kooplieden, die de jaarmarkten
bezochten, hadden van hen veel te lijden. Uit hunne burchten of uit hinderlagen in
het woud overvielen zij hen, namen hun geld en goederen af en sleepten hen
gevankelijk naar hun slot - men noemde het roofslot - mede, om hunnen
bloedverwanten of vrienden losgeld af te persen. Om ze geheel uit te roeien, moesten
de vereenigde Duitsche vorsten tot de strengste maatregelen toevlucht nemen, en
het duurde lang, eer aan hunne wanbedrijven voor goed een einde kon gesteld
e

e

worden. Dat zij in de laatste helft der 15 en in de eerste der 16 eeuw nog veelvuldig
voorkwamen en meestal straffeloos hun eerzaam beroep uitoefenden, blijkt uit vele
gedichten, waarin Sachs moedig die zonderlinge edelen hek elt en bespot, onder
ander uit het lied De onbeschaamde Straat-
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roover. Het verhaalt, hoe in Frankenland een edelman zat (woonde), die, niet zeer
rijk aan goederen, zich op de straat met rooven geneerde. Hij had drie knechten,
met wie hij den buit gelijkelijk deelde. Eens kwamen uitgeplunderde kooplieden op
zijn slot klagen, dat zijne handlangers hen van alles hadden beroofd. De edelman
vroeg hun: ‘Hadt gij, toen men u overviel, de kleederen aan, welke gij thans draagt?’
En daar zij bevestigend antwoordden, hernam hij:
‘Alsdan
Is 't door de mijnen niet gedaan,
Want mijne knechten hebben de zeê
Zoo goede rokken te nemen mee:
Die lieten zij u zeker niet!’

‘Zoo bekende hij,’ zegt Sachs met de hem eigen naïeveteit, ‘dat hij met knechten
op de straat roofde onverpoosd.
‘Hij loochende niet eenmaal dat!’

In het volgende stukje, nogmaals een lied, hebben wij een anderen Roofridder, een
van die, welke, als sommige beruchte rooveroversten van lateren tijd, hun ambacht
met eene soort humor dreven:
(1)

De abt in 't wild bad .
Er was een abt in Beierland,
Men kent zijn sticht ten allen kant,
Het is genaamd Roeshoven;
Die at en dronk het allerbest,
Dat hij werd vet en welgemest,
Groot als een kacheloven.
Op 't laatste werd hem eng de borst,
Hij konde niet meer eten,
Alleen tot drinken had hij dorst;
Des heeft hem vrees bezeten.

(1)

Badplaats met warme bronnen.
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Op artsenraad voer hij naar 't bad gezwinde,
Dat hij daar hulpe vinde;
Twee paters nam hij meê
Naar eenes abtes zeê.
Als hij nu reisde Hoor een woud,
Daar sprong van uit het kreupelhout
Een eêlman op hem neêr
En sprak: ‘Wie zijt gij, waar naar toe?’
‘Naar 't wildbad, Heer,’ zei bang te moê
De abt: ‘'k ben een geestlijk heer.’
Hij vraagt: ‘Wat wilt gij in het bad?’
En de abt: ‘Ik kan niet eten;’
En geen daarop: ‘Is het maar dat?
Zoo wil ik mij vermeten
U gansch te helpen in een dag of drij.
Welaan, en kom met mij!’
Den abt en hielp geen beê,
Hij moest wel komen meê.
Als hij gebracht was op het slot,
Stak hij hem in een kamer groot,
Sprak: ‘Gij moet droge baden.’
Per dag hij hem drie erwten gaf.
Maar de abt werd hongrig, nam zeer af,
En bad zeer om genaden.
Ten disch hem noodde de edelman:
Daar als ren wolf hij vrat,
En schonk hem tachtig gelden dan
En voor naar huis zijn pad. Daarom wie vol is en niet eten mag,
Beproef de kunst drie dag;
Dit wildbad zuivert rein,
En hij zal eten fijn.

In den Schwank, getiteld Van den vromen Adel, hekelt en bespot hij de Roofridders
op waarlijk bloedige wijs. Te Frankfort, verhaalt hij, moest een gemeen straatroover
onthalsd worden. Toen men hem ter gerechtsplaats leidde, kwam de stoet voorbij
eene herberg, waar vele edellieden verga-
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derd waren. De veroordeelde was een schoon jonkman, en de ridders, niet wetende
wat hij misdaan had, kregen medelijden met hem. Zij baden den hoogen raad hem
genade te schenken. Deze toonde zich hiertoe bereid; doch niet zoodra hadden de
edellieden vernomen, dat de arme zondaar een straatroover was, of zij riepen
verontwaardigd, als uit éenen mond: ‘Hoe! heeft die jongen kooplieden op den
openbaren weg beroofd, zonder van adel te zijn? Dat wisten wij niet:
‘Derhalve spoedig weg met hem,
En laat hein maar den kop afslagen!
Durft zulk een boerenknecht het wagen
Met roof op straat zich te geneeren,
Wat enkel is vergund met eeren
Den vromen adel allenthalve!...’

‘Dus’ zegt de dichter in zijn besluit:
De koopliên mogen blijde zijn,
Dat alle wegen worden rein,
In Franken, Beieren, Zwaben, Sachsen,
Daar zelfs zorgvuldig op zal passen
Onze adel, dat op geene wegen
Nog iemand straatroof kunne plegen,
Ten zij, van aadlijken geslacht,
Hij tot de daad hebb' recht en macht.

En om de spotternij nog beter te doen uitkomen, geeft hij den kooplieden den raad
niettemin zelven hunne voorzorgen te nemen en zich overal op den openbaren weg
voor ongeval te hoeden.
Hans Sachs, Duitschlands grootste volksdichter, hadde de volksvriend niet moeten
wezen, dien wij kennen, om den boerenstand, dit voorname deel des volks, te
verwaarloozen. Ook dicht bij nog meer wellicht voor de land- dan voor de
stadbewoners en is onuitputtelijker dan ooit, in wijze lessen en nuttige wenken, waar
hij zich tot de buitenlieden,
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wendt. Hier vooral laat hij de feiten spreken en wacht zich voor droge zedelessen
en zedepreêken. In de Funsinger Boeren doet hij zien, hoe bespottelijk en nadeelig
te groote eenvoudigheid hun kan worden. Hij vertelt, hoe in het dorp Funsing
Vóor lange jaren
Eenvoudge boeren vele waren.

Eens gingen zij in het bosch eikels voor hunne varkens slaan; en het gebeurde, dat
een hunner, Liendel Topf, door het breken eens taks, van eenen boom viel, met het
gevolg dat
De kop zich in de twijgen ving,
De hals brak af, en zoo het ging,
Dat 't lichaam nederviel in 't gras;
De kop omhoog gebleven was.

Als de boeren willen huiswaarts keeren, vinden zij, onder den boom, hunnen makker
zonder hoofd. Zij redekavelen over het geval:
‘Maar waar heeft hij zijn kop gedaan?
Wie weet, of hij den kop nog had,
Toen hij met ons naar buiten trad!’
Hans Tölp zei: ‘Ik ging aan zijn zij,
Doch zeker weet ik niet, of hij
Den kop op 't lijf toen heeft gedragen,
Wij zullen het zijn vrouw gaan vragen,
Die weet gewisselijk het wel.’
Als zij haar vraagden, dom en fel,
Ten antwoord hun de vrouwe gaf:
‘'k Wiesch zaterdag hem 't aanzicht af,
En hij had zijnen kop toen nog,
Maar ik en kan niet zeggen toch,
Of die op 't lijf des zondags stond,
Schoon ik hem sprak met eigen mond.’

Na een paar niet minder dwaze streken, besluit de dichter met de waarschuwing,
dat wanneer iemand zich al te een-
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voudig aanstelt, men hem met minachting een Funsinger noemt, wat hem niet tot
eer verstrekt.
Om de landlieden, die, te lui om te arbeiden, hunne akkers verwaarloozen en
slechts aan drinken en eten denken, tot inkeer te brengen, vertelt hij hun deze fabel:

De luie boer met zijne honden.
(1)

Doctor Sebastianus Brant
Schreef eene fabel met versland,
Hoe dat op eenen dorpe zat,
Een luie boer, die zeer veel vrat
En, toen zijn vader was gestorven,
Van hein had zijnen hof verworven.
Op dezen hij veel granen had,
Die hij ter markt bracht in de stad,
En snel verkocht denzelfden dag.
Met 't geld hij daar ter stede lag
Staag in de herberg bij den wijne,
Geen acht en gevende op het zijne,
En dikwijls zei: ‘Wat zou ik zorgen!
Ik heb genoeg, sterf ik van daag of morgen,
Want ik weet gansch gewis voorwaar,
Dat, zoo ik leefde honderd jaar,
Ik honderd jaar zou hebben te eten.’
Zoo'n rede hield hij onvermeten,
Steeds luier werd, heilloozer dom,
Zag niet naar zijnen akker om,
Den ganschen herfst, dacht aan geen zaaien.
En als nu kwam de tijd van maaien,
Daar in het dorp de buien zijn,
Zij pikten koorn en oogstten fijn
En zamelden in schuur en kast,
Om van te teren, als het past.
Doch onze luie boer, zoo prat,
Des zomers niets gedaan en had,
Dan slechts verspiilen goed en geld,
En ook niet bad gebouwd zijn veld.

(1)

e

Latijnsch dichter der 15 eeuw.
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Als daarna kwam de wintersnood,
Had hij geen koorn te bakken brood.
Als nu de honger hem randt aan,
Daar vat hij een nadeelig plan,
Stak neder al het weivee zijn,
En schaap en bok, rund, geit en zwijn,
Het een na 't ander, wat hij had,
Hij bried en zood en dan ze vrat.
Daarna hij ook ter nedersloeg
Zijne ossen, die weleer den ploeg
Hem trokken, lei ze dan in 't zout
En vrat ze alweer tot zijn behoud.
Als dit bemerkten zijne honden,
Daar spraken zij op goede gronden:
‘Ziet, onze luie boer, nadat
Verspild hij gansch zijn crfdeel had,
Heeft hij zijn weivee afgestoken
En liet het zoden, braden, koken;
Heeft die gevreten uit het zout,
(1)
Die melk hem gaven, kaas en smout ,
Die nut hem brachten alle dagen:
Heeft alles in den wind geslagen.
Dan hij ook de ossen nedersloeg,
Die eens hem trokken zijnen ploeg,
Opdat hij konde bouwen koren;
Hun trouwe dienst, die is verloren,
Hij vreet hen ook met huid en haar;
En is hij eenmaal daarmeê klaar,
En heeft niets meer in huis en stal,
Dan komt de beurt aan ons, hij zal
Ook ons twee arme honden vreten,
Zoo wij het vlieden nu vergeten,
Niet zoeken eenen andren heer.
Zoo laat ons loopen verre en zeer,
Dat ons de luie boer vermeten
Niet mede slachten kan en vreten.’
Gezegd, gedaan, de beide honden
Het hazepad al spoedig vonden.

(1)

Boter.
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In De Duivel huwde een oud Wijf, een onderwerp, dat hij weer onder meer dan een
en vorm behandelde, betoogt hij, hoe een huwelijk om geld zelden gelukkig is, en
hoe zonder eendracht en eensgezindheid de echt eene hel is, welke den duivel
zelven te heet wordt en hem op de vlucht drijft, ja aan de hel in eigenlijken zin doet
de voorkeur geven. Schier in al de gedichten, waar hij echtelieden ten tooneele
voert, heeft Sachs dit thema ontwikkeld en kan hij de eensgezindheid, als het eenigst
middel om den echt gelukkig te maken, niet genoeg aanbevelen. Hij wist bij
ondervinding, dat hij voornamelijk aan dit middel het geluk te danken had, welk in
den echt zijn deel geworden was. Hij wist echter ook, hoe moeilijk de eensgezindheid,
zelfs in de voorbeeldigste huisgezinnen, behouden wordt, want in een zijner liederen,
heet het, dat de echt alleen goed is, waar de man doof en de vrouw blind zijn.

Wat den echt goed maakt.
Een graaf kwam koning Alfons vragen:
Wanneer zijn echtliên eensgezind?
De koning sprak: ‘Zij niet meer klagen
Wordt doof de man, de vrouwe blind.’
De graaf zei: ‘Mij toch kennen doet,
Waarom na deze beide plagen
Een echt eerst vreedzaam wordt en goed.’
De koning sprak: ‘Merk, als de man
Wordt doof, hij nergens meer en hoort, Dewijl hij niets meer hooren kan, Der vrouwe bitsig booze woord,
Niet in het bed, niet aan den disch.
Vrij is van allen twist hij dan,
Leeft rustig, vreedzaam, stil en frisch.
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‘En evenzoo is 't met der vrouwen:
Zoodra zij is ten volle blind,
Kan zij den man niet meer naschouwen,
Als de ijverzucht haar overwint.
Waarheen hij gaat en wat hij doet,
Zij moet in alles hem vertrouwen,
En in den echt is alles goed.’

Hij liet zich dus niet door zelfbegoocheling misleiden en begreep, hoe het niet licht
viel zijne raadgevingen in dezen behoorlijk in acht te nemen. Daarom komt hij er
telkens op terug, als in onderstaanden Schuank, weer een der beste van de 1700,
welke uit de pen van den dichter vloeiden:

De duivel huwde een oud wijf.
Eens kwam de duivel op onze aard'
En wilde mede zijn gepaard,
En nam ten echt een boos oud wijf,
Wel rijk, doch van misstaltig lijf.
(1)
Nauw was gekomen hij ter ee ,
Daar ving ook aan veel angst en wee.
Het oudje staag te twisten lag
Met kijven, schreeuwen overdag;
Ook 's nachts te bed was 't erg gesteld,
Hij werd door luis en vloo gekweld.
Hij dacht alhier kan ik niet blijven,
'k Wil voort en liever den tijd verdrijven
In eenzaam woud of woestenij,
Waar ik meer rust heb, en voer blij
Naar 't woud. Op eenen boom hij zat,
En zag van daar gaan op het pad
Een arts met eenen mantelzak,
Die met aitsnij toog dag voor dag.
De duivel trad den man op zij
En sprak tot hem: ‘Met artsenij

(1)

Echt. Wij vinden er geen bezwaar in des noods van verouderde woorden gebruikte maken,
e

die ten onzent in de 16 eeuw gebruikelijk waren.
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Laat ons te zaam de lieden heelen,
Doch het gewin rechtmatig deelen.’
De doctor vroeg hem wie hij was;
De duivel zeide hem alras,
Hij was de duivel en had wee
Zooveel geleden in der ee
Van een oud en boosaardig wijf,
Dat hem gepijnigd had het lijf
Met harde, ondragelijke pijn;
Des wou hij niet meer bij haar zijn.
‘Dus neem mij aan tot uwen knecht;
Ik wil u dienen wel en recht.’
Dan toonde hij den artse fijn,
Hoe hij hem kon behulpzaam zijn.
Kortom, zij spoedig eens het waren.
De duivel sprak: ‘Ik wil nu varen
In eenen burger gindscher stad,
Hij won met woekren grooten schat:
Dien wil ik pijnigen zeer fel.
Zoo kom, gij, op mijn voetspoor snel,
Om bij den burger in te keeren
En met een zegen mij te bezweren.
Ik willig uit den zieke vaar,
En u betaalt men aanstonds baar
Graag twintig gulden uit tot loon,
Daarvan geef mij de helft, patroon.’
Zij werden 't eens. De duivel rad
Voer in den burger in de stad
En plaagde hem den ganschen nacht.
Vroeg ook ter steê de arts hulpe bracht
En nam zich dezes burgers aan,
En als een kunstervaren man
Den duivel machtig hij bezwoer,
Die weldra uit den zieke voer
En wachtte naar den arts in 't woud.
Den arts tot dank voor het behoud
Betaalt men dertig daalders baar.
Hij spoedde zich naar 't woud, alwaar
Tien daalders hij den duivel gaf,
En hield voor zich er twintig af,
Zei, twintig was maar het gewin.
De duivel zag de schalkheid in,
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Dat de arts om vijf hem wou bedriegen,
Doch zweeg, dacht'k zal u leeren liegen,
En liet niets van zijn opzet blijken.
Hij sprak tot d'arts: ‘Ik weet'nen rijken
Koordomheer, buiten op het sticht,
Hij huist met een kokin. Dit wicht
Wil ik nu varen in het lijf
En wil hem plagen fel en stijf.
Zorg morgen bij hem in te keeren
En hem met zegen te bezweren.
Dan krijgen wij weer schijven, maat,
De kunst is zeker en probaat.’
De duivel voer, als was gezegd,
Nu in den domheer, kneep hem recht.
De arts spoedig voor den domhof kwam,
De kokin liep tot hem, vernam,
Of hij den duivel kon bezweren:
Men zou hem twintig gulden vereeren.
De arts zegde ja en snel hij ging
En de bezwering fluks aanving,
Zooals hij eerst deed van 's gelijken.
Edoch de duivel wou niet wijken
Als vroeger, in den domheer lief
Hij bleef en riep: ‘De arts is een dief,
Vijf daalders heeft hij mij ontstolen,
Daarom zoo zeg ik onverholen:
Geen dief kan mij hier drijven uit,
'k Wijk uit dit huis niet voor een guit!..’
In grooten angst de meester was,
Want loochnen kwam hier niet te pas,
Hij liep de zaal uit zeer bevreesd.
Daar schoot een list hem voor den geest
En ras hij weer ter zale liep.
‘Beneden in den tuin,’ hij riep,
‘Is, duivel, uw oud wijf gekomen,
Heeft van 't gerecht een brief genomen
En eischt u weder als haar gâ,
Daarom en draal niet lang, maar ga,
Verantwoord u voor het gerecht!’
De duivel kijkt fluks uit en zegt:
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‘Hoel is mijn oude helleregel
Gekomen en brengt brief en zegel,
Dat ik tot haar moet wederom?
Nooit keer ik weder tot haar om!
Eer wil ik varen heen ter hel,
Daar heb ik, lieve meêgezel,
Meer rust dan in het huis der ouw'.’
Hiermeê verdween hij langs de schouw,
Liet achter zich een boozen stank.

Besluit:
Men leere hier uit dezen Schwank:
Waar wijf en man tot hunne pijn
Saam in den echt verbonden zijn
En staag krakeelen dag voor dag,
Waar geen den andre lijden mag,
Maar de een den andere belacht,
En scheidten smaadt, verhoont, veracht,
Elkander kwellen, plukken, slagen,
Elkander bekladden en verklagen,
Waar vreugd noch vrede woont in huis Wordt de echt met voeg genoemd een kruis,
Een duivelsch of een helsche leven,
Waar God ons moog' voor hoeden even!
Hij geve in d'echt van dezen tijd
Ons vrede, vreugd en eenigheid,
Dat daardoor neme toe en wass'
De huwlijkstrouw, dit wenscht Hans Sachs.

Niet alleen den echtelieden, al zijnen landgenooten, om het even van welken staat
of stand, en in de eerste plaats den vorsten en grooten, rijkssteden en voornamen
burgers, drukt hij gedurig op het hart elkander te verstaan, toch eensgezind en
eendrachtig te blijven, in het belang van den voorspoed en de welvaart des
vaderlands. Ook kan men hem, in zekeren zin, als den meest overtuigden voorlooper
beschouwen van de ontzaglijke schaar denkers en dichters, die na hem, gedurende
drie eeuwen, met Duitsche
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eenheid dweepten en in deze de waarborg zagen van Duitschland's heil en roem,
macht en grootheid. Hoezeer die eenheid hem ter harte ging, toonen, meer dan al
andere, die zijner gedichten, waarin hij den Duitschen Keizer, voor hem de
verpersoonlijking, niet alleen van het H. Roomsche Rijk, maar van al de Duitsche
landen, bezingt en verheerlijkt. Indien hij, ofschoon der Hervorming toegedaan,
tijdens den Schmalkaldischen oorlog, de zaak des Keizers omhelst, indien hij in
zijne gedichten met zooveel drift tegen Turken en Franschen te velde trekt, dan is
het dewijl hij in den eerste den machtigsten vriend en voorstander, in de laatsten
de gevaarlijkste vijanden ziet van die eenheid en bij gevolg van het groote Duitsche
vaderland.
Er blijft ons van de dramatische gedichten een denkbeeld te geven. Meer nog dan
e

voor de eigenlijke gedichten, moeten wij hier herinneren, dat Hans Sachs in de 16
eeuw leefde, en dat de meeste zijner scheppingen van de eerste helft dier eeuw
dagteekenen. Men zou dus ongelijk hebben in zijne spelen, om het even of hij ze
tragediën, comediën of vastenavondspelen noemt, goede hoedanigheden te eischen,
welke het Duitsche tooneel van dien tijd niet bezat, niet bezitten konde.
Inderdaad, dit tooneel was niet op de hoogte van het onze, zooals wij het uit de
abele spelen en sotterniën van het Hulthemsche handschrift kennen. Zijn oorsprong
ligt, gelijk elders, in de geestelijke spelen, die men eerst in de kerk vertoonde; doch
uit deze ontwikkelde zich het wereldlijke tooneel niet zoo spoedig en zoo
merkwaardig, dat aan eene vergelijking met het onze kan gedacht worden. De
dramatische gewrochten zelfs van Hans Rosenblüt en Hans Folz, de onmiddellijke
voorgangers van Hans Sachs, staan verre
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e

beneden de Vlaamsche der 14 eeuw. Met Sachs brak in Duitschland een nieuw
tijdperk aan ook voor de dramatische literatuur, en zijne spelen overtreffen al wat
men tot dan toe in zijn land geschreven en opgevoerd had. Vrij van gebreken zijn
zij zeker niet, doch over het algemeen verraden zij een dichterlijk talent, waarvan
in de oudere stukken geen spoor voorhanden is, en laten den rijkbegaafden
dramaturg erkennen, wiens liederen en Schwänken overal met den uitbundigsten
lof besproken werden.
Niet alleen benuttigde hij voor zijne spelen stoffen, welke vóor hem op het tooneel
niet behandeld waren; hij bracht in de handeling en in de samenspraken het leven,
dat zij vóor hem hadden gemist, en ontwikkelde zijne onderwerpen op waarlijk
dramatische wijze. ‘Vór Sachs,’ zegt Pannier, ‘verheft zich het drama ter nauwernood
boven den ruwsten gesprekvorm, en daarbij dragen de samenspraken zeer dikwijls
het kenmerk eener treurige kansel- of katheder-wijsheid. Hans Sachs, daarentegen,
weet werkelijk dramatisch leven in zijne spelen te brengen en, trots de leerende
strekking, den onaangenamen prediker- en schoolmeeslertoon gelukkig te vermijden.
Bij de voorgangers van onzen dichter, heerscht, in de boertige stukken, ruwheid,
zedeloosheid, poetsenmakerij en schandaalzucht; bij Sachs vinden wij van dat alles
niets. Bij hem is alles betamelijk, ofschoon derb, doordrongen van streng zedelijk
streven, fijn humoristisch gedacht en uitgevoerd; bij hem verraadt alles den man
zonder drift, met ernstigen, doch welwillenden blik neêrziende op de gebreken en
dwaasheden zijner tijdgenooten.’
Wij zegden het hiervoren: evenals Sachses Schwänken boven zijne andere
gedichten, zoo munten zijne vastenavondspelen uit boven zijne overige dramatische
gewrochten.
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Daarvan kan men zich het best overtuigen, wanneer men ze met zijne tragediën en
comediën vergelijkt, gelijk men, om zich van de vorderingen te overtuigen, welke
het Duitsch tooneel hem dankt, ook zijne vastenavondspelen met die zijner
voorgangers moet vergelijken. Van looneeltechniek heeft hij, wel is waar, weinig
kennis. Niettemin weet hij vooral die laatste spelen behoorlijk op te bouwen. Zijne
intrige is gewoonlijk allereenvoudigst; doch hoe eenvoudig zij ook zij, toch weet hij
ze zoodanig uit te werken, dat zij inderdaad belangwekkend wordt. Verder zijn zijne
karakters waar en natuurlijk. Zijne personaadjes spreken en handelen, gelijk hun
karakter het medebrengt, en zijn van het begin tot het einde volgehouden.
‘Zijne grootste verdienste,’ zegt evengemelde criticus, ‘bestaat hierin, dat hij een
waarlijk nationaal drama schiep, welk in al de klassen der bevolking niet alleen
verstaan, maar tevens gaarne gezien werd. Het gelukte hem ook hier de klove
tusschen geleerden en ongeleerden, tusschen dichter en volk aan te vullen.’ Waaruit
volgt, dat, hadden de latere Duitsche tooneeldichters zijne voetstappen gedrukt,
Duitschland veel eerder een waarlijk vaderlandsch tooneel zou bezeten hebben,
e

dan nu 't geval was, en niet tot de 18 eeuw hadde moeten wachten, om op dit
tooneel te bogen. Dit geldt niet minder voor het tooneel in Nederland, gelijk wij 't
vóor jaren reeds elders deden aanmerken.‘Hadde ons tooneel zich in denzelfden
geest’ - den geest van Esmoreit en de andere spelen van hooger vermeld handschrift,
- ‘ontwikkeld’ zegden wij, en 't blijft ons gevoelen, ‘er ware in Nederland een
schouwburg tot stand gekomen, die, evenals onze schilderschool, evenals onze
letterkunde, in 't algemeen, de ware uitdrukking van onzen volksaard, eenmaal met
dien der Engelschen, Duitschers,
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(1)

Spanjaards en Franschen had kunnen wedijveren’ .
Zoo gering was de tooneelkennis van Sachs, dat hij de verschillende vakken der
dramatische poëzie niet eens wist te onderscheiden. Gelijk wij zagen, vat hij al de
gewrochten dier poëzie onder den naam spelen te zamen. Wordt in een stuk
gevochten of gestorven, dan is het voor hem eene tragedie; niet, dan noemt hij 't
comedie. In beide soort van gewrochten zoekt hij veeltijds te leeren of te roeren;
zijne vastenavondspelen daarentegen hebben enkel ten doel te verlustigen, te doen
lachen, in éen woord. Toen te Nuremberg, in 1562, de pest woedde, schreef hij
meer dan ooit voor het tooneel, om, gelijk hijzelf zegde, zijne beproefde stadgenooten
te verstrooien en op te beuren; en 't is meer dan waarschijnlijk, dat hij
vastenavondspelen best geschikt achtte, om dit doel te bereiken.
De meeste zijner spelen werden tijdens zijn leven opgevoerd. De opvoeringen
hadden plaats op openbare pleinen of in herbergen, weleens in burgershuizen, op
kasteelen en zelfs aan hoven. Nog in 1646 en 1676 werd zijne tragedie: Van de
Lisabetha, eene Koopmansdochter, aan het hof, te Dresden, vertoond. De vertooners
e

waren liefhebbers, als bij ons van de 14 eeuw tot bijkans op onze dagen, en, weêr
als bij ons, meestal rederijkers, d.i. meesterzangers. Te Nuremberg hielp Sachs,
volgens zijne eigen bekentenis, zijne stukken opvoeren en spelen.
Laten wij thans een paar zijner vastenavondspelen ontleden. Wij nemen eerst dat
getiteld: De doode Man. Het bestaat als alle, slechts uit éen kort bedrijf, is
gedagteekend

(1)

ste

Te zijn of niet te zijn. Brieven over het Nederlandsen tooneel. Literatuur en Kunst, 1
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van 31 October 1553 en heeft vier personen: Hans(den Man), de Vrouw, de
Buurvrouw en den Buurman. Plaats der handeling is, evenmin als in andere,
opgegeven.
De Man en de Vrouw treden sprekend op. Zij, eene looze feeks, wenscht te weten,
hoe en wanneer hij haar liefheeft.

De Man spreekt:
Als ge alles doet wat ik u heet,
Gehoorzaam, onderdanig, willig,
Dan heb ik u ook lief, als billig,
En deel met u mijn zure brood,
En laat u lijden geenen nood
Aan drank en spijs, aan tooi en kleed;
En alles wat ik kan en weet,
Dat doe ik u ten welgevallen.....

Hierna wil zij ook weten, wanneer hij haar vijand is.

De Man spreekt:
Ik wil u een kort antwoord geven:
Wen openlijk of in den stille
Gij nimmer doet naar mijnen wille,
Zie, dan begint mijn vijandschap.

‘Maar wat doe ik, dat u niet bevalt?’ vraagt de Vrouw. De Man legt het haar uit: ‘Gij
bestuurt het huis niet wel en zorgt slecht voor mij,’ zegt hij. ‘Gij zijt toornig,
boosaardig, koppig, wilt altoos gelijk hebben,
‘En zie, met zulke domme zaken
Kunt gij mij op u booze maken,
En mijne liefde gansch vertreden.’

De Vrouw spreekt:
Bekommeren u zoo'n kleinigheden,
Wel, lieve man, dan heeft uw min
Tot mij niet veel van hartstocht in;
Hadt gij, als ik, u lief zoo straf,
Dan nam uw min zoo licht niet af,
Daar ze eerder sterk en vast zou blijven.
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De Man wil nu ook van haar weten, of zij hem liefheeft en hoe.

De Vrouw spreekt:
Mijn lieve man, nu zie, ik wil
Mijn stille liefde u openbaren!
Ik min u zoo, sinds vele jaren,
Dat werdt gij krank, tot mijn verdriet,
Ik gaarn voor u mijn leven liet;
En stierft gij eer dan ik, merk even,
Dan wilde ik ook niet langer leven,
Geen ander huwen, spijt zijn gaven,
Ik liet u eerelijk begraven
In mijnen rozerooden rok....

Hans neemt die verklaring niet voor klinkende munt. Hij besluit haar op de proef te
stellen; en terwijl zij haar linnen aan de Pegnitz - de rivier van Nuremberg - is gaan
wasschen, strekt hij zich op den vloer uit en veinst schielijk gestorven te zijn. De
Vrouw komt terug. Eerst meent zij, dat hij uit kortswijl op den grond is gaan liggen:
‘Ach, Hans, wat doet gij? Sta toch op,
Help mij het linnen hangen op,’

zegt zij; doch weldra gelooft zij hem wezenlijk dood:
‘Ei, hij is dood, ik merk het wel;’

en weet niet wat zij eerst doen zal: weenen of eten. Weent zij eerst, dan komen de
buren toesnellen, en zij moet weenen en zonder eten blijven tot den avond. Dat kan
niet zijn; neen, zij zal
‘Vijf eiers in de panne slagen,
Dan kan ik beter schreien, klagen;
Ook wil ik in den kelder zijn
En halen me een goê mate wijn,
Om me in mijn harteleed te laven.’

Immers, een oud spreekwoord zegt:
Nuchter dansen en nuchter weenen,
Dat is bekomen nog niet eenen.
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Zij gaat. ‘Ho ho!’ roept de Man, als zij weg is, ‘ziedaar voorwaar eene koele liefde;
doch wachten wij het einde af.’ Teruggekeerd, ontvangt de Vrouw het bezoek harer
buren. Zij klaagt haar leed met tranen. De Buurvrouw poogt haar te troosten.

De Buurvrouw spreekt:
Dat hij wegstierf, is eeuwig jammer.
Nu, wijl het niet kan anders zijn,
Stel u erin, o Buurvrouw mijn:
Wat God doet, dat is wel gedaan.

‘Gij hebt goed spreken!’ zegt de bedroefde weduwe, ‘doch wie zal mij voortaan
voeden?’

De Buurvrouw spreekt:
Ei, neem al ras in deugd en eere
U weder eenen andren man:
Die zal u op het beste dan
Weêr voeden als de nabuur mijn.

De Vrouw spreekt:
Ja, dat kan echter nu niet zijn,
Want morgen is het Vastenavond,

‘en men kan niet meer, als vroeger, in den Vasten bruiloft houden.’ Zij jammert voort.
‘Kom,’ zegt de Buurvrouw, ‘haal uw rooden rok, dat wij er 't lijk innaaien en 't uit uwe
oogen brengen.’ Dat kan evenmin zijn, meent de weduwe, want zij moet met dien
rok bruiloft houden: zij heeft niets anders om aan te doen. Zij stelt voor hem in de
huid van de zeug te naaien; want
‘Aan veeziekte is de zeug gestorven,
Tot looien is haar huid bedorven,
Ik moest ze werpen op den mest.’

‘Maar ze is te kort,’ zegt de Buurvrouw: ‘het aangezicht zou er uitsteken; en wilt gij
den rok niet geven,
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dien gij hem in zijn leven beloofdet, haal dan een beddelaken.’ De Vrouw weigert
nogmaals, want het slechtste laken, dat zij heeft,
‘Dat is nog goed vijf kreutzers waard.’

Zij staat er dus op, dat haar man in de huid der zeug begraven worde; en steken
de voeten er al wat uit:
‘Hij neemt 't voor lief mijn lieve man.’

De Buurman komt. Hij spreekt van het beloven van drie pond was, eenen bussel
vlas en een geschenk in zilver. Wellicht dat haar man dan tot het leven terugkeert;
want 't is onlangs nog geschied
‘Dat weder levend werd een man.’

De Vrouw spreekt:
Ach, lieve Buurman, zwijg toch stil.
Die kosten wil ik mij besparen:
Ten hemel is mijn man gevaren,
't Waar jammer en niet goed bedacht,
Zoo ik op de aard' hem wederbracht
Tot vroeger moeite en arbeid zwaar.
Zeg, lieve Buurman, is 't niet waar?

‘Dan haal ik eene baar,’ zegt de Buurman, ‘dat men hem in processie naar de kapel
drage met kaarslicht en klokgelui.’ - ‘Och, laat mij daarmeê gerust: mijn man had
geen zin in praal.’ Zij heet dat alles geldverspilling: haar man kan het kaarslicht niet
meer zien, het klokgeluid niet meer hooren. Zij acht het zelfs nutteloos eenen dienst
voor zijne ziel te laten verrichten, want hij is zelf nooit gaarne naar eenen lijkdienst
gegaan.
Intusschen gaat zij voort te weenen en te klagen. Zij nadert het gewaande lijk en
steent:
‘Mijn man, wat moet met mij geschiên,
Zal ik u niet meer levend zien?
o Hans, mijn hartsgeliefde man,
Wat moet ik nu toch vangen aan?’
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Daar komt Hans eensklaps overeind zitten en scheldt haar de huid vol.

De Man spreekt:
Hoor, wijf, dat wil ik u wel klagen:
Vijfeiers hebt ge in smout geslagen,
En in de keuken aangezeten,
Hebt gij het alles uitgevreten,
Wijn uit den kelder opgedragen
En dien gezopen in den kragen;
Zoo ga nu heen en leg u neder,
Dan wordt ge een weinig nuchter weder.
Is dat die groote liefde en trouw,
Waarop gij roemdet, valsche vrouw?
Gij dwaze feeks, gij grove bok,
Gij zeidet in uw rooden rok
Woudt gij mij naaien, mij begraven,
En'k mocht niet eens een laken haven,
Gij woudt mij in een zeughuid naaien;
Van trouw, waarmeê gij mij woudt paaien,
Zag ik slechts weinig aan dit oord,
In werken niet en niet in woord.
Uw liefde en trouw is tot mij even
In dood, gelijk zij was in leven,
Uw liefde reikt niet verder meer,
Dan dat ik u kleed en geneer.

Zij is evenwel niet in 't minst verlegen. Op den uitval baars mans, antwoordt zij, dat
zij wist, dat hij niet dood was en zich enkel dood hield.
‘Stierft gij, ik zou mij anders stellen,
Beproef het en vraag uw gezellen,
Hoe klaaglijk ik mij stellen wil.’

De Buurman besluit met Hans te raden niets meer te beproeven. De vrouwen zijn
allen dezelfde en vinden altijd eene uitvlucht, om zich te verschoonen. Het beste is
er geen verdriet in te maken.
‘Dat geen grijs haar ons daaruit wass'
Op Vastenavond, wenscht Hans Sachs.’
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Het heete IJzer is een vastenavondspel omtrent van denzelfden tijd en in denzelfden
aard. Het heeft maar drie personen: den Boer, de Boerin en de Gevadere, d.i.
(1)
comere, van het Fransch commère , waarvoor wij Buurvrouw zullen zeggen.
De Boerin vreest, dat haar man, na vier jaar huwelijk, haar niet meer liefheeft en
bij andere vrouwen loopt. Zij vraagt aan de Buurvrouw, hoe zij 't best er zich van
zal vergewissen. Deze spreekt haar van een oud gebruik. Als men iemand
beschuldigde, en hij wilde zijne onschuld bewijzen, dan moest hij een heet ijzer met
de bloote hand uit eenen kring dragen. Was hij inderdaad zonder schuld, dan bleef
hij ongedeerd. Brandde hij zijne hand, dan was hij schuldig.
Zoodra de Buurvrouw vertrokken is, gaat de Boerin op eenen stoel zitten en steunt
het hoofd op de hand. De Man komt en vraagt naar de oorzaak harer droefheid. Zij
zegt hem wat haar op het hart ligt. De Boer wil zweren, dat hij niet met andere
vrouwen ‘boelt’; zij is daarmede niet tevreden, en eischt, dat hij de proef van het
heete ijzer neme. Hij stemt toe, en de Boerin loopt de Buurvrouw roepen.
Alleen gebleven, verzint de Boer eene list. Hij zal eene houtspaan in zijne mouw
steken en, als hij het ijzer moet dragen, die spaan heimelijk vooruit laten schieten,
derwijze dat het ijzer er op rust en hem niet verbrandt.
De Boerin keert met de Buurvrouw terug. De laatste brengt het heete ijzer, dat
zij met eene tang vasthoudt. Er wordt een kring op den vloer getrokken, een stoel
erin geplaatst en daarop het ijzer gelegd. De Boer doet zooals hij

(1)

Men zie onze sotternie Lippijn.
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gezegd heeft, draagt onverzeerd het ijzer uit den kring, toont zijne hand en:
‘Bezie nu mijne rechter hand,
Dat zij is glad en onverbrand.’

zegt hij. De Boerin moet het bekennen. Zij spreekt:
‘Ja, gij zijt braaf; doch zwijg nu stil,
Niet meer ik u betichten wil.’

Die verklaring is den Boer niet genoeg. Dewijl zij hem heeft beschuldigd, wil ook hij
zien, of zij, van haren kant, hem hare trouw bewaard heeft. Hij verlangt, dat zij op
hare beurt het heete ijzer drage. Het bevalt haar niet, en zij poogt zich aan de proef
te onttrekken. Als zij hem op die proef stelde, was het, zegt zij, uit louter
eenvoudigheid. Zij bidt en vleit, dat hij haar zou verschoonen:

De Vrouw spreekt:
Mijn lieve man, weet gij dan niet,
Ik heb u lief uit hartengrond?

De Man spreekt:
Uw doen spreekt anders dan uw mond,
Daar ik het ijzer toch moest dragen.

De Vrouw spreekt:
Ach, man, wil toch niet verder vragen,
Wil mij gelooven en vertrouwen,
Als eene van de braafste vrouwen,
Dat ik het ijzer niet moet dragen.

De Man spreekt:
Wat wilt ge u weren lang en klagen?
Zijt schuldloos gij, zoo gaat het goed,
En 't ijzer u geen leed en doet,
En gij bewijst uw vrouwlijke eer;
Dus zwijg maar stil en bid niet meer.

De Buurvrouw komt weêr met het gloeiende ijzer en legt het op den stoel in den
kring. ‘Grijp toe!’ roept de Man.
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Maar de Boerin grijpt niet toe. Zij bidt nogmaals van het ijzer verschoond te blijven,
en bekent:
‘Dat ik mij eenmaal heb begaan
In 't stil met onzen kapelaan.’

De Man spreekt:
Neem fluks het ijzer op en ga Den pape wil ik u vergeven.

De Vrouw spreekt:
ln trouw wil mijner toch gedenken
En nog der mannen twee mij schenken,
Met wie ik ook den echt u brak.

‘Dat zijn er drie, buiten mij!’ zegt de Boer. ‘lk schenk ze u alle drie, maar....
‘Het gloeiende ijzer moet gij vatten.’

Daarop bekent zij er nog vier. Zij wil hem zelfs ‘vier gulden’ geven, die zij zich heeft
‘uit den muil’ gespaard, indien hij haar ook dezen kwijtscheldt, en dan zal zij 't ijzer
dragen. De Boer is of veinst zich verontwaardigd. Hij roept uit:
‘Wat zal ik van den trijpzak zeggen?
Foei, schaam u voor de Buurvrouw dijn!
Hebt boelschap achter den rugge mijn
Met zooveel mannen gij bedreven?’

De Vrouw spreekt:
Wat wilt gij? 't Zijn er toch maar zeven!

Ook die vier scheldt de Boer haar kwijt:
‘Doch reinig met het ijzer u
Voor alle de andre mannen nu.’

En nog durft zij niet; want
‘Bij 't zevental der mannen toch
Nam ik uit de jonge gezellen nog,
Voor wie ik niet het ijzer drage.’
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‘Zwijg, en géen woord meer!’ schreeuwt de Man. ‘En neem het ijzer!’ Tevergeefs
bidt zij de Buurvrouw het ijzer voor haar te dragen; deze weigert: zij vreest insgelijks
hare hand te verbranden. ‘Immers,’ zegt zij:
‘Ik was vóor jaren ook niet rein.’

Daar het niet anders kan, heft eindelijk de Boerin het ijzer op, doch zij ‘doet een
luiden kreet’, laat het vallen en spreekt:
‘O wee, o wee, ach mijne hand!
Hoe deerlijk mij het ijzer brandt
Van mijne handen haar en huid!’

‘Dat komt hierbij,’ zegt de Boer, ‘dat gij aan huid en haar niet deugt’ Hij dreigt haar
duchtig af te ranselen; en als zij zegt, dat zij 't hare broeders zal klagen, geeft haar
de Buurvrouw den welgemeenden raad stil te zwijgen:
‘Want zie, uw handel is zeer vuil;
Dus neem maar zoethout in den muil,
Span op goê snaren wederom,
Dat 's nachts Sint Stokman niet en kom'
En u voor zooveel ontucht straff'!’

Zij raadt echter den Man zijne Vrouw alles te vergeven, want:
‘Wie is hij, die zich nooit vergat?’

De Boer bekent, dat zij gelijk heeft, en vergeeft zijne Vrouw wat zij misdreef, daar
hij evenmin onschuldig is, als zijzelve.
In vele der vastenavondspelen treden boeren en boerinnen op, en dat zij - men
heeft het in de twee vorenstaande kunnen zien, - onder zedelijk opzicht, niet veel
van de eenvoudige en deugdzame landlieden hebben, welke sommigen zoo gaarne
den stedelingen voor de schenen werpen, zal men ons toegeven. Te verdienstelijker
is het in Hans Sachs, dat hij die zeden weet te schilderen, zonder de
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ontuchtige praatjes en zedelooze beschrijvingen aan te wenden, welke zoo
menigvuldig in de kluchten zijner tijdgenooten en niet minder in onze sotterniën men denke aan Lippijn, Playerwater, Buskenblaser, enz. - voorkomen.
Niet lang na Hans Sachs, begon in Duitschland het ‘geleerde’ tijdvak der dichtkunst.
Wars van alle volkspoëzie, konde het de eigenaardigheid en andere schoone
hoedanigheden van den Nurembergschen volksdichter niet waardeeren, en moest,
integendeel, in hem, dien het met verachting den ‘ongeleerden schoenmaker’
noemde, niets meerders zien dan een ellendigen straatzanger, dien de Duitschers
e

der 16 eeuw ten onrechte als dichter hadden begroet. Zoo werd Sachs en met hem
zijne gedichten allengs vergeten. Het eenigste wat nog zijn streven herinnerde, was
het bekende kreupelrijmpje:
Hans Sachs war ein Schuhmacher und Poët dazu,

waarmede de voorstanders der ‘geleerde’ dichtkunst meenden hem voor altoos te
hebben afgebroken en bespottelijk gemaakt. Doch toen, op het einde der verledene
eeuw, in de Sturm- und Drangperiode, Duitschland, van zijne twee-eeuwenlange
dwaling teruggekeerd, weêr zichzelf werd en de echt Duitsche poëzie opnieuw naar
waarde begon te schatten, werd Sachs weldra in zijne eer hersteld. Het was den
grootsten der Duitsche dichters, Goethe, voorbehouden het eerst de aandacht op
(1)
hem te vestigen. In het fraaie gedicht Hans Sachsens poëtische Sendung , bootste
hij voortreffelijk taal, stijl, versbouw en trant van den dichter-

(1)

Vermischte Gedichte.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

182
schoenmaker na en liet hem en zijnen gewrochten volle recht weervaren. In Waarheid
und Dichtung noemt hij hem een ‘meesterlijken dichter,’ een ‘waar talent’, wat onder
zijne pen zeker niet weinig zegt. Op andere plaatsen nog spreekt hij van hem met
eene hoogachting, die toont hoezeer hij met hem is ingenomen. Zoo ook andere
voorname dichters en critiekers, Wieland en A. von Schlegel, b.v., die zijne strekking
en zijne geestesproducten niet genoeg kunnen roemen.
Dat dit alles veel invloed op het openbare gevoelen uitoefende en bijdroeg om
Sachs opnieuw geheel Duitschland door volklief te maken, was zeer natuurlijk. Zijne
werken werden herdrukt, herlezen, besproken, zelfs hier en daar overschat. Tusschen
de verschillende uitgaven van die werken sedert 1778 is verreweg de beste, die,
welke onlangs in 12 deelen door de zorg van het Literarische Verein, te Stuttgart,
onder redactie van Adalbert von Keller, is verschenen.
Zijne vaderstad richtte hem een bronzen gedenkteeken op, dat in 1874 plechtig
onthuld werd; doch het schoonste gedenkteeken had de brave geniale
e

handwerksman zichzelven in de 16 eeuw reeds opgericht, toen hij de Duitsche
literatuur met zooveel geestige en gemoedelijke volksgedichten verrijkte, die, heden
weêr met genoegen gelezen, het zoolang zullen worden als er eene Duitsche
literatuur bestaat.
Brussel, in October 1885.
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De statistiek der talen in België.
(Vervolg, zie blz. 73.)
Hieronder worden twee tabellen medegedeeld, de verhouding der
Franschsprekenden in de groote en in de kleine gemeenten van elk arrondissement
van het Vlaamsche land aanduidende. Opmerkenswaardig is niet alleen dat de
vreemde taal bepaaldelijk in door en door Vlaamsche streken met reuzenschreden
vooruitgaat, maar ook dat, in tegenstelling met die snelle verfransching van het
binnenland, het grensgebied betrekkelijk weinig te lijden heeft. Immers, is het in de
arrondissementen, die aan het Walenland palen, Ieperen, Kortrijk, Oudenaarde,
Tongeren, Loven, dat het Fransch het minst heeft gewonnen. Ons land is gelijk een
akker, door eenen stevigen dijk tegen de opbruischende zee der verfransching
beschut: de dijk blijft pal, maar in den akker zelven dringt overal het verraderlijke
water van uit den bodem en dreigt, den ganschen polder eerlang te overstroomen.
Van den anderen kant zijn er, zooals wij het reeds gezien hebben, redenen om te
vreezen dat die dijk binnen kort in eens zal weggevaagd worden.
Ziethier de tabellen waarvan sprake.
In de kleine aemeenten van het arrondissement:
Antwerpen

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 24,
in 1880, 1 op 18

Mechelen

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 30,
in 1880, 1 op 30

Turnhout

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 35,
in 1880, 1 op 28

Brussel

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 11,
in 1880, 1 op 9

Loven

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 13,
in 1880, 1 op 11

Brugge

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 64,
in 1880, 1 op 20

Kortrijk

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 5,
in 1880, 1 op 4

Diksmuiden

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 28,
in 1880, 1 op 15
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Veurne

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 16,
in 1880, 1 op 13

Oostende

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 95,
in 1880, 1 op 21

Roeselare

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 18,
in 1880, 1 op 18

Thielt

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 21,
in 1880, 1 op 13

Ieperen

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 4,
in 1880, 1 op 4

Aalst

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 35,
in 1880, 1 op 17

Odenaarde

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 13,
in 1880, 1 op 14

Eekloo

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 22,
in 1880, 1 op 21

Gent

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 22,
in 1880, 1 op 14

St. Nicolaas

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 34,
in 1880, 1 op 25

Dendermonde

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 41,
in 1880, 1 op 22

Hasselt

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 16,
in 1880, 1 op 12

Maaseik

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 16,
in 1880, 1 op 10

Tongeren

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 6,
in 1880, 1 op 5
(1)

In de groote gemeenten - aldus in de steden en dorpen van 5000 zielen en
daarboven - van het arrondissement:
Antwerpen

sprak Fransch, in1866, 1 inwoner op 10,
in 1880, 1 op 6

Mechelen

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 6,
in 1880, 1 op 7

Turnhout

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 16,
in 1880, 1 op 13

Brussel

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 2,
in 1880, 1 op 2

(1)

In de arrondissementen Diksmuiden en Maaseik was er in 1866 geene enkele gemeente van
meer dan 5000 zielen, in de arrondissementen Veurne, Oostende en Tongeren slechts ééne,
namelijk de hoofdstad. De uitslagen van 1880 hebben hieraan niets veranderd, hehalve dat
de stad Maaseik nu ook boven de 3000 inwoners telt.
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Loven

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 4,
in 1880, 1 op 3

Brugge

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 9,
in 1880, 1 op 7

Kortrijk

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 4,
in 1880, 1 op 3

Veurne

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 4,
in 1880, 1 op 5

Oostende

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 4,
in 1880, 1 op 4

Roeselaere

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 16,
in 1880, 1 op 12

Thielt

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 15,
in 1880, 1 op 14

Ieperen

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 8,
in 1880, 1 op 5

Aalst

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 8,
in 1880, 1 op 6

Oudenaarde

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 4,
in 1880, 1 op 2

Eekloo

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 26,
in 1880, 1 op 14

Gent

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 7,
in 1880, 1 op 6

St. Nicolaas

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 20,
in 1880, 1 op 12

Dendermonde

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 12,
in 1880, 1 op 10

Hasselt

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 6,
in 1880, 1 op 5

Tongeren

sprak Fransch, in 1866, 1 inwoner op 5,
in 1880, 1 op 8

Laat ons nu ieder arondissement in zijn geheel aanschouwen. De volgende tafel
toont ons wat onze laal in elk district sedert 1866 verloren of gewonnen heeft.
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BESTUURLIJK
ARRONDISSEMENT.
ANTWERPEN { In 1866

OP 1000 INWONERS SPRAKEN ER {
Nederlandsch. Nederlandsch Geen
en
Nederlandsch.
geen Fransch.
983
919
17

{ In 1880

965

847

35

{ In 1866

990

907

10

{ In 1880

990

908

10

{ In 1866

997

961

3

{ In 1880

998

951

2

{ In 1866

851

616

149

{ In 1880

802

574

198

{ In 1866

964

866

36

{ In 1880

947

838

53

{ In 1866

984

935

16

{ In 1880

989

897

11

DIKSMUIDEN { In 1866

998

963

2

{ In 1880

999

932

1

{ In 1866

906

795

94

{ In 1880

905

743

95

{ In 1866

889

784

111

{ In 1880

912

737

88

{ In 1866

992

909

8

{ In 1880

983

869

17

{ In 1866

999

939

1

In 1880

996

924

4

{ In 1866

1000

942

-

{ In 1880

999

928

1

{ In 1866

994

932

6

{ In 1880

998

901

2

{ In 1866

995

947

5

{ In 1880

994

915

6

DENDERMONDE { In 1866

998

945

2

996

920

4

MECHELEN

TURNHOUT

BRUSSEL

LOVEN

BRUGGE

IEPEREN

KORTRIJK

OOSTENDE

ROESELARE

THIELT.

VEURNE

AALST

In 1880

OP 1000 INWONERS SPRAKEN ER {

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

BESTUURLIJK
ARRONDISSEMENT.

Fransch. Fransch en
Geen
geen
Fransch.
Nederlandsch.
76
12
924

Nederlandsch

142

24

858

118

MECHELEN { In 1866

92

9

908

83

{ In 1880

94

9

906

85

TURNHOUT { In 1866

37

1

965

36

{ In 1880

48

1

952

47

{ In 1866

374

139

626

235

{ In 1880

413

185

587

228

{ In 1866

130

32

870

98

{ In 1880

152

43

848

109

{ In 1866

59

10

941

49

{ In 1880

100

8

900

92

DIKSMUIDEN { In 1866

56

1

964

35

{ In 1880

67

-

933

67

{ In 1866

203

92

797

111

{ In 1880

256

94

744

162

{ In 1866

211

106

789

105

{ In 1880

261

86

739

175

89

6

911

83

125

11

875

114

60

-

940

60

In 1880

73

1

927

72

{ In 1866

58

-

942

58

{ In 1880

71

-

929

71

{ In 1866

64

2

936

62

{ In 1880

98

1

902

97

{ In 1866

52

4

948

48

{ In 1880

84

5

916

79

DENDERMONDE { In 1866

55

2

945

53

78

2

922

78

ANTWERPEN { In 1866
{ In 1880

BRUSSEL

LOVEN

BRUGGE

IEPEREN

KORTRIJK

OOSTENDE { In 1866
{ In 1880
ROESELARE { In 1866

THIELT.

VEURNE

AALST

In 1880

en Fransch.
64
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OP 1000 INWONERS SPRAKEN ER
BESTUURLIJK
Nederlandsch.NederlandschGeen
Fransch.Fransch en
ARRONDISSEMENT.
en
Nederlandsch.
geen
geen Fransch.
Nederlandsch.
EEKLOO { In 1866 1000
957
43
{ In 1880

1000

944

-

56

-

{ In 1866

988

898

12

101

11

{ In 1880

988

869

12

129

10

ST
{ In 1866
NICOLAAS.

998

960

2

40

2

{ In 1880

998

935

2

64

1

OUDENAARDE. { In 1866

958

879

42

120

41

{ In 1880

959

836

41

164

41

HASSELT { In 1866

983

910

17

89

16

{ In 1880

978

874

22

124

20

MAASEIK { In 1866

993

933

7

63

3

{ In 1880

992

894

8

102

4

TONGEREN { In 1866

899

8402

101

157

98

{ In 1880

906

825

94

169

88

GENT.

{ In 1866

OP 1000 INWONERS SPRAKEN ER {
Geen Fransch.
Nederlandsch en
Fransch.
957
43

{ In 1880

944

56

{ In 1866

899

90

{ In 1880

871

119

{ In 1866

960

38

{ In 1880

936

63

{ In 1866

880

79

{ In 1880

836

123

{ In 1866

911

73

{ In 1880

876

104

{ In 1866

937

60

{ In 1880

898

98

{ In 1866

843

59

{ In 1880

831

81

BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT.
EEKLOO

GENT.

ST NICOLAAS.

OUDENAARDE.

HASSELT

MAASEIK

TONGEREN
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Uit die tafel blijkt, ten eerste, dat de verhouding der Vlaamschsprekenden, in
1880, dezelfde gebleven was als in 1866 in de vier arrondissementen Mechelen,
Eekloo, Gent en St. Nicolaas.
Die verhouding is vermeerderd in zeven arrondissementen, te weten:
In het arrondissement Kortrijk

met 23 op duizend.

In het arrondissement Tongeren

met 7 op duizend.

In het arrondissement Brugge

met 5 op duizend.

In het arrondissement Veurne

met 4 op duizend.

In het arrondissement Diksmuiden

met 1 op duizend.

In het arrondissement Oudenaarde

met 1 op duizend.

In het arrondissement Turnhout

met 1 op duizend.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

187
Daarentegen is er vermindering in elf arrondissementen, namelijk:
In het arrondissement Brussel

49 op duizend.

In het arrondissement Antwerpen

18 op duizend.

In het arrondissement Loven

17 op duizend.

In het arrondissement Oostende

9 op duizend.

In het arrondissement Hasselt

5 op duizend.

In het arrondissement Roeselare

3 op duizend.

In het arrondissement Dendermonde

2 op duizend.

In het arrondissement Aalst

1 op duizend.

In het arrondissement Ieperen

1 op duizend.

In het arrondissement Maaseik

1 op duizend.

In het arrondissement Thielt

1 op duizend.

Wat onze taal betreft, is dus de uitslag, zoo niet zeer bedroevend, toch alles
behalve opwekkend. Bijna overal is er een staat van stilstand aan te slippen, terwijl
de snelle achteruitgang, dien men in de drie belangrijke arrondissementen Brussel,
Antwerpen en Loven vaststelt, door de overigens betwistbare aanwinsten, welke
wij te Kortrijk hebben gedaan, kwalijk wordt vergoed.
En dat feit wordt bijzonder ontmoedigend als men nagaat hoe, terwijl onze taal
ten slotte veeleer veld verliest, het Fransch integendeel overal met reuzenschreden
vooruitgaat.
Men ziet immers, als men de uitslagen van 1866 bij die van 1880 vergelijkt, dat
de verhouding der Franschsprekenden vermeerderd is
In het arrondissement Antwerpen

met 66 op duizend.

In het arrondissement Ieperen

met 53 op duizend.

In het arrondissement Kortrijk

met 50 op duizend.

In het arrondissement Brugge

met 41 op duizend.

In het arrondissement Brussel

met 39 op duizend.

In het arrondissement Maaseik

met 39 op duizend.
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In het arrondissement Oostende

met 36 op duizend.

In het arrondissement Hasselt

met 35 op duizend.

In het arrondissement Oudenaarde

met 34 op duizend.

In het arrondissement Veurne

met 34 op duizend.

In het arrondissement Aalst

met 32 op duizend.

In het arrondissement Diksmuiden

met 31 op duizend.

In het arrondissement Gent

met 28 op duizend.

In het arrondissement St. Nicolaas

met 24 op duizend.

In het arrondissement Dendermonde

met 23 op duizend.

In het arrondissement Loven

met 22 op duizend.

In het arrondissement Eekloo

met 13 op duizend.

In het arrondissement Roeselare

met 13 op duizend.

In het arrondissement Thielt

met 13 op duizend.

In het arrondissement Tongeren

met 12 op duizend.

In het arrondissement Turnhout

met 11 op duizend.

In het arrondissement Mechelen

met 2 op duizend.

Die vermeerdering der Franschsprekenden is slechts voor een zeer klein gedeelte
aan de Walen te wijten, die zich in de Vlaamsche gewesten komen vestigen. Het
zijn de Vlamingen zelven, die, telkenjare in grooter getal, zich het Fransch eigen
maken, zooals genoegzaam blijkt uit het feit dat overal, behalve te Brussel - doch
hierover later -, het getal der tweetaligen, 't is te zeggen van hen die tevens Vlaamsch
en Fransch spreken, beduidend is gestegen. Nu, die tweetaligen zijn allen of bijna
allen Vlamingen.
De vermeerdering bedraagt:
In het arrondissement Kortrijk

70 op duizend.

In het arrondissement Antwerpen

54 op duizend.

In het arrondissement Ieperen

51 op duizend.

In het arrondissement Oudenaarde

44 op duizend.

In het arrondissement Brugge

43 op duizend.

In het arrondissement Maaseik

38 op duizend.
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In het arrondissement Veurne

35 op duizend.

In het arrondissement Diksmuiden

32 op duizend.

In het arrondissement Aalst

31 op duizend.

In het arrondissement Hasselt

31 op duizend.

In het arrondissement Oostende

31 op duizend.

In het arrondissement Gent

29 op duizend.

In het arrondissement Dendermonde

25 op duizend.

In het arrondissement St. Nicolaas

25 op duizend.

In het arrondissement Tongeren

22 op duizend.

In het arrondissement Eekloo

13 op duizend.

In het arrondissement Thielt

13 op duizend.

In het arrondissement Roeselare

12 op duizend.

In het arrondissement Leuven

11 op duizend.

In het arrondissement Turnhout

11 op duizend.

In het arrondissement Mechelen

2 op duizend.

Te Brussel alleen is er eene vermindering van 7 op 1000, het gevolg van bijzondere
omstandigheden waarin de hoofdstad verkeert en waar wij straks zullen over spreken.
Van minder belang zijn de veranderingen, welke de verhouding der enkel
Franschsprekenden in den tijd van veertien jaar heeft ondergaan. Deze personen,
die niets dan Fransch spreken, zijn of uitgewekene Walen of gansch verfranschte
Vlamingen, door wie de landtaal zelfs niet meer verstaan wordt.
In zes arrondissementen - Dendermonde, Eekloo, Mechelen, Oudenaarde, Thielt
en Turnhout - blijft alles in het statu quo.
In negen arrondissementen is er vermeerdering, te weten:
In het arrondissement Brussel

46 op duizend.

In het arrondissement Antwerpen

12 op duizend.

In het arrondissement Loven

11 op duizend.

In het arrondissement Oostende

5 op duizend.
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In het arrondissement Hasselt

4 op duizend.

In het arrondissement Ieperen

2 op duizend.

In het arrondissement Aalst

1 op duizend.

In het arrondissement Maaseik

1 op duizend.

In het arrondissement Roeselare

1 op duizend.

En in zeven arrondissementen is er vermindering:
In het arrondissement Kortrijk

20 op duizend.

In het arrondissement Tongeren

10 op duizend.

In het arrondissement Brugge

2 op duizend.

In het arrondissement Diksmuiden

1 op duizend.

In het arrondissement Gent

1 op duizend.

In het arrondissement St. Nicolaas

1 op duizend.

In het arrondissement Veurne

1 op duizend.

Wat overigens afdoende bewijst dat het de Vlamingen zijn, die de vreemde taal
aanleeren, is het gestadig afnemen van het getal dergenen die niets dan Vlaamsch
spreken. In alle arrondissementen treffen wij eene doorgaans belangrijke
vermindering aan:
In het arrondissement Antwerpen

72 op duizend.

In het arrondissement Ieperen

52 op duizend.

In het arrondissement Kortrijk

47 op duizend.

In het arrondissement Oudenaarde

43 op duizend.

In het arrondissement Brussel

42 op duizend.

In het arrondissement Oostende

40 op duizend.

In het arrondissement Maaseik

39 op duizend.

In het arrondissement Brugge

38 op duizend.

In het arrondissement Hasselt

36 op duizend.

In het arrondissement Aalst

32 op duizend.

In het arrondissement Diksmuiden

31 op duizend.

In het arrondissement Veurne

31 op duizend.

In het arrondissement Gent

29 op duizend.

In het arrondissement Loven

28 op duizend.
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In het arrondissement Dendermonde

25 op duizend.

In het arrondissement St. Nicolaas

25 op duizend.

In het arrondissement Roeselare

15 op duizend.

In het arrondissement Tongeren

15 op duizend.

In het arrondissement Thielt

14 op duizend.

In het arrondissement Eecloo

13 op duizend.

In het arrondissement Turnhout

10 op duizend.

In het arrondissement Mechelen

2 op duizend.

Inzonderheid, watarrondissementen betreft gelijk Oostende, Maaseik, Brugge,
enz., die aan liet Walenland niet palen en in alle opzichten het best berekend schijnen
om aan het indringen van den vreemden invloed wederstand te bieden, mag men
die cijfers veelbeteekenend heeten.
Vooraleer nu ons eindbesluit te trekken, dienen wij nog iets te zeggen van den
toestand onzer taal in de voornaamste steden van Vlaamsch-België. In een land
gelijk het onze, waarde invloed en de macht der steden feitelijk bijna zoo groot zijn
gebleven als in de middeleeuwen, is het van het grootste gewicht te onderzoeken
hoe het in die brandpunten van alle geestesleven met onze zaak gelegen is.
Met het oog op hare belangrijkheid en dientengevolge op hare zedelijke en
stoffelijke werkingskrachl moeten de Vlaamsche steden in verscheidene afdeelingen
gerangschikt worden:
A) Groote steden:
Brussel, Antwerpen, Gent.
B) Steden van den tweeden rang:
Brugge, Mechelen, Loven.
C) Steden van den derden rang:
Kortrijk, St. Nicolaas, Aalst, Oostende, Lokeren, Ieperen.
D) Kleinere steden:
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De invloed van deze laatste betrekkelijk onbeduidend zijnde, zullen wij ze
gemakshalve wegcijferen.
De macht der drie groote steden is inderdaad van overwegend belang. Met hare
voorgeborchten tellen zij boven de 800,000 inwoners, een zevende der bevolking
van België, een vierde der bevolking van de Vlaamsche gewesten. En met het oog
op den stoffelijken rijkdom der ingezetenen, op den betrekkelijk veel hoogeren trap
van beschaving, dien zij, bij de plattelandsbewoners vergeleken, hebben bereikt,
op het feit dat zij de zetel zijn van alle openbare en bijzondere besturen, van de
meeste gestichten en instellingen van eenig belang, de brandpunten van handel en
nijverheid, baart het geen wonder dat die invloed zich tot in de afgelegenste dorpen
zegevierend laat gevoelen. Wat zijn de provinciën Brabant, Antwerpen en
Oostvlaanderen zonder Brussel, Antwerpen en Gent?
Welnu, onze groote steden zijn de voornaamste kasteelen der verfransching in
ons land. Haar invloed, wat dit punt betreft, werkt onbetwistbaar in eene anti-nationale
richting. Vandaar, voor de Vlaamsche beweging, eene gebiedende noodzakelijkheid
om, kost wat kost, eerst en vooral in de groote steden de stelling van onze taal te
handhaven. Tegenwoordig zijn Brussel, Antwerpen en Gent slechts gedeeltelijk
verfranscht: moesten zij, gelijk Duinkerke in den Fransch-Vlaamschen Westhoek,
gansch ontvlaamscht worden, zoo zouden wij eerlang de feitelijke uitroeiing van het
Nederlandsch in Vlaanderen moeten te gemoet zien.
Onder de drie groote steden bevindt zich Brussel in de ongunstigste stelling. De
hoofdstad, de zetel van 's Lands bestuur, het middenpunt van alle vermaken, lokt
uit alle hoeken van België al degenen, die niet verplicht zijn in hunne provincie te
blijven, terwijl overigens een groot
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getal vreemdelingen zich gaarne in eene stad gaan vestigen, die in het buitenland
te recht als eene alleszins aangename verblijfplaats wordt geroemd. Die
vreemdelingen zijn bijna allen het Fransch machtig; geene, ter uitzondering der
Hollanders, die, wonderbaar genoeg, in den regel, onder de dolzinnigste
Franschelaars moeten worden gerangschikt, spreken onze taal. Evenals de Walen
komen zij dus het onvlaamsche, Franschsprekende bestanddeel der bevolking
versterken. En de vooruitgang is tastbaar!
In 1866 spraken, te Brussel en in de voorgeborchten, 770 inwoners op 1000
Vlaamsch en 422 niets dan Vlaamsch.
In 1880 zijn die cijfers 707 en 408 geworden, dus, ten nadeele van onze taal,
eene vermindering van respectievelijk 6.3% en 1.4%.
Het Fransch daarentegen werd in 1866 door 562 personen op 1000, het Fransch
alleen door 214 gesproken.
In 1880 spraken Fransch 578 inwoners op 1000 - vermeerdering 1.6%, -, en niets
dan Fransch 279 - vermeerdering 6.3%.
Uit die cijfers blijkt dat het vooral het getal der tweetaligen is, dat achteruit is
gegaan. En inderdaad, wij zien dat zij van 348 op duizend tot 299 - vermindering
4.9% - zijn gedaald.
Dit feit is zonder weêrga in België. Het is een zeker bewijs dat, wordt niet
onmiddellijk paal en perk gesteld aan het dagelijks grooter wordende kwaad, Brussel
binnen weinige jaren zal moeten beschouwd worden als deelmakende van het
Waalsche taalgebied. Eene der belangrijkste voorsteden, Elsene, bevindt zich reeds
in dat geval:
Spreken Fransch

757 inwoners op 1000

Spreken niets dan Fransch

523 inwoners op 1000

Spreken Vlaamsch

454 inwoners op 1000
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Spreken niets dan Vlaamsen

220 inwoners op 1000

Spreken beide talen

234 inwoners op 1000

Spreken geen Vlaamsch

546 inwoners op 1000

Spreken geen Fransch

243 inwoners op 1000

Die cijfers zijn welsprekend. De aloude Vlaamsche gemeente Elsene is
tegenwoordig, wat de verhouding der gesprokene talen betreft, bijna zoo Waalsch
geworden als Luik. En daar is geen twijfel, ongelukkig genoeg, of de overige
voorge-borchten van Brussel en de hoofdstad zelve beurtelings denzelfden weg
zullen inslaan.
Welke zijn de oorzaken van dien betreurenswaardigen toestand? Het feit dat
Walen en vreemdelingen zich in groot getal te Brussel en in de omstreken komen
vestigen is van belang, doch volstaat niet om den snellen achteruitgang van onze
taal aldaar uit te leggen. De werkende oorzaak ligt elders, namelijk in de stelselmatige
verfransching van het volksonderwijs. Te Brussel en in de voorsteden worden sedert
1830 in de lagere scholen de lessen in het Fransch gegeven, terwijl de studie der
moedertaal zelve overigens geheel op den achtergrond wordt geschoven, gesteld
zij niet eenvoudig wordt verzuimd of afgeschaft. De gevolgen hiervan laten zich
raden: de Vlaamsche kinderen leeren niets in de school buiten de kunst om een
soort van marollenfransch te radbraken. Vandaar de diepe ontwetenheid, het gemis
aan beschaving, de dierlijke neigingen, welke tegenwoordig de laagste klassen der
Brusselsche bevolking kenmerken en waarvan de laatste jaren ons zoo vele
aanstootelijke bewijzen hebben gegeven. Schoone vruchten, inderdaad, die wij na
eene halve eeuw verfransching mogen plukken! Maar wat zal dat? Wat kan het ons
schelen dat de kinders van het Brusselsch volk noch zedelijk, noch wetenschappelijk
onderricht ontvangen? Zij leeren Fransch: is dat niet genoeg?
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Laat ons hopen dat de pogingen, die sedert eenige jaren worden aangewend om
dien erbarmelijken toestand ten einde te brengen, niet zullen mislukken. Zoowel te
Brussel als in de aanpalende gemeenten zijn ze reeds talrijk de burgervaders, die
eindelijk de oogen hebben geopend. Burgemeester Buls heeft een voorbeeld
gegeven, dat gevolgd wordt, en onze vrienden mogen zich met het blijde vooruitzicht
vleien dat de tegenkanting der Franskiljons niet bij machte zal wezen de begonnen
hervormingen ernstig te belemmeren.
In zekeren zin bevindt zich Antwerpen in dezelfde omstandigheden als Brussel,
want groot is het getal der Walen en buitenlanders (bepaaldelijk Duitschers), die
zich in onze bloeiende koopstad metterwoon gaan vestigen. Maar het verschil ligt
hierin dat de Antwerpsche bevolking bij uitnemendheid Vlaamsch is gebleven, omdat
men het aldaar nog niet gewaagd heeft de volksscholen als broeikassen van
verfransching te gebruiken. Zulks belet echter niet dat wij hier weêral, wat onze taal
aangaat, achteruitgang treffen, terwijl het Fransch met reuzenschreden vooruitgaat.
Het getal der Antwerpenaars (met inbegrip der voorsteden Berchem en
Borgerhout), die, in 1866, het Vlaamsch machtig waren, bedroeg 973 op 1000. In
1880 vindt men er slechts 946, vermindering 2.7%.
Spraken niets dan Vlaamsch, in 1866, 892 inwoners op 1000; in 1880, 788 op
1000, vermindering 10.4%. Tien per cent!
Wat nu het Fransch betreft, de getallen van 1866 waren 100 op 1000, die Fransch
spraken, en 19 op 1000, die geene andere taal kenden.
Die cijfers zijn, in 1880, 194 op 1000 (vermeerdering 9.4%) en 36 op 1000
(vermeerdering 1.7%) geworden.
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Eindelijk klom het getal van hen, die beide talen machtig zijn, van 81 tot 158 op
1000, verschil 7.7%.
Die 7.7% vertegenwoordigen of daaromtrent de Vlaamsche inwoners van
Antwerpen, die het Fransch hebben aangeleerd. De vooruitgang is snel, te snel;
maar wat gedaan?
Laat ons nu zien hoe het met Gent staat.
Sedert eenigen tijd heeft men de verkeerde gewoonte genomen Gent als een
broeinest van verfransching aan de kaak te stellen, onder voorwendsel dat de
Vlaamschgezinden er niet zoo machtig en niet zoo werkzaam zijn als elders.
Die verwijten zijn onverdiend. Stellig is het te betreuren dat Gent niet meer aan
het hoofd staat der Vlaamsche Bewegingen in zekeren zin, naast Brussel en
Antwerpen, eene ondergeschikte rol speelt; nog jammerlijker mag het heeten dat
te Gent zelf de invloed der Flaminganten op staatkundig gebied onbetwistbaar aan
het dalen is; maar met fierheid mogen wij, Gentenaars, op het feit wijzen dat Gent
de eenige groote stad van België is, waar onze taal geen veld verliest, zooals uil de
volgende cijfers genoeg blijkt.
In 1866 spraken te Gent (de voorsteden Ledeberg, Gentbrugge en Oostakker-St.
(1)
Amandsberg daarin begrepen) 973 inwoners op 1000 Vlaamsch en 829 Vlaamsch
alleen; in 1880, 978 op 1000 Vlaamsch (vermeerdering 0.5%), en 808 op 1000 niets
dan Vlaamsch (vermindering 2.1%).
Het getal der Franschsprekenden was, in 1866, 166 op 1000, in 1880, 189 op
1000 (vermeerdering 2.3%); dat dergenen, welke niets dan Fransch kenden, in
1866, 22 op 1000, in 1880, 19 op 1000 (vermindering 0.3%).

(1)

In de berekening voor 1880 wordt alleen het gehucht St. Amandsberg begrepen, dat inmiddels
van Oostakker werd gescheiden en tot afzonderlijke gemeente verheven.
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De verhouding der tweetaligen, die, in 1866, 144 op 1000 bedroeg, steeg, in 1880,
tot 170 op 1000 (vermeerdering 2.6%).
Men vergelijke die cijfers met die van Antwerpen bij voorbeeld. Jammer maar dat
wij niet overal in Vlaamsch-België op zulke gunstige uitslagen kunnen roemen!
Maar onze Gentsche vrienden dienen niettemin een oog in 't zeil te houden. Tot
hiertoe hebben wij onze stelling zegevierend behouden. Maar wee ons, indien wij
den nakenden vijand vergeten, indien wij ooit dulden dat het werk der verfransching
onze volksscholen aantaste! Dat zij heden ernstig bedreigd worden is geen geheim,
en, helaas! in de oplossing die aan de zaak zal gegeven worden, liggen de gansche
toekomst van onze bevolking, de redding of de hopelooze ondergang van onzen
stam besloten!
De uitslagen, wat de steden van den tweeden en van den derden rang betreft,
zijn, over 't algemeen, niet zoo gunstig als te Gent; zonderling schijnt de verfransching
diepere wortels te hebben geschoten in menig stil en afgezonderd stedeken dan
wel in de hoofdstad van Vlaanderen, die nochtans, met het oog op het feit dat zij
tevens het middenpunt is van het verkeersleven in het Westen van België, meer
dan anderen aan den vreemden invloed schijnt blootgesteld. En nochtans is overal,
behalve te Kortrijk, St. Nicolaas en Lokeren, de toestand van onze taal, bepaaldelijk
wat het getal aangaat van hen, die haar machtig zijn, beduidend slechter dan te
Gent.
Voor enkele dier steden zijn er redenen, die zulks op min of meer voldoende wijze
uitleggen. Loven bijvoorbeeld is de zetel van eene hoogeschool, die door een groot
getal Waalsche studenten wordt bezocht; Oostende is gedurende het badseizoen
eene cosmopolistische plaats; geen wonder dus
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dat aldaar het Fransch veld wint en inzonderheid het getal der tweetaligen aangroeit.
Maar voor Brugge, leperen, enz. kan niets dergelijks worden ingeroepen: wat men
aldaar aantreft zijn de vruchten van den stelselmatigen geest van verfransching die
zekere besturen bezielt, en zich vooral in de inrichting van het onderwijs laat
gevoelen.
Indien wij nu de cijfers van naderbij beschouwen, worden wij dadelijk gewaar dat,
terwijl het Fransch bijna overal met reuzenschreden vooruitstapt, onze taal hoogstens
hare stelling behoudt en zelfs meestal achteruitgaat.
Van 1866 tot 1880 is het getal der Vlaamschsprekenden onveranderd gebleven
te Mechelen en te Lokeren. Er is eene kleine aanwinst te Brugge (0.2%) en te Kortrijk
(0.1%), daarentegen beduidende verliezen elders (Loven 2.1%, Aalst 1.6% Ieperen
0.8%, Oostende 0.5%, St. Nicolaas 0.1%). Vooral mag de uitslag van Aalst
verontrustend heeten.
Nog bedenkelijker staat het gelegen met de verhouding van hen die niets dan
Vlaamsen spreken. Overal is er vermindering en wel namelijk te Brugge 6.6%, te
Ieperen 6.4%, te St. Nicolaas 6.3%, te Aalst 4.5%, te Loven 2.7%, te Oostende
2.3%, te Lokeren 2.2%. Mechelen en Kortrijk alleen zijn uitzonderingen: in de eerste
stad is er eene vermeerdering van 3% en in de tweede eene van 0.8%. Maar gerust
mag men zeggen dat die vermeerdering slechts in schijn bestaat, voornamelijk wat
Mechelen betreft. Volgens alle waarschijnlijkheid waren de cijfers van 1866
onnauwkeurig, in dien zin namelijk dat men er onder de tweetaligen een aantal
(1)
personen rangschikte, die feitelijk geen Fransch kenden .

(1)

Het tegendeel is, eigenlijk gesproken, niet onmogelijk, maar geenszins waarschijnlijk: de
ambtenaars, met de volkstelling gelast, waren geene Flaminganten en van de meesten mag
men zeggen dat, wanneer zij zich aan eene onnauwkeurigheid schuldig maakten, deze nooit
ten voordeele der Vlamingen uitviel.
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Dat het Fransch integendeel zich meer en meer verspreidt heb ik reeds aangestipt.
Te Mechelen ja is er eene vermindering van 3% en te Kortrijk van 0.7%, maar te
Brugge en te leperen is het getal der Franschsprekenden met 6.3% vermeerderd,
te St. Nicolaas met 5.9%, te Aalst met 4.2%, te Loven met 2.6%, te Oostende en
te Lokeren met 2.20%.
Zooals licht te begrijpen valt, is het vooral aan het aangroeien van het getal der
tweetaligen dat die vermeerdering te danken is.
Zij, die Fransch alleen spreken, hebben, wel is waar, te Loven 2% gewonnen de reden hiervan werd zooeven medegedeeld -, te Oostende 1.6%, te Aalst 1.3%
en te Ieperen 0.7%, maar er is een verlies van 5% te Brugge, van 0.3% te St.
Nicolaas en van 0.2% te Mechelen, terwijl te Kortrijk de verhouding dezelfde bleef.
Van den anderen kant winnen de (weetaligen 6.8% te Brugge, 6.2% te St Nicolaas,
5.6% te leperen, 2.9% te Aalst, 2.2% te Lokeren, 0.8% te Oostende en 0.6% te
Loven; zij verliezen slechts 3% te Mechelen en 0.7% te Kortrijk.
Kortom, het getal van hen, die geen Fransch spreken, heeft overal, behalve te
Mechelen en te Kortrijk, belangrijke, verliezen ondergaan, terwijl zij, die geen
Nederlandsch kennen, in dezelfde steden talrijker zijn geworden, niet veel talrijker,
ik beken het; maar zullen de kinderen der tweetaligen binnen twintig jaar nog onze
taal spreken? Het twijfelen is geoorloofd.
Hier heeft men overigens eene tafel van den toestand in de steden, waar wij
zooeven van gewaagden:
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Het oogenblik is gekomen om een besluit te trekken.
De cijfers, die wij in de vorige bladzijden hebben onderzocht, bewijzen:
o

1 Dat het getal van hen, die onze taal nog spreken, voorloopig niet afneemt;
o

2 Dat dank aan den ijver, waarmede ons volk zich, tot in de meest afgelegene
dorpen, op de studie van het Fransch toelegt, die taal telkenjare door een grooter
getal Vlamingen
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wordt gesproken en er bovendien gegronde redenen bestaan om te gelooven dat
hare vorderingen, verre van zich te beperken, met den tijd sneller en sneller zullen
worden.
In 1866 waren er 2,721,443 Vlaamschsprekende Belgen, waaronder 313, 327 of
115 op 1000 tevens het Fransch machtig waren.
In 1880 telde men, op 2,926,305 Vlaamschsprekende Belgen, 433, 749
tweetaligen, dus 148 op 1000, 't is te zeggen dat, sedert 1866, het getal van hen,
die beide talen spreken, met 38% vermeerderde, terwijl het gezamenlijk totaal der
Vlaamsche Belgen slechts 7 1/2% won.
Moet het alzoo voortgaan - en alles laat voorzien dat zulks het geval zal wezen dan zullen wij ons in 1890 voor eene nieuwe vermeerdering, ditmaal van 27%
bevinden, De verhouding der tweetaligen tot de Vlaamschsprekende bevolking zal
alsdan 179 op 1000 geworden zijn.
Laat ons nog verder gaan. De vermoedelijke vermeerdering van het tweetalig
bestanddeel gedurende de tijdruimte 1890-1900 zal minstens tot 27% beloopen,
indien men de vergelekene cijfers van 1866 en 1880 tot grondslag blijft nemen,
zoodat wij op het einde der eeuw zullen mogen vaststellen dat er op 1000 Vlamingen
217 zijn, die tevens het Fransch spreken, beduidend meer dan een vijfde van de
gansche bevolking!
Wat er alsdan van onze taal en bijgevolg van onze nationaliteit zal geworden kan
men gemakkelijk raden.
Wanneer het vierde, het derde, de helft der Vlamingen Fransch zullen spreken,
dat is wanneer gansch het land zich in denzelfden toestand zal bevinden als
tegenwoordig de stad Brussel, dan zal men overal het verschijnsel zich zien opdoen,
waarop onze aandacht zooeven werd geroepen, namelijk het afnemen van het getal
der tweetaligen
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en, daarmede gepaard, het gestadig verminderen van de Vlaamschsprekende
bevolking.
Heden zijn onze verfranschte standen feitelijk verplicht de landtaal min of meer
te kennen, daar zij toch dezelve niet kunnen missen in hunne betrekkingen met den
minderen burger. Deze, van zijnen kant, doet zijn best om eenige kennis van het
Fransch te verkrijgen, want hij weet dat zulks eene eerste vereischte is om in de
wereld vooruit te komen.
Vandaar de dubbele gevolgtrekking dat hel getal der Franschsprekenden toeneemt,
terwijl dat der Vlamingen niet vermindert.
Maar naarmate het getal der Franschsprekenden aangroeit, laat zich voor den
verfranschten burger de noodzakelijkheid minder gevoelen om ook de volkstaal te
leeren, lot dat zij allengs zal verdwijnen. En wie zal zich dan nog de moeite geven
eene taal aan te leeren, die tot niets dient?
Ik zeg het nog eens: wat te Brussel gebeurt is een voorteeken van hetgeen ons
wacht. Eene halve eeuw geleden hadde men in de hoofdstad bezwaarlijk iemand
gevonden, die de landtaal niet verstond. Tegenwoordig telt men bij duizenden - niet
de Walen - maar wel de Brusselaars van Brabantschen bloede, die geen woord
Vlaamsch meer kennen. En waarom? Omdat zij zelden of nooit de gelegenheid
hadden zich van die taal te bedienen.
En men zou groot ongelijk hebben te denken dat het kwaad niet verder zal dringen
dan de hoogste kringen. De rentenier, de rechter, de ambtenaar geven het voorbeeld;
de handelaar, de nijveraar volgen, dan is de beurt aan den winkelier, aan den
neringdoenden burger, ja eindelijk aan den werkman: allen toch worden meer en
meer bewust dat het Fransch volstaat om zich voort te helpen, dat het
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practisch nut der Vlaamsche taal hoe langer hoe geringer wordt. En zoo zal zich de
verfransching als eene olievlek altijd verder en verder verspreiden.
Is het een kwaad?
Ja.
Eene der voornaamste beweegredenen, welke de voorstanders der Vlaamsche
zaak doen gelden, is dat het met het grondbeginsel der gelijkheid van alle burgers
voor de wet niet strookt dat een gedeelte der natie door hare onbekendheid met de
taal van bestuur, gerecht en onderwijs feitelijk in eenen staat van ondergeschiktheid
zou worden gehouden, een toestand, die vooral wraakroepend mag heeten als het
de groote meerderheid des volks is, die alzoo ten gerieve van eene kleine minderheid
wordt onderdrukt.
Zulks beduidt echter niet dat, gesteld alle Vlamingen de vreemde taal verstonden,
de Vlaamsche Beweging geene reden van bestaan meer zou hebben.
Ik laat ter zijde alle punten van louter zedelijk belang, de waarde die wij natuurlijk
geneigd zijn te hechten aan eene taal, die wij van onze vaderen hebben geërfd en
te recht beschouwen als het zinnebeeld van ons volksbestaan. Dat alles, natuurlijk,
weegt zwaar in de schaal, maar het is niet op dát terrein dat wij ons dienen te
plaatsen.
Recht begrepen, beoogt de Vlaamsche Beweging het handhaven der
Nederlandsche taal, niet als een doel, maar eenvoudig als een middel om in
Vlaanderen de ontwikkeling te begunstigen van eene beschaving, welke met den
aard en de behoeften van ons volk alleszins zal strooken.
Wij houden ons overtuigd - en de geschiedenis van menig ander volk, de onze
ook, helaas! is daar om te bewijzen - dat het uiterst moeieljk is eene natie bij middel
van eene vreemde taal te beschaven.
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Een gansch volk te denationaliseeren is niet het werk van eenige jaren: het vergt
eeuwen. Welnu, de overgangsperiode, de tijd, die noodzakelijk verloopen moet eer
de geheele natie geleerd heeft zich hare nieuwe taal volkomen eigen te maken, is
onvermijdelijk voor de beschaving verloren, want gedurende die tijdruimte wordt
natuurlijk alles opgeofferd om dat reuzenwerk, de gedaanteverwisseling van eenen
ganschen stam, door te drijven. En terwijl men aldus op cultuurgebied stilstaat of
zelfs achteruitgaat, dringen de naburige volken gestadig verder op de baan van
verlichting en vooruitgang.
Een enkel voorbeeld zal volstaan, dat van Ierland, waar wij bij het begin van deze
studie op wezen.
Voór de Engelsche veroveringen was Ierland ten minste zoo beschaafd als
Groot-Britanje, beschaafder zelfs, want het waren Iersche zendelingen, die de
woeste Angelsaksers tot het Christendom bekeerden.
e

Als zich nu in de XII eeuw Engelsche vrijbuiters in Ierland vestigden en dat eiland,
deels in feite, deels in naam, aan den Engelschen koning onderwierpen, ontstond
er een strijd op leven en dood om aan de Iersche bevolking de taal, de zeden en
de wetten der veroveraars op te dringen.
Die strijd werd heviger en heviger, naarmate de macht der Engelschen zich verder
over het eiland uitbreidde, totdat zij over geheel Ierland ongehinderd den staf
zwaaiden, en dan het werk van de nationalisatie per fas et nefas mochten doordrijven.
De eeuwenlange worsteling is nu ten einde: Ierland is in ale opzichten
verengelscht; de Keltische zeden en instellingen verdwenen, de Keltische taal zoo
goed als uitgeroeid...
Welnu, men vergelijke den zedelijken en stoffelijken
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toestand van Ierland bij dien van Engeland en Schotland.
En er is meer.
Ieder volk heeft zijne eigene taal zelf geschapen met het oog op zijne eigene
noodwendigheden: die taal is de weêrspiegeling van het leven der natie, van hare
strekkingen, van de gedachten, die haar bezielen..... In dien zin zeggen wij: de taal
is gansch het volk.
Hoe zou eene vreemde taal, voor een ander volk geschapen, zoo goed als onze
eigene moedertaal in de behoeften van ons volk kunnen voorzien?
Het is niet noodig verder op beschouwingen aan te dringen, welke men elders
reeds zoo dikwijls heeft doen gelden: het volstaat dat de aandacht van den lezer
op dat punt werd geroepen.
Maar, indien de ontvlaamsching van ons volk een kwaad is, wat dient er gedaan
te worden om het gevaar te keeren?
Er kan geene spraak wezen van het aanleeren der Fransche taal in de
volksscholen te beletten. Zulk eene onderneming zou tegen onoverkomelijke
hinderpalen schipbreuk lijden en, in de eerste plaats, tegen don wil der Vlaamsche
bevolking, die het gewicht der studie van het Fransch ten volle beseft.
Wat men dient tegen te gaan, is niet het aanleeren van het Fransch door de
kinderen des volks, maar wel het gestadig algemeener wordende verzaken en
verwerpen der Nederlandsche taal door de regeerende standen.
Dáár ligt het gevaar.
En het redmiddel? Ver hoeft men het niet te zoeken.
Waarom geven zich de hoogere standen de moeite niet de volkstaal te leeren?
Omdat zij de noodzakelijkheid ervan niet inzien. Immers, dank aan het onzinnig
grondbeginsel der vrijheid van taal - of, nauwkeuriger, van de vrije keus der taal, dat de Vlaamschgezinden te lang reeds met
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onverschoonbare naïefheid hebben vooruitgezet, geniet in het harte van Vlaanderen
hij, die geen woord Vlaamsch verstaat, theoretisch dezelfde voorrechten als degene,
die de landtaal machtig is en, in de practijk, mag men zelfs zeggen dat zijne stelling
veel beter is, want zelfs de gelijkheid der talen hebben wij nog niet op het gebied
der feitelijke toepassing kunnen verkrijgen.
Zelfs de ambtenaar, de professor, de magistraat kunnen tegenwoordig in
Vlaanderen zich meesttijds zeer gemakkelijk uit den slag trekken zonder onze taal
in het minst te kennen en, in elk geval, wat zij ervan weten weegt niet zwaar. Wel
is waar, hebben wij de taalwetten van 1873 en van 1878, die in schijn beide talen
op gelijken voet stellen. Maar wie weet er niet dat die wetten dagelijks en openlijk
worden overtreden en hare bepalingen zoo vernuftig ontweken en verdraaid, dat,
in vele opzichten, de toestand slechter is geworden dan te voren?
Wat moet er dus gedaan worden?
De Vlaamschgezinden, willen zij den spoedigen ondergang van onzen stam
verhoeden, moeten eens en voor altijd met hunne vroegere halfslachtige houding
afbreken. Geene vrijheid van taal meer, geene gelijkstelling op Vlaamschen bodem
van de landtaal en van eene vreemde spraak. In Vlaanderen Vlaamsch! en niet als
nu In Vlaanderen Fransch of (bij uitzondering en bijzondere genade) Vlaamsch!
Wat wij dienen te eischen, is dat men in Vlaanderen precies als in het Walenland
de taalaangelegenheden regele, 't is te zeggen dat het Nederlandsch er dezelfde
rol vervulle als het Fransch bij onze zuiderburen, dat het Nederlandsch bijgevolg
de éénige ambtelijke taal zij in het Vlaamsche land, evenals het Fransch in de
Waalsche gewesten, niet alleen wat de betrekkingen betreft van bestuur en gerecht
met het
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volk, maar ook, en ik zou haast zeggen vooral, met het oog op het inwendig leven
van alle bestuurlijke en gerechtelijke lichamen, die nu door en door zijn verfranscht.
Het is het stelsel dat door de taalwetten van koning Willem werd bekrachtigd, die
wetten welke onze taal en onze nationaliteit glansrijk zouden gered hebben, indien
de vorst ze met de noodige krachtdadigheid had kunnen doen handhaven. Het is
het stelsel, overigens, dat in alle vrije en beschaafde landen in zwang is.
Mogelijks zal men opwerpen dat de rechten der Fransch-sprekende minderheid
hierdoor zouden worden gekrenkt.
Ik antwoord: De minimis non curat praetor. Het getal Vlamingen, die heden de
landtaal niet spreken, is onbeduidend, veel geringer in alle geval dan het cijfer der
Vlaamsche werklieden, die in het Walenland leven en zich aldaar goed- of
kwaadschiks met het Fransch als éénige bestuurtaal moeten vergenoegen. Gij
eischt dat in geheel Vlaanderen gansch het bestuurlijk samenstelsel tweetalig zij,
omdat er in onze groote steden eenige rijke burgers zijn, die de taal van hunne
minderen versmaden. Goed zoo! Geeft ons dan tweetalige rechtbanken en besturen
te Luik, te Charleroi, te Bergen en elders. Of zouden onze Vlaamsche landgenooten
aldaar dezelfde rechten niet bezitten als de Franschelaars in Vlaanderen? Het is
waar, zij zijn maar arme werklieden, maar sedert wanneer hebben de Belgen
opgehouden voor de wet gelijk te zijn?
Het uitroepen van het Nederlandsch als ambtelijke taal in het Vlaamsche land
zou eene voldoende kennis er van onontbeerlijk maken, niet alleen voor hem, die
eenig ambt wenscht te vervullen, maar voor allen, welke niet als vreemdelingen in
hun eigen land zouden wenschen te leven. Onmiddellijk zouden wij ook den afkeer
zien verdwijnen, dien
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leerlingen en ouders laten blijken voor de studie van eene taal, welke in de meening
van de meesten tot niets leidt en tot niets dient: geen wonder dat, onder zulke
omstandigheden, de taalwet van 1883 over het middelbaar onderwijs overal eene
doode letter is gebleven.
Ik ontveins mij niet dat het tijd en moeite zal kosten zulke doortastende
hervormingen te verwezenlijken. Maar hij is geen echte vaderlandsvriend, die voor
eene taak, hoe zwaar ook, terugdeinst, als hij weet dat de redding, dat de toekomst
van zijn volk ermede verbonden is. De tijd is voorbij waar men tot halve maatregelen,
tot verdragen en overeenkomsten met den vijand zijne toevlucht mocht nemen. Wie
weigert de waarheid te erkennen, waar zij zoo zonneklaar blinkt, en den weg te
volgen, dien rede en plicht hem gebieden in te slaan, is een man van kleinen moed
of van onvaste beginselen. En zulke mannen kunnen wij in het Vlaamsche leger
best missen, want hunne tegenwoordigheid in onze gelederen dient alleen om
anderen te ontmoedigen en te verlammen.
Er is overigens een punt, waaromtrent er geen verschil van meening kan bestaan,
namelijk de noodzakelijkheid om de kinderen der regeerende standen feitelijk te
dwingen de volkstaal te leeren.
Ten gevolge van men weet welke hardnekkige pogingen zijn wij er in geslaagd
in 1883 eene wet te doen stemmen, die, wordt zij eerlijk en volledig toegepast, ten
minste dien belangrijken uitslag zal verwezenlijken, dat al wie onze middelbare
scholen en athenaea zal bezocht hebben, er uit zal komen bekwaam om het
Nederlandsch behoorlijk te spreken, te lezen en te schrijven.
Dat ware reeds veel, een gevoelige, misschien een doodelijke slag aan onze
verfranschers toegebracht.
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Ongelukkig blijken de verfranschers voor 't oogenblik oppermachtig te wezen en zij
zijn er in geslaagd de practische toepassing der wet overal onmogelijk te maken.
Het lijdt geen twijfel of het Staatsbestuur zal verplicht zijn de verlenging te vragen
der overgangsperiode, die in 1886 eindigt.
't Is hiertegen dat al wie een Vlaamsch hart in zijnen boezem voelt kloppen, zich
‘met handen en tanden’ dient te verzetten. De onmiddellijke, de volledige, vooral
de eerlijke toepassing der wet van 1883, ziedaar wat wij onverpoosd, onverschillig
wie, vriend of vijand, aan het roer zit, moeten eischen en blijven eischen, totdat wij
eindelijk voldoening verkrijgen.
Of zal België weêral het schandalig tooneel opleveren dat eene wet van algemeen
belang ten gerieve van het persoonlijk nut of van het eigen gemak van eenige
ambtenaars als niet bestaande zal worden beschouwd?
Laat ons hopen neen.
t

A. PRAYON-VAN ZUYLEN, adv .
Gent, Juni 1885.
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Lacus Lemanus.
Reisschetsen van Jacob van Gelre.
Ouchy, 3 Juli.
Vrede des Hemels, indien Gij somwijlen de vlucht uwer lichtblauwe wieken ter wereld
neigt, dan moet het hier zijn, hier, in dit paradijsachtig oord, dat Gij nederzweeft en
Uw verkwikkenden adem door weide en woud doet ruischen.
O, gij allen, die daar lijdt, die daar zucht onder 't juk der zorgen of u kromt in de
doornen des zielelijdens, ijlt allen herwaarts en huldigt de liefderijke godendochter,
en laat u 't voorhoofd kussen door hare reine lippen en drinkt in volle teugen den
verfrisschenden adem, die uitgaat van haar hemelsch wezen!
En ook gij, die daar gekneld zijt in de banden der zonde en vruchteloos tracht
uzelven te bevrijden, vruchteloos poogt op te zweven naar hooger en 't aangezicht
te wenden naar edeler genot, ook gij naar dit verrukkelijk oord uwe schreden gericht
en berouwvol de voeten gekust der reine, der edele, der grootsche, en uit haar
engelenblik de levenwekkende kracht gedronken, die u zal opheffen uit den poel
der zwakheid en u den geest zal richten naar de eenige bron, naar 't onuitputtelijk
wezen der eeuwige schoonheid:
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't Is vredig stil; de sombre wiek der nacht
Werpt in het oosten reeds zijn schaduwgrauw;
Maar in het westen 't meir en 't groen nog lacht
In de afscheidskus der zon. Een luchtig waas
Van neevlen dekt als met een rozig gaas
De grillig uitgetande rotsentoppen
En toovert op het zachtkens rimplend blauw
Van 't meir, een reuzentuil van rozenknoppen.
Van verre, gansch van verre, rommelt zacht
Een sluimrend, droomend onweer; met een vracht
Van frisschen bloemenadem zweeft de toon
Der avondklokjes over 't murmlend schoon
Der golfjes; mijmrend, wieglend, drijft mijn boot
Der gril ten speelbal, nu naar 't machtig groot
Gebied der Alpen, dan naar 't lieflijk oord,
Waar gaard aan gaard het dwalend oog bekoort
En waar men 't zoete lied der woudchoristen hoort.
En mijne ziel? Gelijk de lichte dauw,
Die statig opwaarts stijgt naar 't hemelblauw, Vanwaar reeds hier en daar een englenoog
Naar 't menschdom tuurt, - zweeft zij omhoog,
En dankt de Godheid voor de zoete lust
Die haar vervult en alle lijdens vonken bluscht,
En haar een naamloos zaalge vrede en rust
In 't dwalend, zoekend, smachtend harte kust.

Vrede des hemels, indien gij somwijlen de vlucht uwer lichtblauwe wieken ter wereld
neigt, dan is het hier in dit paradijsachtig oord, dat gij nederzweeft en uw
verkwikkenden, veredelenden adem doet ruischen door berg en weide en woud!

Lausanne, 10 Juli.
Verheven, Edensch is de aanblik der natuur zooals zij ons hier verschijnt met hare
krachtige, geweldige vormen, innig verteederd door een subtiel, lichtend waas van
droomerig
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mysticisme, dat daar zweeft en trilt om alle lijnen, om alle kleuren; zooals zij ons
hier toespreekt met haar welluidende stemme, die nu innig, teeder murmelt als een
sluimerende maagd, die droomt van den geliefde, dan als in een godentoorn het
aardrijk schokt en trillen doet tot in het diepste zijner gronden.
Dan, zoo dicht als de natuur hier 't volmaakt ideale nabijkomt, zoozeer herinnert
de bevolking der schoone streek aan de stroeve werkelijkheid. Wel is het een gezond,
frisch realis me, dat daar spreekt uit die gebronsde, forschgeknevelde tronies, een
realisme vol kernachtige moeden kracht. Maar toch, dat bijna volslagen gemis aan
schilderachtigheid en bevalligheid in houding en kleederdracht; dat exclusief vereeren
van 't geen stoffelijk en tastbaar is, en die gevoelloosheid voor alles wat niet
onmiddellijk de lichamelijke zintuigen raakt, maken het den vreemdeling uiterst
moeielijk te sympathiseeren met die franschsprekende kinderen der Alpen, met die
Waadtlanders, die een mengsel van gallische en germaansche gewoonten
aanhangen en de lichtvaardigheid der westernaburen hebben gepaard aan de
hoekige zelfzucht der noordelijke vrienden, zonder iets in zich op te nemen van de
goede eigenschappen dier omringende volkeren.
Want ofschoon men in 't Canton de Vaud, in Genøve en Neufchatel de taal spreekt
van 't volk, dat gewoonlijk met meer of minder recht geroemd wordt als 't geestigste
der wereld, komt het mij toch voor dat hier geen spoor te vinden is van de tintelende,
schuimende ‘esprit’ der Galliërs; terwijl van de andere zijde ook dat gevoel voor 't
romantische, voor het mystieke, dat soms hun noorderburen onderscheidt, en dier
ideeën zooal niet aan innerlijk gehalte doet winnen, dan toch overtrekt met een
dichterlijk, soms betooverend waas, geheel en al schijnt te ontbreken.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

213
Het gebrek aan dichterlijken zin blijkt genoeg uit het feit, dat in deze streken, - die
met hunne ernstige, sombere, geheimzinnige natuurpartijen en hunne fantastische
kleur- en lichteffekten, zoo uitnemend geschikt zijn tot woonplaats voor geesten,
feeën en andere scheppingen der verbeelding, - geen enkele noemenswaardige
sage of sproke leeft die der moeite waardig is om opgeteekend te worden, geen
enkele volksdichter geleefd heeft, wiens zangen wortel geschoten hebben in 't
gemoed van hen, die niet veel weten, maar gewoonlijk (ten minste elders) des te
meer gevoelen, in 't gemoed van 't volk.
Wat de oorzaak hiervan zijn kan? Ik heb de veronderstelling gewaagd, dat deze
toestand ontspruit aan het weinig aantrekkelijk en niet zeer schitterend uiterlijk der
Waadlandsche vrouwen. Want er bestaat een innige verwantschap tusschen de
schoonheid der vrouw en de poëzie! Of hebben niet de grootste kunstwerken der
eeuwen bijna allen hun ontstaan te danken aan dat geheimzinnig iets, dat Goethe
zoo juist ‘das ewig Weibliche’ genoemd heeft? Is daar niet Helena, die 't aanzijn gaf
aan het nog onovertroffen heldendicht van Homerus; is daar niet Beatrice's
beeldtenis, die Dante voorzweefde en hem aanzette tot zijn reusachtige zangen,
tot zijn somber grootsche hellevaart, zijn schitterende hemelvlucht; en is daar niet
Laura, die, gelijk de zuidewind de AEolusharp, Petrarca's weemoedige lier deed
trillen en ons zijn innig schoone sonnetten schonk?
En zie, de vrouwen aan 't Leman-meir zijn niet schoon, noch naar 't lichaam, noch
naar den geest. 't Is waar, men vindt er bijna geen absoluut leelijke, terugstootende
wezens, en aan de meesten ontbreekt het niet aan frischheid en krachtige vormen.
Maar daar heerscht een zekere eentonigheid, daar bestaat een vervelende gelijkheid
van uitdruk-
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king en karakter bij de Waadlandsche meisjes, die alle gelegenheid wegneemt om
in vuur te geraken. Daarbij lijden de jongeren aan een kleurlooze zedigheid, die niet
ontspruit aan een innig veredelend gevoel van eigenwaarde, aan een onbewuste
vereering der maagdelijkheid, maar veleer aan de afwezigheid van alle hartstocht,
van alle vuur, van alle drift.
Neen, de bevolking.....
Maar Gij, heerlijke Natuur! O, ik heb U altijd bemind; doch, zooals Gij mij hier
verschijnt, aanbid ik U!

Lausanne, 12 Juli.
Wanneer men de oevers van 't Leman-meir bezoekt, verandert men onmiddellijk in
een amphibie.
Nauwelijks is men te Lausanne afgestapt in 't Hôtel Gibbon, of Richemont, of wel
te Ouchy in 't vorstelijk rijke Beau-Rivage, of in 't meer eenvoudige Hôtel d'Angleterre;
nauwelijks heeft men zich wat opgeknapt en den inwendige wat gerestaureerd, of
men richt zijne schreden naar den oever, waar een aantal bootjes den reiziger reeds
wiegelend en dartelend en schuimend begroeten, om met allerlei kokette
kunstgreepjes den voorrang te winnen in zijn gunst.
Eenmaal den voet gezet in een dier behaagzieke vaartuigjes en de riemen in 't
azuurblauwe water gedoopt, en men wordt als met zachte naïadenarmen vastgeboeid
aan het tintelende vlak; en uren aan uren blijft men doelloos, maar in een zalig
genieten, rondwiegelen op de dartele golfjes, die straks nog als stugge, koude
gletscherschubben, of doodsche sneeuwsluiers dreigend naar beneden zagen.
Dan, eindelijk moegewiegeld en moegedroomd, ontvlucht men de bedwelmende
liefkozingen der waternymphen, om de schreden te richten naar de groene dreven,
waar de
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dryaden hunne zangerige zuchtjens doen ruischen; en men stijgt door de boschrijke
streek ten oosten van Lausanne langs de zacht klaterende, door talrijke watervallen
onderbroken Flon, naar het ‘Signal,’ een heuvel ten noorden dier stad, waarvan
men een heerlijk uitzicht geniet op 't geheele meir en op de fantastisch gevormde
bergketenen, die het aan alle zijden omzoomen, terwijl men, beneden zich, de grijze
stad ontwaart met haar prachtige gotische kathedraal en haar oud, maar nog altijd
hecht en sterk schutkasteel, en de tallooze bevallige villa's, die als een bloeiende
jeugd de eerbiedwaardige grijsheid van Waadtlandts hoofdplaats omgeven.
En dan, als de zon gaat verdwijnen achter de Jura, en de lucht ten westen schittert
en gloeit en vlamt als een verblindende goudzee, en ten oosten de Walliser-Alpen
zich reeds hullen in den grauwen mantel des avonds, daalt men weêr afwaarts,
door het dichte bosch van Sauvabelin naar het van wandelende vreemdelingen
wemelende Lausanne en vervolgens naar zijn haven Ouchy, om ditmaal zich geheel
en al over te geven aan de kristalheldere wateren en zich te verfrisschen door een
‘delicieus’ avondbad.
Dus is sedert eenigen tijd ook mijne levenswijze.
Heden echter ben ik daarvan afgeweken om den ganschen dag door te brengen
op den vasten bodem, en de stad mijner tijdelijke inwoning eens van meer nabij te
beschouwen.
Lausanne, het oude Lausonium der Romeinen, is de hoofdstad van 't kanton
Waadtlandt en zetelplaats van 't Zwitsersche bondsgerechtshof. Het telt ruim 30,000
inwoners, voor 't grootste gedeelte kooplieden, die allen uitstekend de kunst verstaan
om de vreemdelingen uit te kleeden. De nijverheid is er vertegenwoordigd door
uitstekende bierbrouwerijen, papier- en horlogefabrieken, groote katoendrukkerijen
en uitgebreide houtzagerijen.
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Zooals in bijna alle zwitsersche steden, vindt men er een groot aantal
wetenschappelijke instellingen, die echter voor een groot deel van twijfelachtig
gehalte zijn en bitter weinig vruchten dragen.
Tallooze groen-, geel- en witgeklakte en bierdrinkende jongelieden verkondigen
ons dat de stad een akademie heeft, en de gesprekken dier jongelieden dat die
academie... neen, 'k wil geen kwaad zeggen van die inrichting; 't is mogelijk dat ik
toevallig slechts in aanraking kwam met het minst intelligente of 't minst werkzame
gedeelte der studenten.
Voorts heeft men er eene kantonale school, eene normaalschool, vijftig kostscholen
voor jonge dames en elf voor jongeheeren.
Daar bestaat een ‘Société d'Histoire de la Suisse Romande; “een” Société
d'Emulation,’ een natuurkundig genootschap, een land- en staathuishoudkundige
vereeniging; een openbare bibliotheek met over de 90,000 boekdeelen; een museum
van oudheden en natuurlijke historie; een schilderijen-museum; enz, enz., bijna
alles echter hoogst middelmatig van waarde en, niet alleen naar 't den schijn heeft,
maar ook naar men mij van bevoegde zijde verzekerde, bijna van geen nut.
Wat echter niet van middelmatig gehalte is, is de schat van liefdadige instellingen,
waaraan de stad rijk is. Inderdaad, als men de uitstekend ingerichte hospitalen en
gasthuizen bezocht heeft; als men kennis heeft gemaakt met het schoone ‘Asyle
des Aveugles,’ met het ‘Hospice de l'Enfance’ en het krankzinnigengesticht, dan
voelt men zich geneigd zich te verzoenen met een volk, dat hoewel 't het geestelijk
leven in 't algemeen zoo verwaarloost of ten minste slechts oppervlakkig gedenkt,
zich niettemin zulke opofferingen getroost om den lijdenden evenmensch te hulp te
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komen; dan is men ten minste verbaasd over dat zonderlinge samengaan van
materialisme en naastenliefde, van zelfzucht en opofferingsgezindheid.
De stad, gelegen aan de samenvloeiing van Flon en Louve, is gebouwd op drie
heuvelen en bestaat, wat haar kern betreft, uit het zonderlingste weefsel van steile
straatjes en steegjes dat men zich voor kan stellen. De heuvels, waarop de wijken
St François en St Laurent zijn gelegen, zijn thans verbonden door een grootsche,
maar niet zeer smaakvolle viadukt; maar vroeger moesten zij, die woonden op de
‘Place de la Palud’, en in la ‘Rue centrale’ tweehonderd vijftig houten trappen
beklimmen om de kathedraal en de omliggende stegen te bereiken; een tochtje dat
het gebed in 't huis Gods m.i. bijna overbodig maakte, door de maische kastijding
die men zich daarmede al klimmende toediende.
De wereldberoemde kathedraal, een gebouw in oudgotischen stijl (hier en daar
vermengd met romaansche reminiscencen), bezit slechts een half voltooiden
t

hoofdtoren, en is gelegen op den heuvel S Laurent, zich trotsch verheffend boven
de kunstlooze gevels der omgeving.
Zij werd ontworpen in 't jaar 1000 en in 1275 door Gregorius X gewijd, in
tegenwoordigheid van keizer Rudolf van Habsburg.
Onder hare statig hooge gewelven, geschraagd door meer dan 100 zuilen, rusten
de overblijfselen van talrijke beroemde mannen. Daar sluimert de paus Felix V; daar
verbeiden de bisschoppen Guillaume de Menthonex en Haimon de Montfaucon
hunne verrijzenis; daar is 't graf van den hertog Amadeus VIII van Savoye, en rust
de patriot Davel van zijn heldhaftigen strijd voor 't vaderland.
Het was in den vroegen morgen dat ik de kathedraal
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bezocht. Ik was geheel alleen met den koster in de trotsche ruimte, die nog sluimerde
in een droomerig schemerlicht, nog niet gewekt was door de stralen der rijzende
zon. En mij besloop dat gevoel van innigen weemoed en onbestemden wrevel, dat
alle harten aangrijpt, die in 't ernstige licht eens tempels zich in tegenwoordigheid
gevoelen van de overblijfselen van uitstekende mannen, die eens schitterden in
den vollen glans van roem, van macht en van grootheid en die thans de kostwinning
uitmaken van een schraapzuchtigen marguiller, die voor een ellendig drinkgeld den
vreemdeling hun laatste rustplaats toont en op een onuitstaanbaar eentonigen en
onverschilligen dreun hunne levensdaden opsomt.
Het was mij een verkwikking buiten weêr de balsem-geurige morgenlucht in te
ademen en mijne oogen weêr te mogen weiden aan het eeuwig nieuwe en
verrukkelijke schouwspel, dat (ook van af het kathedraalterras) het meir ons aanbiedt;
het meir, nu zacht gerimpeld door den frisschen rébat en schalks tintelend in het
vriendelijk licht der morgenzon. Als slanke wille meeuwen zweefden hier en daar
over de diepblauwe oppervlakte, de driehoekige Iatijnsche zeilen der barken en der
brigantijnen; lange zilveren voren achter zich latend, gleden rijkgevlagde en
zwarlgepluimde stoombooten heen en weder; en aan den zuidelijken oever onthulden
de Dent d'Oche en de Cornettes de Bize hunne vergulde toppen, terwijl de witte
nevelsluiers, die hen gedekt hadden legen de koude der nacht, wegsmolten in het
schitterende blauw der lucht.
Het kostte mij moeite van deze plek te scheiden; maar ik moest Lausanne zien!
t

En langs de smakelooze kerk van de ‘Place S Laurent’ daalde ik af naar de ‘Place
de la Riponne,’ met haar plompe koṙenbeurs, en trad daar het niet minder lompe
Musée Arland binnen.
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Men had mij gezegd dat ik er een Rembrandt, een van der Neer en een Wouwerman
zou vinden. En inderdaad, het deed mij goed onder de vele Alpenstukken, die de
wonderschoone Alpennatuur zoo slecht mogelijk wedergeven (die van Calame
zonder ik uit), weldra getroffen te worden door het diepe warme coloriet der
Nederlandsche school, en wel in een oud Amsterdamsch vrouwtje van onzen
hollandschen grootmeester, en in een maanlichttafereel van den uitstekenden
kleinmeester Aart van der Neer. De Wouwerman was van weinig beteekenis.
En 't overige? De parijsche schilder Roger Ballu en de kunsthandelaar G. Dubufe
fils, sprekend over 't salon van 1883, hebben gezegd: ‘Rembrandt! Ecrire ce grand
nom c'est nommer le Dieu; c'est dire: science et sentiment à l'étal d'union complète;
génie profond, total! Mettre le plus petit Rembrandt au milieu des plus grands peintres
c'est introduire le loup dans la bergerie des gloires les plus assurées; autant vaudrait
ouvrir la fenêtre et faire entrer le soleil.’
Dat zal de rede zijn van mijn ongevoeligheid voor de Brienzer Zee van Calame;
voor de fijngeteekende, hoewel matgekleurde Dorpsscène van Vautier en voor de
Terechtstelling van den major Davel door Gleyre. 't Kan echter ook zijn, dat mijn
nationale trots mij een part speelde en mij 't schoone der overige stukken over 't
hoofd deed zien. Hoe 't zij, al was 't alleen om de bovengenoemde twee
Nederlanders, 't Musée Arland is een bezoek waardig.
Toen ik 't museum verliet, was 't ongeveer twaalf uur en 't werd tijd om den
stoffelijken mensch eens te gedenken.
Ik trad een naburige restauratie binnen, bestelde een vermouth, betaalde en
vertrok, zonder te hebben geproefd van mijn kruidenwijn; want het was daar vuil.
Ik slenterde een oogenblik later een andere eetinrichting
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binnen, bestelde andermaal een eetlustwekkenden vermouth en vertrok als straks,
zonder den drank te hebben aangeraakt; want het was daar andermaal vuil, zeer
vuil.
En weêr toog ik verder en....
Zie, ik moet nogmaals neêrkomen op een gebrek der Romaansche Zwitsers: zij
zijn onzindelijk. Ik spreek natuurlijk niet van de kosmopolitische hotels, die evenmin
Zwitsersch zijn als de Chineesche tokohouders op Java Nederlandsch. Maar de
volkskoffiehuizen, de gewone restaurants, de ‘brasseries’ en 't grootste gedeelte
der bijzondere woningen zijn voor den Nederlander bijna niet te betreden.
Ik heb dan ook tot nog toe niet kunnen slagen in 't huren van een geschikt kwartier;
alle kamers die ik bezichtigde waren dompig, duister en onzindelijk, om nog niet
eens te spreken van een ander ongemak dat hun over 't algemeen eigen was, maar
dat ik, om den lezer een rilling te besparen, niet noemen zal.
O, indien de natuur hier niet zoo betooverend schoon was, hoe zou ik terugijlen
naar 't lieve vaderland, met zijn lichte, heldere, gezellige woonkamers, met zijne
sneeuwwitte slaapvertrekken en zijne met vrolijk blinkend koper gesierde keukens!
Maar de natuur! O, zij is hier onweêrstaanbaar, zij is hier heerlijk, wonderbaar,
schoon als een fee; en ieder oogenblik voelt men zich vaster geboeid door haar
verlokkenden, betooverenden glimlach, door haar vleiend zoet, bedwelmend
gemurmel, en wordt het moeielijker zich los te maken van haar hemelschen aanblik!

Lausanne, 16 Juli.
Het regent. Goddank! Lang reeds heb ik gesmacht naar 't verkwikkende hemelwater!
want alom op 's Heeren

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

221
wegen was het buitengewoon stoffig. Het regent; en 't is een maische, frissche bui
die tegen de ruiten van mijn kamer klettert.
De schaduwzijde is echter dat ik nu verplicht ben mijn kamer te houden en mij te
troosten met de herinnering aan 't genot dat ik gisteren avond smaakte.
't Was te Ouchy. Een ongewoon helder maanlicht hulde berg en dal en meir in
een trillend gaas van zilvernevel. Als peinzende geestengroepen waarden enkele
wille wolkjes om de flanken van de ‘Rochers de Mémize.’ In 't hotel ‘Beau Rivage’
gaf het stadsorkest zijn avonduitvoering en als dartele sylphen dansten de vleiende
tonen van Strauss' Kuszwalzer over de vonkende golfjes.
En uitgestrekt op den bodem van mijn bootje, ving ik de zoete klanken op die van
den oever tot mij zweefden; en blikte ik op naar de flonkerende sterrenschaar die
de zacht ernstige nachtvorstin omstuwde; en dacht ik aan 'tnamelooze geluk dat ik
smaken zou, indien ik dit hemelschoon mocht genieten met mijn lief, lief Hansje aan
mijne zijde en haar schuldeloos, schalksch, goudgelokt kopje aan mijn schouder
en den vriendelijken blik harer diepblauwe kijkers in mijn liefdedronken oogen.
De wals was ten einde en een wijle vernam ik niets als 't geheimzinnig ruischen
van het water, en 't lispelen der statige platanen aan den oever. Dan naderde in de
verte het geplas van een riemenpaar en hoorde ik 't gemurmel van twee stemmen;
twee verliefde stemmen, die nu eens ernstig en teeder klonken als het lied der nacht,
dan dartel en plagend als de zang der droomende naïaden; maar altijd met die
wonderbare trilling, die ook aan het meest onbeduidende woord een hoogere wijding
geeft en haar oorsprong vindt in de schuchterheid der innige, zuivere liefde. En ik
slaakte een
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diepe zucht; en ik dacht aan mijn cherubyntje en aan de innige droefheid die mij
voor immer bevangen zou, indien ik eens nooit het genot zou mogen smaken dat
gindsche beminnenden de aarde ten hemel schiep; indien ik nimmer in deze
omgeving, in zulk een nacht eens zoete woordjes in haar oor mocht fluisteren; indien
haar nog argeloos hartje zich eens naar een andere ziel wendde dan de mijne, en
ik eeuwig eenzaam zou moeten blijven, verstoken van een hart, dat gevoelt met
mijn hart, van een ziel die in mijne ziel slechts leeft.
't Gefluister der minnenden was weggestorven. 't Was of 't murmelen des meirs
steeds minder en minder werd, en 't lispelen der platanen steeds zachter en zachter.
't Werd ademloos, onbegrijpelijk plechtig om mij heen. 't Werd of de heilige kalmte
van een schuldeloos maagdengemoed hemel en aarde vervulde; alsof de natuur
sluimerend glimlachte en droomend prevelde van een engelenkus, die hare ziel
deed zwellen van een hemelsche zaligheid; en langzaam werd ook mijne ziel vervuld
van die heilige kalmte en neeg mijn hoofd zachtkens zijwaarts en zonk ik in een
zoete, droomelooze sluimering.
Hoe lang ik geslapen heb weet ik niet. 't Geen ik echter zeer goed weet, is dat ik
nimmer een lach van meisjeslippen noorde uitgaan, zoo welluidend en zilverhei,
zoo ondeugend en goedhartig tevens, als die, welke mij wekte. En even aangenaam
was het mannelijk stemgeluid, dat de lach opvolgde met de klinkklaar Hollandsche
woorden: ‘hij ronkt,’ woorden die op nieuw een zilverregen van ‘lachgeluidjes’
veroorzaakte.
Ik rees natuurlijk onmiddellijk overeind en zag dat de lieve stem toebehoorde aan
een allerliefste jonge maagd, en de jonge maagd aan een flinkgeknevelden, forsch
geschou-
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derden jongen man, die 't bootje als een pijl door de rimpelende zilverschubjes van
't meir deed glijden en tegelijkertijd nog gelegenheid vond om een gedeelte van den
zoeten lach op te drinken in een hartelijken zoen.
‘Zoet, zoet liefje!’ fluisterde hij ten slotte; en weêr was 't Hollandsch wat ik hoorde.
Hollandsch! Hoe komt het dat de moedertaal zulk een toovermacht uitoefent op
elken reiziger in een vreemd land? Hoe komt het dat hij zelfs, die thuis met verachting
neêrziet op het Nederlandsch ‘dialektje’, en telkens spreekt van onwelluidend,
ongeschikt en barbaarsch, en hoog opgeeft van 't welluidend schoone Italiaansch,
van de geestigheid en de ‘élégance,’ waarvan het Fransch de draagster moet zijn,
en de geschiktheid van het Duitsch voor alles wat groot en verheven is; hoe komt
het dat diezelfde moedertaalverachter, die man, die medelijdend glimlacht en de
schouders ophaalt bij het woord ‘vaderlandsliefde’, niettemin zijn hart voelt kloppen,
zijn bloed sneller voelt stroomen bij het hooren van een Hollandschen volzin, een
Nederlandsch woord, gesproken in een vreemd land? Hoe komt het dat hij den
spreker van dat magische woord om den hals zou willen vliegen, of minstens een
fijne flesch met hem drinken, en dat hij niet rust voor dat hij zelf een dosis moedertaal
heeft kunnen uitstorten in het hart van den onbekenden landgenoot?
‘Hij ronkt!’ had men gezegd, en daarna: ‘zoet lief!’ En ik, die 't hoorde, en die geen
moedertaalverachter ben, maar haar integendeel bewonder en lief heb, en zoo
gaarne haren lof verkondig aan allen die haar kennen en niet kennen, ik trilde van
ontroering, ik sprong op van vreugde; maar ik vond, helaas! geen woord, geen klank,
om hun te doen weten, dat ik een landgenoot was, dat ook ik in zuiver
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Hollandsch kon zeggen: ‘hij ronkt,’ of fluisteren: ‘zoet lief,’ dat ook ik van hen was,
die Vondel begrijpen en vereeren, en de taal van Bilderdijk, Da Costa en Ledeganck
liefhebben en voorstaan!
En het bootje met de minnenden verdween uit mijn gezicht; maar een oogenblik
nog hoorde ik de stem der welluidend lachende, die ditmaal een liedje zong, een
eenvoudig, naïef liedje, maar zoo frisch, zoo bevallig, dat bij 't huiswaartskeeren het
slotrefrein mij onophoudelijk door den geest klonk en ik heden morgen bij 't ontwaken
er nog van doordrongen was en zacht neuriede:
(1)

't Vogelke kweelde blij
't Bloemeke geurde vrij,
't Was in de Lente
't Was in de Mei.

En ik zwoer niet te rusten, alvorens ik 't verblijf mijner landgenooten zou hebben
uitgevonden; 't geen wellicht reeds gebeurd ware, indien niet de hemel al zijne
sluizen had geopend en velden en wegen herschapen in een aaneenschakeling
van modder- en waterplassen.
(Wordt vervolgd.)

(1)

Lentelied van ANTHEUMS, muziek van W. DE MOL.
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Boekbeoordeelingen.
Fladderende Vlinders, Poëzie van Pol de Mont. - Rotterdam,
Uitgevers-maatschappij Elsevier. - Gedrukt te 's Hage ter
o
Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij. 184 blz. in - 8 .
De verschijning van een nieuwen dichtbundel van den zanger der Idyllen en van
Loreley is voor de beide deelen Nederlands een verhcugend nieuws. Door alwie
zich met letteren bemoeit, wordt hij met een hartelijk ‘welkom’ begroet en door de
begoede en deftige standen van het Noorden met ongeduld te gemoet gezien. Ware
het anders, dan zou onze jeugdige dichter niet in zulken prachtigen tooi te voorschijn
komen als dien, waarin de firma Elsevier van Rotterdam hem deze maal heeft
uitgedost. Ze zijn er ook dun, de Zuid-Nederlandsche schrijvers, die in 't Noorden
zulke uitgevers vinden!
Wij Vlamingen, mogen er dus fier op zijn, dat een onzer landgenooten door zijn
talent de grenzen van ons Vlaamsch wereldje heeft overschreden en niet alleenlijk
bij onze taalgenooten in Nederland zoo wordt onthaald, maar reeds in den vreemde
- Duitschland, Frankrijk, zelfs Rusland - de achting en den eerbied heeft weten te
verwerven, welken hij dan ook ten volle waardig is.
Dit jaar en de vorigen hebben wij toch in de voornaamste
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(1)

tijdschriften Europa's studiën over en vertalingen van onzen gevierden dichter
kunnen lezen. Aan hoevelen is er, behalve Conscience, zulke eer, sinds de
wedergeboorte der Zuid-Nederlandsche letteren, bewezen geworden? Het is dan
ook niet dan met aanspraak op de toegevendheid van wegedeskundigen, dat wij
de taak aanvatten een werk van Pol de Mont voor de lezers van het Nederlandsch
Museum te ontleden en te beoordeelen.
De uitvoering. - Over deze dient iets te worden gezegd. Het boek springt toch zoo
dadelijk in het oog en boeit u zoodanig, dat ge niet nalaten kunt met bewondering
een ‘O, dat is lief!’ te uiten. Gedrukt op zwaar getint papier, is elke bladzijde omlijst
met een karmijnrood bandje. Het bovendeel der bladzijde, waar een nieuw gedicht
begint, is versierd met een reseda-kleurig fries, bestaande in kunstig bladwerk,
Erootjes, Gricksche hoofden en busten, beelden van zanggodinnen en verdere
symbolen. De beginletters zijn karmijn-rood en kunstig uitgewerkt. Verder behelst
het boekje drie prachtige koperetsen van Léon Abry, Farasijn en Pieter Verhaert,
die niet weinig dekunstwaarde ervan verhoogen en het tot een echt typographisch
(2)
meesterstukje maken, zooals wij er misschien geen tweede rijk zijn .
De dichtvorm. - Fladderende Vlinders is een werk voor kenners, voor
bewonderaars van den verfijnden vorm. Het bevat zes afdeelingen: I. Rondeelkens
en Villanelles. II. Ritornellen en Terzinnen. III. Pantoens en Ghazelen. IV. Intermezzo.
V. Sonetten. VI. Cameeën en Antiekpenningen. - In een woord aristocratische poëzie.
Liefhebbers van grootere brokken mogen dat als gekunstelde snuisterij
beschouwen, het blijft niettemin waar, dat eene lite-

(1)

(2)

Onder anderen: Auf der Höhe, Leipzig; Deutsches Familienblatt, Berlin; Petersburger Zeitung;
Magazien fur die Literatur des In- und Auslandes, Leipzig; Monde Poétique, Parijs; Revue
Provinciale, Marseille enz., enz.
De prachtuitgave op hollandsch papier bevat zes etsen, waaronder het portret van den dichter.
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ratuur, die niet op het bezit zulker poëzie kan bogen, steeds de bewijzen schuldig
blijft van de plooibaarheid der taal. Men mag sonetten en dergelijke zinledig noemen;
ze volstonden aan Petrarca, om er zich ontsterfelijk in te zingen, en was er in
Duitschland een Voss, die het sonet wilde wurgen, in Frankrijk leefde er een Boileau,
die uitriep, dat een goed klinkdicht een gedicht van langen adem waard was. Zonder
het oordeel dezer geleerden geheel bij te treden, kunnen wij ons vergenoegen met
te zeggen, dat een miniatuurtje eens meesters een kunslwerk is evenals Rembrandts
Nachtwacht. Thans dat wij de scheppingen van Dautzenberg, Ferguut, Hélène
Swarth en Pol de Mont in dien trant bezitten, moeten wij ons niet terugtrekken voor
het verwijt, dat onze taal voor gedichtjes van vasten vorm niet geschikt is. Genoemde
dichters doen ons klinkende en schitterende bewijzen aan de hand.
Eerst hebben wij te doen met de rondeelkens, van welke de lezers van dit
Tijdschrift er een: Frisch van den Tak, te lezen kregen.
Onder afdeeling II ontmoeten wij de terzinnen, wier vorm ons aan Dante's
meesterwerk, de Divina Comedia, herinnert, en de ritornellen, die weinig van de
terzinnen verschillen.
Afdeeling III is volop gewijd aan Oosterschen dichtvorm. De eigenaardige
pantoenvorm of maleische strophe is wonderwel geschikt tot het bezingen van
weemoedige, diepgevoelde onderwerpen. Mejuffer Swarth heeft hem voortreffelijk
weten aan te wenden. Bewonderen wij van Pol de Mont de pantoens, getiteld De
Vader, en vooral De Slang met zijn serpentnabootsend metrum:
Het intermezzo bevat een vijftiental stukjes, zooals Pol de Mont er ons zoovele
voortreffelijke in Lentesotternijen en in Loreley heeft gegeven.
In afdeeling V vinden wij de sonetten, waaronder De stille kamer baadt in 't
morgenlicht, een perel van het helderste
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water. Het dient als tekst bij de fraaie koperets van Verhaert, die ons een lief huiselijk
tooneeltje voorstelt.
Eindelijk ontmoeten wij onder afdeeling VI de prachtige antiekpenningen, waarvan
een gedeelte in onze Nederlandsche tijdschriften verschenen en die, zooals de
lezers van het Museum hebben kunnen oordeelen, in den metrischen, rijmloozen
vorm der Ouden werden geschreven. Dat het metrische vers boven alle andere te
verkiezen is om grootsche gedachten uit te werken, schokkende zielstoestanden
weêr te geven, hoeft geen verder betoog. In die maat toch zongen Homeros, Virgilius
en Horatius; bij ons Dautzenberg, Ferguut, de Cort en van Beers, - Pol de Mont en
Waalner onder de jongeren.
De gedachte. - Iedereen is overtuigd, dat het niet genoeg is onberispelijke verzen
onder opzicht van taal en stijl te schrijven. Wanneer de gedachte er onder lijden
moet, zijn zij onwederroepelijk veroordeeld om vroeg of laat te bezwijken. Zoo ook
is het in de natuur - de levenskrachten verlaten het lichaam, dat niet in staat is hen
te ondersteunen, en laten het aan zijn lot over. Wc weten nu allen, dat Pol de Mont
de eenige onder onze dichters is, die het waagde alle maten te gebruiken, op alle
wijzen te ziugen. Waren de gedachten, die hij in te kleeden had, inderdaad wel zoo
groot als zijn moed forsch was? Een oogenblik onderzoek.
Wie een van Pol de Mont's bundels opent, komt alras tot het besluit, dat hij niet
te doen heeft met een gewonen dichter of iemand, waaraan die naam soms zoo
vermakelijk gegeven wordt. Wie ziet de dingen zooals hij? Wie gevoelt ze zooals
hij? En wie drukt uit, wat hij gevoelt en verwerkt heeft, zooals hij? De liefde! Wie
nog heeft ze op die wijze hier bezongen? Wie nog hier schiep een Ophelia-cyclus
en Lentesotternijen? Het volksleven! Gaat bij de grootste meesters om tegenhangers
te vinden voor Een Tarwemei, Koewachter-idylle, Hoe Krelis trouwde en meer
anderen. De bazuinen van het epos? Wie in onze literatuur deed ze klinken als hij
in De Kinderen der Metischen!'
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En in Fladderende Vlinders? De gedachte is, even als altijd, vlug, vurig, schitterend.
In de vijf eerste afdeelingen vinden wij eenen weêrgalm van zijne vroegere
gevoelspoëzie. Waar het hart spreekt, weten wij al spoedig dat de Mont alleen het
zoo zegt:
Oog in oog, en de handen geprest,
staan wij daar zwijgend en lang; doch, in 't lest
- vrij mogen de vogels het merken! grijp ik, - wie weet of de hemel 't verschoont? kussend het lieveken, roziggekoond,
bij de zilyerstammige berken.

En waar hij, als in Vizioen, de Fantazij loslaat, verheft zij zich met snellen vleugelslag
in de spheren, van waar hij, als de vlinder uit Multatuli's parabel, alles overziet,
begrijpt en geniet:
Bloemen, blaren,
de tjilpende, sjirpende vogelscharen,
het woudconcerto in alle tonen,
de teed're terzinen, verliefde canzonen,
de fiorituren in 't grof en in 't fijn,
tot zelfs de purperende avondschijn,
't was alles, als bij tooverslag verdwenen!
En ziet, daar rolde de Oceaan,
in 't spookrig schemerlicht der Maan,
met mystisch tooverlicht beschenen,
zijn hernelhooge baren, slag op slag, voor mij.
Fel zwoegde het water, steeg het tij:
En iets ruischte uit dat al tot mij.
iets,
als de snik van 't harte, dat gaat breken,
iets,
als de doffe klacht, die men niet uit kan spreken...

En waar de Geest in het nieuwe werk zijn recht verdedigt, denken wij onwillekeurig
aan het prachtige slot van De Kinderen der Menschen. Hoor, uit het stukje Atlas,
een nummer der Antiekpenningen:
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't Rijk heeft uit van de goôn. Over uw hoofd heen tilt
gij almachtig de sfeer: tusschen uw vingerdruk
breekt gij aan scherven de Olumpos,
breekt, een' pop, in de hand eens kinds!
Heil u! wijd door het ruim gooit gij de brokken; luid
klinkt uw' stem langs de zee: Thans zij den mensch de beurt!
Zeus, uw bliksem is speelgoed....
Godsdienst, goden, wat zijt gij? - Rook.

Roepen wij ook de aandacht op de verhevene denkbeelden besloten in de stukjes
De Dooden en De Kranen, waaruit wij een paar Strophen aanhalen. Tot die
trekvogels sprekende, die naar 't Zuiden wederkeeren, zegt hij:
't Is of ge al het heil des Zomers op uw veder
daarhenen voerde'! Uw melancholisch schreien,
een roepstem is 't: ‘Nu keert de boettijd weder!
Leg af het kleed der vreugd, o maagdenreien!
Geen bloempracht meer, die huppelende reien
ter aerde strooien! Slenst zij eens - niet weder
herbloeit de roos! - Hoort, raven krassen, schreien,
De nare nacht rolt aan op zwarte veder!...’ -

Uitwerking. Hier, evenals in al zijne andere werken, is en blijft Pol de Mont de
treffende teekenaar, de schitterende kolorist der Vlaamsche school. Hij is de man
van het zwierige, luchtige woord in zijne lyrische poëzie, van het krachtig schilderende
epitheton en der plastische uitdrukking in zijne Antiekpenningen, gelijk in zijne
epische gedichten. Coloriet en plastiek ja, dat zijn de twee groote eigenschappen
van onzen jeugdigen Muzenzoon. Met zijn doordringend geestesoog heeft hij de
dingen zoo leeren zien, voelen en begrijpen. Maar de kunst der Ouden - dep Grieken
vooral - zal toch ook wel haren invloed op dat vatbaar, gevoelig, maar niettemin
kloek gemoed hebben uitgeoefend. Het treft ons, dat er over het geheel van
Fladderende Vlinders een heidensche adem zweeft, die de wezens bezielt en hen
als in koor de hymne aan de Schoonheid zingen laat. De laatste rubriek
Antiekpenningen, waarin de schoone
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stukken Endumion, Leda, Cleopatra en Na den Wijnoogst voorkomen en die niet
zonder doel met Aphrodite eindigt, biedt daartoe bewijzen in overvloed.
En dan die jubelende toon, waaraan wij, mannen van het Noorden, in onze poëzie
niet gewoon zijn: een toon, dien men bij de Ouden en de moderne dichters en
schrijvers uit het zonnige Zuiden terugvindt; een loon, die de warmte uit zich laat
heenstralen; een toon, vol zuidelijk enthusiasm, dal, onzen dichter bezielt en dat,
waar hij spreekt of voordraagt, zulke plechtige stilte doet ontstaan en het auditorium
zoo sterk aangrijpt! Zie, dan denken wij onwillekeurig aan Numa Roumestan, een
meesterstuk van Daudet.
Wie zoo gevoelt, zoo denkt, zoo schrijft en spreekt als Pol de Mont, is een dichter
van de echte soort, een kunstenaar, in wiens ziel de melodieën ruischen en die zijn
speeltuig, de taal, zoo machtig is, dat die melodieën er niet door lijden, wanneer zij
uiterlijken vorm krijgen, maar even natuurlijk uit het gemoed stroomen als zij er in
geschapen werden.
Onze zanger heeft nu bewijzen gegeven, dat hij op alle wijzen in alle tonarten
zingen kan. En om van hem afscheid te nemen, voegen wij onze nederige stem bij
r

die van Zuid- Nederlands hoofdcriticus, D Max Rooses, en roepen hem toe:
- Pol de Mont, geef ons nu eene symphonie, waarin gij uw vol orkest laat klinken,
zooals gij het deed in uw prachtig stuk De Kinderen der Menschen!
OMER WATTEZ.
Doornijk, November 1885.

Handwoordenboekje van Nederlandsche Synoniemen, door J.V.
Hendriks. - Tweede, herziene en vermeerderde druk. Met eene Voorrede
r
van D J.H. Gallée, hoogleeraar te Utrecht. - Te Tiel, bij D. Mijs, 1885, XII
o
en 318 blz. in-8 . Prijs: f. 2,50.
De eerste uitgaaf van dit werk verscheen in 1880, en gretig werd ze ontvangen,
daar na vijf jaren reeds een tweede nood-
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zakelijk geworden is. Eerst heette het Proeve van een Woordenboek van
Nederlandsche Synoniemen, nu is het een Handwoordenboekje van Nederlandsche
Synoniemen geworden. Het heeft dus opgehouden eene proeve te zijn; de schrijver
oordeelt dat het een volledig geheel vormt: wij, voor ons, stemmen hem bij. Maar,
vermits het synoniemen geldt, zullen wij vragen: Waarom handwoordenboekje op
den titel schrijven? Zijn handwoordenboek en woordenboekje niet reeds genoegzaam
synoniemen, opdat HANDwoordenboekIE op den lezer den indruk eener tautologie
o

make? Daarbij is een boek van 330 blz. in-8 wel nog een boekje?
Het boekje dus - vermits de Heer Hendriks het zoo verkiest, - is volledig. Dit woord
zij echter niet in zijne volstrekte beteckenis verstaan, maar zoo, dat wij bij onze
lezing geene ‘schitterende afwezigheden’ opgemerkt hebben, en dit mag ons reeds
tevreden stellen. Het spreekt van zelf dat zoo een werk niet volledig zijn kan, en dat
een zorgvuldig gebruik alleen er de leemten kan doen van kennen.
Eenige leemten merkten wij op. Onder de synoniemen van ding vindt men
voorwerp niet, noch compleet onder die van volledig; bij aanbegin, aanvang en
begin ontbreekt aanhef. Wij hoopten echter dat dit naamwoord misschien met het
werkwoord behandeld was; wij gingen zien en werden verzonden naar beginnen,
maar van hier weêr naar aanheffen; dan herinnerden wij ons aanvangen, waar niet
naar gewezen werd, en... dit verzond ons nog eens naar beginnen!
Wij veronderstellen dat de lezer elders zoo niet meer vruchteloos heen en weêr
gezonden wordt; anders zouden wij hem moeten aanraden het boek maar eens 's
jaars ter hand te nemen, namelijk den eersten april.
Omgekeerd wordt na het artikel gebeuren, beteekenende plaats hebben, niet
verwezen naar gebeuren, beteekenende te beurt vallen. Daarbij worde gezegd dat
geschieden en voorvallen ook die laatste beteckenis hebben.
De juiste waarde der synoniemen is zeer nauwkeurig aange-
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geven, dit is zoo nauwkeurig als het mogelijk is zulks met abstrakte beschouwingen
en bepalingen zonder voorbeelden te doen, want de voorbeelden ontbreken over
het algemeen, en degene die er zijn, werden door den schrijver zelf gemaakt. Welnu,
r

de synoniemiek, zoonis D Gallée in zijne voorrede bemerkt, moet niet met de
etymologie, maar met het spraakgebruik uitgemaakt worden; en hoe kan men dat
vaststellen, tenzij met hulp onzer klassieke schrijvers en der geijkte wendingen en
uitdrukkingen der spreektaal? Wij wenschen dus uitdrukkelijk dat dit het uitgangspunt
eener derde uitgaaf worde. Het zal een grooter waarborg zijn voor den lezer en den
schrijver voor misslagen behoeden. Kan men schrijven: er geschiedde eene groote
aardbeving (192)? Is het waar dat: in de Roomsch-Katholieke kerk de kinderdoop
geschiedt door middel van indompeling (166)?
De voorrede van Dr. Gallée is een merkwaardige bijdrage tot de geschiedenis
der synoniemiek over 't algemeen en der Nederlandsche synoniemiek in 't bijzonder.
Wij raden niet waarom de geleerde schrijver niets van de Engelsche synoniemiek
zegt, noch Sanders voor het Duitsch vermeldt? Ook niet, waarom hij zoo weinig
gewicht aan de Fransche taal schijnt te hechten: de klaarste van alle talen, heeft
zij, boven de andere, het voorrecht dat de beteekenis harer woorden onwrikbaar
vaststaat, en het woordenboek der synoniemen van Lafaye is stellig een meesterstuk,
dat overal elders als model mag dienen.
Ten slotte wijst Dr. Gallée op het voordeel dat leerlingen en letterkundigen uit de
studie der synoniemiek kunnen trekken, - en drukt de hoop uit dat het onderhavige
handboek in dit opzicht nut moge stichten.
Wij gelooven dat zijne hoop niet zal te leur gesteld worden, en daarvoor pleit niet
alleen de uiterlijke waarde van het boek, dat het beste van dien aard is dat we
bezitten, maar ook deszelfs innerlijke waarde, zijne nauwkeurigheid en volledigheid,
zooals wij die hooger trachtten in het licht te stellen.
J. VERCOULLIE.
Gent, September '85.
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Adam Bede. Roman van George Eliot. Vertaling van Mevr.
r

Busken-Huet. Met eene voorrede van D A. Pierson. - Vijfde druk, met drie staalplaten
naar teekeningen van Jozef Israëls. - 5 deelen. Sneek, bij J.F. Van Druten, 1885.
Het is ons doel niet eene beoordeeling te schrijven van dezen voortreffelijken en
waereldberoemden roman, maar wel de aandacht van het lezend publiek te vestigen
op de uitmuntend geslaagde vertaling, welke Mevr. Busken-Huet van dit
classiekschoone boek vervaerdigd heeft.
De inhoud van dit werk is door den heer Pierson in deze weinige woorden
samengevat: ‘Het verhaal van eenen braven man, die arm was, en eenen loszinnigen
man, die rijk was; van een ondeugend meisje, dat meer hield van fraaie oorringen
dan van een edel hert en waar het dan ook niet goed mede afliep; en eindelijk van
een vroom meisje met een stemmig kapje, Dina Morris geheeten, dat grooten en
kleinen, rijken en armen, ondeugenden en vromen innig liefhad en kostelijk
bepreèkte.’
Hoe eenvoudig de geschiedenis, in bovenstaande regelen gecondenseerd, wezen
moge, toch werd zelden een romantisch product met meer bewondering begroet
door de eenen, op luider kreten en verontwaerdiging en wrok onthaald door de
anderen.
Noch het eerste, noch het laatste moet ons verwonderen. In Adam Bede worden
wijsgeerige gedachten, ja, wordt eene geheele religieuze levensbeschouwing, h e t
m e t h o d i s m e , belichaamd en, het kon wel niet anders, of het orthodoxe Engeland
moest in opstand komen tegen eene schrijfster, wier denkbeelden blijkbaar verre
boven enge kerkelijke begrippen verheven zijn. - En dan, met hoeveel talent wordt
geheel die kleine waereld der dorpsbewoners van Hayslope geschilderd! Hoe kundig
zijn de rollen van het geheele stille drama verdeeld! Hoe waar en levend staan de
personnages vóor ons, aanschouwelijk als of wij met de modellen zelven, niet met
hun conterfeitsel, te doen hadden!
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Dat Adam Bede evenzeer met het hert als met den geest werd geschreven, hoeft
voorzeker, voor allen die het werk lazen, geen betoog. Men heeft trouwens meer
dan eens beweerd, dat Adam zelf en Kaleb Garth, althans voor een deel, portretten
zijn van der schrijfster degelijken en arbeidlievenden vader, terwijl voor Dina Morris
menigvuldige karaktertrekken, aan Eliots tante, Elisabeth Evans ontleend, benuttigd
werden.
Is Adam Bede, zooals door enkelen beweerd wordt, voor het meesterstuk van
George Eliot te houden, of zullen wij de voorkeur geven aan Romola, aan Scenes
of Clerical Life, of, zooals Kegan Paul meent, aan Middlemarch? Welke de oplossing
van deze vraag moge wezen, dit althans is zeker, dat - al moge de schrijfster in
enkele andere voortbrengselen op eene rijker gave van opmerking, eenen
levendigeren humor, en wellicht grooter gedachtendiepte roemen, zij nergens meer
schatten van warmte en gevoel, of eene edeler, verhevener strekking heeft ten toon
gespreid.
Moge Adam Bede, ook in Zuid-Nederland, talrijke en waerdige lezers vinden, dan
r

zal door de meesten hunner de ervaring worden opgedaan, dat D Pierson geenszins
overdreef, waar hij van de lezing van dezen roman getuigen dorst:
‘'t Is eene gebeurtenis in ons leven, waarvan de indruk lang onvergetelijk blijft!’
POL DE MONT.

o

Charles Dickens, Kleine Dora, 3 dln 8 . - Id., Het Geheim van Edwin
o
Drood, 1 dl. 8 . - Schiedam, H.A.M. Roelants; Gent. Ad. Hoste.
Bovenstaande titels dragen de twee laatste werken van den genialen Engelschen
romanschrijver, die door de uitgevers aan het bestuur van het Nederlandsch Museum
werden gezonden. De thans verschenen boekdeelen van die uitgave beloopen
daarmede tot het getal van 36.
Dickens' roem is door de wereld heen zoo wel bevestigd, dat
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er hier geen spraak kan zijn om over het gehalte zijner romans nog uit te weiden.
Wij denken eerder dat de uitgevers ons die werken toezonden, ten einde te laten
oordeelen over hunne poging om, door het bezorgen eener fraaie en goedkoope
uitgave, tot eene ruime verspreiding van Dickens' keurige schriften in Nederland bij
te dragen en meer onzer landgenooten aan de scheppingen van dien grooten
menschenkenner te laten genieten.
Zij hebben ten volle hun doel bereikt, namelijk om veel lectuur voor weinig gelds
te leveren. Elk boekdeel bevat gemiddeld van 220 tot 230 bladzijden druks, maar
in zulke dichtgesloten, en desniettemin zulke duidelijke letter, dat hun inhoud wel
tot het dubbel in gewonen druk zou uitloopen. Zulk een boek kost maar fr. 1,50 e.
Welke liefhebber van goede lectuur, welke volksbibliotheek zal, in zulke voorwaarden,
de Dickensuitgave nog willen missen?
De naam van den vertaler - of van de vertalers - is ons onbekend, wat ons niet
moet beletten hulde te brengen aan het talent, waarmede het oorspronkelijke in
onze taal werd overgebracht. Die taal is vloeiend; enkel in de gesprekken wordt
men nog al gewrongenheid gewaar; maar ook welke typieke uitdrukkingen en
zinswendingen legt Dickens zijnen helden in den mond! Indien wij nog iets af te
keuren vinden, dan is het de in Noord-Nederland zoo vreeselijk woedende ‘manie’
om Fransche woorden te gebruiken, daar waar het zoo gemakkelijk valt, zonder
eenige zinstoring, eene echt Nederlandsche uitdrukking te bezigen. Presenteeren
voor aanbieden of voorstellen, compagnon voor gezel of makker, feliciteeren voor
gelukwenschen, correspondencie voor briefwisseling - om er maar eenige uit den
hoop te nemen, - zijn vlekjes, die men vrij veelvuldig tegenkomt.
W.
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De kiezingen bij onze voorouders.
door L. De Rijcker.
I.
Inleiding.
Sedert de menschen zich vereenigd hebben in stammen en volkeren, zijn er
gemeenschappelijke belangen ontstaan, en zijn er ook wetten gemaakt om die
belangen te regelen. Het gezag ging tot eenen mensch, eene familie of eenen
bevoorrechten stam over. De aangenomen overgangswijze der oppermacht was
de erfelijkheid of de kiezing, en bij de kiezing is het de dapperste, of de schranderste,
of de rijkste die heerscht over den stam of de natie.
Deze twee hoofdstelsels werden van oudsher aangewend bij de volkeren, tot
regeling hunner algemeene belangen en tot eene billijke uitvoering der vastgestelde
wetten, en, na menige proefnemingen, zijn het in den grond toch nog de twee zelfde
stelsels, die bij de natiën ten huidigen dage tegenover elkander staan en door
overtuigde aanhangers wederzijds voorgestaan worden. Het eene stelsel berust op
het beginsel van den vrijen wil en de rede; het andere op het beginsel van het noodlot
en het geloof, ook op het denkbeeld van maatschappelijke bewaring, want vroeger,
evenals nu, werd het beginsel van erfelijkheid door velen voorgestaan, ter wering
van schokken bij de bevolkingen.
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Bij onze voorouders gold reeds, sints de eerste tijden der geschiedenis, het stelsel
van kiezingen in vele uitingen van het openbaar leven. Kiezingen zijn ten allen tijde
voorgestaan geweest bij den landzaat, als het eenige middel ter bevrediging van
uiteenloopende zienswijzen in het beheer der openbare zaken. Men huldigde de
leus: de meerderheid beveelt.
Politieke kiezingen treffen wij aan bij de Germanen en de Gallen, en naderhand
op ruimere schaal in al de gewesten van Zuid-Nederland. Toch mag gezegd worden
dat de kiezingen nooit de oppermachtige rol gespeeld hebben, welke zij hedendaags
in het grondwettelijk bestuur vervullen, wat de belangrijkheid dier politieke instellingen
tijdens de vervlogen eeuwen niet wegneemt, wel integendeel.
Wij hebben het ons tot taak gesteld de kiezingstelsels onzer voorvaderen te
bespreken; aan te toonen hoe zij er naar streefden, dat het kieswerk de trouwe
uitdrukking zou zijn van den volkswil; wie de mannen waren die de eer verdienden
tot het kiezerslichaam toegelaten te worden, en welke wijzigingen er opvolgenlijk
aan de kieswetten werden toegebracht.

II.
Kiezingen bij de Germanen en bij de Gallen.
Werpen wij vooreerst eenen blik op den gang der volksvergaderingen en
kiesverrichtingen bij de oude Germanen en ook bij de Gallen, vooraleer die onzer
voorvaderen te bespreken. Volksvergaderingen of rijksdagen hebben zeer vroeg
bij de eenen en de anderen plaats gehad. Wij kennen de Maart- en Meivelden der
Germanen, waar de volksstammen vertegenwoordigd waren, zonder dat fortuin of
grondbezit in aanmerking kwamen. Men stemde er bij wijze van
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toejuiching, maar door welk middel belette men de kuiperijen en het misbruik der
overmacht? Tot hoe ver strekten zich de palen uit van het toevertrouwd gezag? Een
voldoend antwoord op die vragen is niet te geven.
De instellingen en de zeden van Germanië worden door de geschiedschrijvers
hoog geprezen; inderdaad de waarborgen der vrijheid en zelfs der veiligheid van
de ‘individus’ waren geruststellend. In de vierde eeuw onzer jaartelling trof men er
o

drie verschillige standen aan: 1 De vrije of edele lieden, grondbezitters;
o

2 De lieden verbonden aan den grond, en dien grond bebouwende;
o

3 De eigenlijke slaven.
De klas der vrijen maakte de natie uit der overwinnaars, die de eerste bewoners
van het Germaansch grondgebied gedwongen hadden den grond te bebouwen voor
rekening der gebieders.
Van de vijfde eeuw af, ontwaart men bij de Germanen de kiem der drie groote
stelsels van politieke inrichtingen, die sedert den val der Romeinsche samenleving
(1)
elkander het hezit van Europa betwist hebben . Men treft er aan:
o

1 Vergaderingen van vrije lieden tot regeling van algemeene belangen;
o

2 Koningen, de eene ten titel van erfelijkheid, de ander e wier waardigheid berust
op verkiezing, en een krijgskarakter hebbende;
o

3 Een aristocratisch beschermheerschap, uitgaande, hetzij van het
krijgsopperhoofd op zijne gezellen, hetzij van den grondbezitter op zijne
nabestaanden en kolonisten.
Deze drie stelsels of wijzen van sociale inrichting en staats-

(1)

e

GUIZOT, Cours d' histoire moderne. 7 les.
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bestuur zijn te bespeuren bij de Germaansche volksstammen voór de inrukking în
Gallië, doch geen van die stelsels is oprecht. Eigenlijk gesproken, zegt Guizot, heeft
men het met geene vrije instellingen te doen, noch vorstelijke, noch aristocratische;
alleen bestaat het beginsel waarmede zij in verband staan, dit is te zeggen de kiem
waaruit zij kunnen ontspruiten. Alle zaken zijn ter wille van de gril der individuëele
machten; telkens dat de landsvergadering, of de koning, of de beschermheer zich
wil doen gehoorzamen, is het noodig dat de ‘individu’ er in toestemme, of wel dat
de ruwe overmacht hem tot leidzaamheid dwinge.
Er bestaat geene geregelde openbare macht, er is geen Staatsbestuur, iedereen
is meester. De rijksgrooten kiezen in hun midden degenen die met de uitvoering
der rechtsmacht gelast zijn in de cantons of minnen, welke gekozenen den naam
voeren van gouwgraven of centeniers, doch bij elken gekozene voegde men honderd
assessoren, genomen uit de mindere rangen, om zijnen Raad samen te stellen.
De beslissende uitslag van de inrukking in Gallië was, voor de Germanen, hun
overgang tot den stand van grondeigenaars of beter de inrichting van het akkerleven.
De familiehoofden vestigden zich op grooten afstand van elkander en bewoonden
uitgestrekte domeingoederen. Hunne woonsteden werden later burchten en de daar
rond ontstane dorpen bevolkten zich niet met vrije lieden, 's meesters gelijken, maar
met landbouwers aan hunne landerijen vastgehecht. Het gevolg dier verandering
was dat de vergadering der vrije lieden moeilijker kon plaats hebben dan
voorgaandelijk.
In Germanië werd elke week, naderhand elke maand, Raad gehouden, en alle
zaken werden ter vergadering opgebracht; de rechterlijke vonnissen werden er
uitgesproken,
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de acten van het burgerlijk leven, verkoopingen, afstand van goederen, enz. werden
er gesloten. Doch eenmaal de stam in Gallië gevestigd, worden de bijeenkomsten
schaarsch en zoo drukkend, dat dwangmiddelen aangewend worden om er de vrije
lieden te doen heengaan.
In de achtste eeuw telt men ter nauwernood drie vergaderingen per jaar. Daar
de grooten er niet meer tegenwoordig waren, zoo moest men naar middelen uitzien
om, in dringende omstandigheden, de kwijnende rijksdagen door andere doelmatige
instellingen te vervangen. In de rechterlijke bedieningen, bijvoorbeeld, verving men
de hoofden door bestendige rechters, de scabini. Aldus ging de rechtsmacht van
het volk tot magistraten over.
In het Carolingerstijdvak had de Frankische nationale vergadering echter eenen
beter ingerichten vorm, en tevens eene periodische werkzaamheid. Eenige
bijzonderheden van belang over de werking dier vergadering zullen wij mededeelen,
naar aanleiding der wijdloopige inlichtingen, welke wij over deze stof aantreffen in
de doorwrochte Histoire politique interne de la Belgique, van den te vroeg gestorven
e

de

hoogleeraar E. Poullet (blz. 69 1 uitgave, en blz. 91-92, 2 uitgave).
De vergadering vereenigde zich tweemaal 's jaars tot vereffening der staatszaken.
De bijeenkomst tijdens de herfstmaanden werd gebruikt tot het bereiden van de
lentevergadering, en deze viel gewoonlijk in met de groote nationale monstering,
(1)
het Meiveld .

(1)

Maart- en Meivelden waren vergaderingen, gehouden door de voornaamsten der Frankische
natie, onder de koningen van het eerste ras, in Maart of Mei, ter regeling der staatszaken Het
was op de rijksdagen, Meivelden geheeten, en waar niet alleen de groote leenmannen, maar
ook de hoogere geestelijkheid tegenwoordig waren, dat de Franken over vrede en oorlog
beraadslaagden, zoowel als over grondwetten.
Nog heet de geschiedenis Meiveld (Champ de Mai) eene door Napoleon I in 't Marsveld te
Parijs bijeengeroepen vergadering, tijdens de Honderd Dagen.
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De werkelijke leden der vergadering waren de bisschoppen, de abten, de graven,
de hertogen, de magnaten of rijksgrooten, zoo wereldlijke als geestelijke, en deze
brachten altijd een zeker aantal vrije mannen of persoonlijke vassalen met zich. Wel
is waar, hadden de laatsten geene beraadslagende slem, doch het was hun
toegelaten het woord te nemen en wenschen vooruit te zetten. Op die rijksdagen
vertegenwoordigden de geestelijke overheden al de zedelijke en godsdienstige
belangen der bevolking en deels de belangen van het grondgebied; de bewaarders
der openbare macht vertegenwoordigden de belangen en de wenschen hunner
bestuurden; de magnaten die hunner persoonlijke vassalen en landbruikers of
cijnsmannen.
Gewoonlijk verdeelden zich de leden der vergadering in twee Kamers: de Kamer
der kerkdienaars, zich onledig houdende met de kerklijke aangelegenheden, de
Kamer der wereldlijken, tot taak hebbende de regeling der wereldlijke belangen.
Voor alle onzijdige of beter tweevoudige zaken beraadslaagden de twee Kamers
gezamenlijk, en de aan den Raad opgegeven voorstellen en ontwerpen waren
voorbereid door de bemiddeling en de zorgen van den Koning.
Later werd de uitoefening der rechterlijke macht door Karel den Groote op beleren
voet ingericht. Voor de vrije mannen was het eene lastige verplichting zich naar de
(1)
vierschaar te begeven om recht te doen. De Keizer vertrouwde

(1)

De schepenen deden oorspronkelijk recht in de opene lucht, volgens de oude Germaansche
gewoonte, Vier steenen banken, in vierkant geschikt, maakten de eenvoudige gehoorzaal
uit, die er haren naam van verkreeg. Het woord scarre, vroeger scarne, beleekent bank, van
daar vierscarren, vier banken. Het woord is in de taal gebleven met eene ruimere bediedenis.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

243
de rechterlijke toekenningen aan zeven vrije mannen (scabini) in elk kanton, gekozen
of aangeduid door den gouwgraaf, 's vorsten gevolmachtigde. Deze schependommen
vervingen de vroeger gewestelijke pleithoven (plaids) en zijn zonder tegenspraak
de voornaamste instelling der middeleeuwen. Tijdens het leenroerig tijdvak waren
de schependommen ten platten lande louter een werktuig ter beschikking van den
landheer; in de steden echter bleven zij langen tijd eene alvermogende magistratuur.

III.
De gemeentelijke vrijheden; de parlementen; een woord over de
inrichting der Staten-Generaal.
Uit het voorgaande blijkt dat de Franken, die zich in het noorden van Gallië vestigden,
de Germaansche instellingen naar hun nieuw vaderland overbrachten. Alleen de
vrije lieden waren gerechtigd deel te nemen aan de volksvergaderingen der kantons
waartoe zij behoorden. De aanwezigheid op de groote Lentevergadering was voor
ben verplichtend.
Het zij dus verstaan dat de bevolking, welke de Franken op den veroverden bodem
aantroffen, geen deel nam aan de ingevoerde Maart- en Meivelden. De rijksdagen,
door Clovis en zijne opvolgers gehouden, waren vergaderingen van de overwinnaars.
De ingezetenen der steden, zegt de geschiedschrijver Aug. Thierry in zijne Lettres
sur l'Histoire de France, en ook de landzaten, die aan de Romeinsche
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beschaving en zeden gehecht bleven, maakten een afzonderlijk volk uit. Dit volk,
waarmede de Barbaren zich weinig bekreunden, voor zooveel het rustig voortleefde,
had benevens zijn overheerschend staatsbestuur, instellingen die hem eigen waren,
gemeentelijke lichamen of curies, verkiesbare magistraturen en vereenigingen van
notabelen, een oud voorrecht der Romeinsche steden. Het was in het behoud van
hun municipaal beheer dat de zonen der overwonnenen een waarborg zochten
(1)
tegen de verdrukking . De zaak der vrijheid deed echter met verloop van tijd meer
dan eenen slap voorwaarts, want onder Karel den Groote bestond de
Lentevergadering uit een meer volksgezind bestanddeel: bij de keizerlijke aristocratie
kwamen zich notabelen of schepenen der steden en districten voegen. Er was dus
vooruitgang, schoon wij niet durven bevestigen dat de steden feitelijk stem in het
kapittel hadden.
In de jaarboeken der geschiedenis heeft de vrijheid slechts eene betrekkelijke
beteekenis. Het woord vrijheid wekt heden in onzen geest stipter de denkbeelden
op dan dit het geval was tijdens de vervlogen eeuwen. Als wij beweren dat de steden
in de twaalfde eeuw in eenen staat van vrijheid waren, dan zeggen wij te veel; heden
hechten wij aan dat woord eene beteekenis, die niet past aan het ding der twaalfde
eeuw. Alsdan waren de steden noch vrij noch verslaafd. Men had er al de rampen
te lijden, zegt Guizot, die de zwakheid vergezellen; men was er ter prooi aan de
gewelddadigheden en aan de uitbuitingen der grooten, en toch, in weêrwil van al
de ongelijkheden en van de willekeur, hadden zij een onbetwistbaar belang.

(1)

GUIZOT, Cours d'histoire moderne, zevende les.
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Ten onrechte zou men daaruit afleiden, dat de middelklassen, die ten huidigen dage
eenen hoogen prijs hechten aan het recht om in de regeling der staatszaken tusschen
te komen bij middel der nationale vertegenwoordiging, dat de middelklassen, zeggen
wij, zich vroeger aan dit politiek voorrecht gelegen lieten; het tegendeel was waar.
De ingezetenen koesterden alleen verknochtheid voor plaatselijke voorrechten,
particularisme had overal de bovenhand. Er kwam echter een tijd, dat de bijzondere
keuren der steden door de overheersching der centrale overheid vernietigd werden
en dat de noodzakelijkheid eener algemeene Grondwet des lands en tevens eencr
algemeene vergadering zich opdrong.
De eerste regelmatige vergadering der Staten-generaal in Frankrijk had plaats
onder koning Philip den Schoone, ter gelegenbeid van het geschil tusschen den
vorst en paus Bonifacius VIII. Om den strijd tegen den paus vol te houden, werden
aanzienlijke geldsommen gestemd door de staten, die waren samengesteld uit de
afgevaardigden der drie orden van het land: clergie, adel en burgerij of derden stand.
De afgevaardigden werden benoemd door de leden van elke der drie orden. Met
recht mag de inrichting der Staten-generaal beschouwd worden als eene aanwinst
voor de burgerij. Inderdaad, hare vertegenwoordigers zag zij geroepen om in eene
nationale vergadering te zetelen nevens de afgevaardigden der clergie en des adels.
Zoo was het ten minste in Frankrijk in de veertiende eeuw, bij de instelling der
landsvertegenwoordiging, en ook in onze gewesten, toen de Statengeneraal door
hertog Philip den Goede in 1465 ingesteld werden.
Echter zullen wij hier terloops een punt vaststellen, dat zijn belang heeft. Er
bestond namelijk in Vlaanderen tijdens
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de veertiende eeuw eene vertegenwoordiging, die uit haren aard volksgezind was:
de graaf oefende de hooge regeering uit alleen met behulp van den derden stand
of de groote gemeenten, zonder tusschenkomst van adel of geestelijkheid. Hij hield
parlementen, in welke vergaderingen de algemeene belangen van Vlaanderen
besproken werden. Die landsvergaderingen kwamen slechts bijeen op onbepaalde
tijdstippen, en wel als de noodzakelijkheid daartoe verplichtte. Zij hadden
voornamelijk in hare bevoegdheid het vaststellen van openbare belastingen, als
beden, zettingen en transporten. Door dit laatste heeft men te verstaan het vaststellen
der door de steden, dorpen en kasselrijen van Vlaanderen te leveren aandeelen
van mannen of gelden, volgens iedere bevolking of het getal haardsteden. Die
parlementen mag men niet zonder reden beschouwen als de voorboden der
provinciale staten.

IV.
De strijd tusschen patriciers en plebejers in onze steden.
Zooeven bevestigden wij een punt, dat wellicht bij menigeen opzien zal baren,
namelijk dat de burgerij in onderscheidene landen zich weinig gelegen liet aan hare
rechtmatige tusschenkomst in de leiding der algemeene staatszaken. In de veertiende
eeuw worden afgevaardigden der groote steden van Frankrijk gedagvaard tot de
zittingen der Staten-generaal des lands, maar weldra bleek dat de poorlerij de
Wetgevende Kamer met geen goed oog aanzag. Zij onthield zich of zond er met
tegenzin vertegenwoordigers
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henen. Zelfs in Engeland, land van vertegenwoordiging, was het bericht tot het
houden van kiezingen voor het Parlement in steden en vlekken bijlange geen
verblijdend nieuws. In zoo verre dat in de vijftiende eeuw, wanneer men aan eene
stad kiesrecht schonk, zegt Aug. Thierry, de bevolking er tegen opkwam, als tegen
eene opgelegde knevelarij. De burgers wendden zich tot den vorst, recht eischende
tegen het magistraat hunner stad, die het durfde bestaan hen te dwingen mannen
uit hun midden naar het Parlement te zenden. In andere steden teekent men protest
(1)
aan tegen de uitnoodiging des konings zelve, tot het aanduiden van afgevaardigden .
De steden wenschten niets beter dan den tijd van de vergadering der drie standen
niet meer te zien terugkomen, die in hare oogen de tijd was der schattingen, beden,
maltoten en andere buitengewone belastingen. Immers, naar het algemeen gevoelen
hadden de Staten-generaal geen ander doel dan het stemmen van vermeerdering
van drukkende lasten.
Zooveel lauwheid van wege het volk in de uitoefening van staatsburgerlijke rechten,
doet ons vreemd opkijken. Welsprekend geeft zij ons het bewijs dat de
middeleeuwsche onderdanen niet het geringste denkbeeld hadden van de
parlementaire handelingen, zooals wij die in onze dagen opvatten, en die de ziel
van ons politiek leven en streven uilmaken. Hoe zouden die menschen verbaasd
zijn bij ons tegenwoordig stelsel van vertegenwoordiging en kiezing,

(1)

Bij Aug. Thierry lezen wij: ‘A la mème époque, des villes du midi de la France, invitées à
nommer des dépulés aux Etats-généraux, sollicitaient le roi d'Angleteire, maîtie de la Guyenne,
de leur piêter secours pour résister à cette sommation du roi de France.’ Lettres sur l'histoire
de France, XXV brief.
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een stelsel dat op zijn vaandel schrijft: Alle macht komt uit het volk, en dat nog immer
in zijne toepassing wordt uitgebreid! Bij de beschaafde natiën, en dus ook in België,
wordt hedendaags ongeduldig geijverd om de som volksrechten voortdurend te
vergrooten, pogingen worden ook aangewend om het verstandelijk peil der menigte
te verhoogen. Door een ruim onderwijsstelsel wil men mannen vormen, toegerust
om een wel overdacht en onafhankelijk kiesbulletijn in de stembus te storten.
Doch het wordt tijd over te gaan tot het uiteenzetten der volksvergaderingen en
kiesverrichtingen bij onze voorvaderen van het gemeentelijk tijdvak.
Gemeenten heette men, stipt gesproken, de steden waarvan het meesterschap
in de algemeenheid der inwoners verdeeld was, wat niet belette dat de vrijheden in
den beginne aan de ‘welgeboren’ lieden behoorden; de werkman leefde in
dienstbaren stand. Het schependom in de steden bleef het erfdeel van voorname
familiën, die hare aloude overheid behielden. Zij maakten niet alleen het
magistratuurschap uit, maar waren nog meer de hoofden der stedelijke bevolkingen.
Van daar dan ook de eeuwige worstelingen tusschen de bevoorrechte standen en
de onterfde klassen, worstelingen, die aan de geschiedenis onzer belgische
gemeenten tijdens de middeleeuwen zulk een dramatisch karakter geven.
Overal, in Vlaanderen, in Brabant, in Luikerland, treft men grooten en kleinen aan,
erfbare burgers en ambachtslieden, patriciërs en plebejers, de eerste alleen tot de
stedelijke bedieningen of schependommen kiesbaar, en tevens de eenigste
rechthebbenden tot stemming in de openbare vergaderingen; de andere uit de
Comitiae gesloten, als zijnde zonder politieke rechten. Het was met een woord, het
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afbeeldsel in 't klein van het oude Rome: een onverbiddelijk patriciaat, tegenover
eene jaloersche en moedige plebs, die eindigt met te zegepralen.
De heldhaftige worstelingen onzer voorvaderen tot het bekomen van recht en
vrijheid zijn voor ons vol leerrijke lessen. Het uiteenzetten van het wedervaren der
grooten en der kleinen te Luik, onder anderen, mag gelijk gesteld worden met de
roerendste bladzijden der Romeinsche geschiedenis.
De minderen, aanvankelijk laten, verheffen zich trapsgewijze tot den rang van
vrije mannen. Hun burgerlijke toestand verbetert, wanneer het hun toegelaten wordt
hunne huisvrouw te nemen in al de volksklassen, en te beschikken volgens vrijen
wil over hunne goederen. Eenmaal in het bezit dezer rechten, zien zij naar politieke
toekenningen uit; zij vergen dit naar gelang der diensten, welke zij aan de gemeente
bewijzen door het betalen van geldelijke lasten, door de personeele belasting in
den krijgsdienst, door hunne medewerking tot den bloei en de grootheid der
gemeente.
Die trapsgewijze verbetering ging echter maar langzaam voort, en eischte van
wege de ondergeschikten veel inspanning. De mindere klassen volharden in hun
streven en winnen in macht en aanzien. Tegen wil en dank moeten de grooten van
hunne privileges afzien, en er brak zelfs een dag aan, dat zij zedelijk gedwongen
waren zich als leden bij de ambachten aan te sluiten.
Het politiek kiesrecht hield op een uitsluitend voorrecht uit te maken van eenige
adellijke familien, maar kreeg juist geen democratisch karakter. Bijna overal bleef
het getal kiezers en kiesbaren zeer beperkt. Nooit hadden de kiezingen in het
verleden de volksgezinde kleur onzer dagen.
Reeds hebben wij gezien dat de stedelijke schepen-
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dommen als een vaderlijk erfdeel beschouwd werden door eenige adellijke familiën,
die haren oppermachtigen invloed tegenover de niet bevoorrechten wisten staande
te houden. Doch zulk een toestand kon niet blijven duren, daar elk stelsel van
privilege eindigt met verdrongen te worden. Kortom, in de oogen der ingezetenen
onzer aloude steden, bestond er geen duurbaarder recht dan datgene van een
wethouderschap te bezitten van eigen keuze, en om dit hooggeschat recht te
bekomen en te bewaren, verpandde het volk zijne beste levenskrachten.
Het zijn, wij herhalen het, de hardnekkige worstelingen die met dit edel doel
ontstonden, welke aan de jaarboeken onzer gemeenten zulk eene hooge waarde
bijzetten, alhoewel het politiek leven der strijdende partijen gansch binnen den
beperkten kring der gemeentelijke aangelegenheden bleef ingesloten. Immers, de
gemeente was voor alleman wel bepaaldelijk de geboortegrond, het vaderland.

V.
De kiezingen te Luik.
Wij stellen dus vast dat er in de gemeenten van Luik, Brabant en Vlaanderen grooten
en kleinen zijn, erfelijke burgers of patriciërs (viri haereditati) en ambachtslieden of
plebejers.
Alleen de eerste zijn kiesbaar tot de openbare bedieningen of schependommen
en ook zij alleen hebben stemrecht in de vergaderingen. De tweede blijven uit de
Comitiae gesloten; zij hebben geene politieke rechten, als zijnde niets meer dan
eenvoudige lijfeigenen of laten. Dit was de algemeene toestand tot in de twaalfde
eeuw. Maar nu wordt het pleit van
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dwang en vrijheid, zooals Tollens het zegt, aangevangen en onverschrokken
volgehouden. In al de aanzienlijke gemeenten doet het volk zijn best om in het
kiezingswerk een min of meer bepaald aandeel te hebben. Dat kiezingswerk is wel
waardig van nabij gekend te worden, en wij zullen het beknoptelijk bespreken.
Zonder verder dralen gaan wij over tot de kiesverrichtingen te Luik, te Brussel en
te Gent, omdat de uiteenzetting van dit politiek werk in de drie groote steden ons
een volledig tafereel aanbiedt der kiezingen, zooals zij bij onze voorouders bestonden
gedurende het gemeentelijk tijdvak.
Wij vangen aan met Luik, stad waar de kiezingen reeds vroeg een volksgezind
karakter hadden, en bovendien talrijke wijzigingen ondergingen, wat ons onvrijwillig
doet denken aan de menigvuldige veranderingen of verbeteringen van onze
hedendaagsche kieswetten. Drie elementen maakten de gemeentelijke overheid
uit; de burgemeesters, de schepenen en de raadsleden of gezwoornen. De
schepenen vertegenwoordigden de adellijke familiën of hoogere burgerij; de
raadsleden de kleine burgerij. In eenige steden echter waren de schepenen en de
raadsleden bij helft edelen en bij helft onedelen. In groote steden trof men gewoonlijk
twee burgemeesters aan, een genomen onder de geslachten of aloude bevoorrechte
familiën, en een onder de ambachten.
Reeds bij den aanvang der dertiende eeuw, werden de privileges van Luik erkend
door bisschop Albrecht Van Cuyck. Die privileges verkondigden belangrijke
grondbeginsels: het volk kon slechts met zijne toestemming voor belastingen
aangeslagen worden; de woning der burgers was onschendbaar. Verhaasten wij
ons er bij te voegen dat men in Vlaanderen dezelfde beginsels huldigde.
Tot in 1255, waren de twee burgemeesters, of tijdelijke
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meesiers (maîtres à temps), zooals men ze noemde, gekozen geworden door de
schepenen, en de raadsleden der gemeente of gezwoornen door de grooten. Daar
echter de schepenen den steun der ambachten noodig hadden, om aan de eischen
van den bisschop wederstand te bieden, zagen zij van hun voorrecht van kiezing
der twee meesters af. Voortaan zou de verkiezing der tweegemeentehoofden in de
toekenning vallen der algemeene vergadering, tot welke de voornaamste der kleinen
als kiezers en ook als kiesbaren toegelaten werden.
De overeenkomst mocht niet lang duren, want de grooten schaarden zich uit
wantrouwen nogmaals langs de zijde des bisschops, ten einde des te gemakkelijker
de kleinen opnieuw te kunnen vernederen. De vrede van Bierset van 14 october
1253 brengt het aanbachtsvolk terug tot zijnen vroegeren politieken toestand en
schenkt het kiezersrecht tot de lijdelijke meesters alleen aan de grooten. Doch de
kleinen wachten niet lang om het hoofd te verheffen en andermaal de worsteling
met hunne beheerschers aan te vatten.
In 1297 behalen zij de zege: de grooten laten aan hunne tegenstrevers de kiezing
over van de helft des gemeenteraads, dat is, de kiezing van eenen der tijdelijke
meesters en 24 gezwoornen. De kleinen, op voorwaarde van deel te maken van
een der twaalf groote ambachten, zijn van dit oogenblik en van rechtwege poorters,
kiezers en kiesbaren tot de gemeentelijke bedieningen.
Men kan echter wel denken dat het twistvuur in de gemoederen niet gebluscht
was. In 1312 worden de schepenen uit het bestuur gesloten, dat voortaan wordt
uitgeoefend door de burgemeesters, de gezwoornen en de poorters. Na cenen
nieuwen en hardnekkigen strijd, wordt, bij het vredeverdrag van Angleur van 14
februari 1313, de gelijkheid van voorrechten der partijen in de kiezingen
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uitgeroepen: de kleinen bekomen de handhaving van hun betwist recht tot kiezing
van de helft der gezwoornen en eén der verkiesbare burgemeesters. De voorrechten
der geslachten worden nietig verklaard en het getal ambachtslichamen bepaald op
25.
Van dan af kan geen enkele groote tot de uitoefening van burgerrechten toegelaten
worden, zoo hij zich niet bij een der 25 ambachten laat aansluiten. Alleen zij die er
deel van maken hebben burgerrechten; zij alleen zijn kiezers, kiesbaren en
stemgerechtigden in de politieke vergaderingen.
Op die overeenkomst volgt eene terugwerking. Het tractaat van Jeneffe van juni
1330 vernietigt het verdrag van Angleur, en brengt de grooten terug tot een
afzonderlijk lichaam. In 1331 wordt door gemeen accoord aangenomen, dat de helft
der gemeente-bedieningen door de grooten zal te vervullen zijn. Maar het verdrag,
korten tijd daarna gesloten te Vottem, bepaalt dat de rechtstreeksche verkiezing zal
afgeschaft en vervangen worden door eene andere.
In 1345 voert men een kiezingstelsel in van twee graden: eerstens de ambachten,
destijds ten getalle van 32, die elk twee gezwoornen of raadsleden te kiezen hebben;
dan de gezwoornen, welke op hunne beurt tot de kiezing zullen overgaan, namelijk
de gezwoornen der kleinen van eenen burgemeester voor de kleinen, en die der
grooten voor eenen burgemeester onder de grooten.
Men ziet het, het ambachtsvolk, in den beginne met minachting bejegend, had
trapsgewijze tot de hoogte zijner beheerschers weten op te klimmen. Deze verdeeling
van het magistraat in afgevaardigden der grooten en in afgevaardigden der kleinen
hield stand tot in 1384, wanneer het ter keuze bleef der ambachten. In dit jaar
verklaren de grooten opnieuw van hunne oude voorrechten af te zien en sluiten zich
bij de
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werkerscorporatiën aan. Van dit oogenblik trof men te Luik niets anders meer aan
dan burgers, allen zonder onderscheid van afkomst en fortuin, in het genot der
(1)
zelfde politieke rechten .
Het volstond deel te maken van een ambacht om kiezer en kiesbaar te zijn. In
elk ambacht werden de stemmen opgenomen per hoofd, zooals het nu is bij onze
verkiezingen, en de meerderheid der ambachten was de uitdrukking van den wil
des volks. Er valt nog op te merken, dat het meer dan eens in bijeenkomsten was,
gehouden op de markt, dat de kiesverrichtingen plaats grepen.
Nergens bestond een zoo democratisch stelsel als te Luik; noch in Brabant, noch
zelfs in Vlaanderen, kon gezegd worden dat de kiezingen tot de stedelijke
magistratuur, door de ambachten, dat is door het eigenlijke volk, gedaan werden
e

gelijk het te Luik plaats greep, en dat wel in de XIV eeuw, gedurende den bloei der
gemeentelijke grootheid.
Tijdens de vijftiende eeuw nemen de vorsten van Luik maatregelen om den invloed
der ambachten te kortwieken. In 1422 worden de burgers die in de stad niet
verblijven, alsmede de leerjongens en de burgers beneden de 25 jaren, van hun
kiezersrecht in de ambachten beroofd. Korten tijd daarna drong bisschop Jan Van
Heinsberg aan de gemeente een reglement op, het kiezersrecht verdeelende onder
den vorst en de burgers. 22 Commissarissen, onafstelbaar en voor het leven, worden
benoemd om tot de kiezingen over te gaan. Van deze commissarissen zijn er 16
aan te duiden door het volk en zes door den vorst. Dit kies-

(1)

Voor verdere bijzonderheden hierover, raadplege men Histoire du pays de Liège, par F.
HENACX; ook Histoire politique interne de la Belgique, par E. POULLET, tweede uitgave, Leuven,
1882.
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bestuur heeft jaarlijks in elk der 32 ambachten eenen man uit te kiezen, die lid wordt
van eenen tweeden kiesraad van 32 mannen, tot taak hebbende de kiezing te doen
der bestuurders van elk ambacht. De keuze der gemeentelijke bedieningen bleef
e

als vroeger opgedragen aan de ambachten. Tot in de XVII eeuw behielden deze
het voorrecht van de kiezers aan te duiden, gelast met de keuze der twee
burgemeesters.

VI.
De cortenbergsche wetten; de kiezingen te Brussel.
Vooraleer ons bezig te houden met de kiesstelsels te Brussel, denken wij het gepast
een oogenblik te blijven slaan bij de groote Grondwet van het hertogdom Brabant,
gekend onder den naam van Cortenbergsche wetten.
Hertog Jan II overleed in 1312, na eene soort van nationale vergadering ingesteld
te hebben, samengesteld uit 14 afgevaardigden van den adel en van de steden,
onder den naam van vergadering van Cortenberg. Deze vergadering bepaalde en
regelde de uitoefening der oppermacht. Met grond mag gezegd worden, dat de kiem
van ons hedendaagsch parlement in deze instelling te vinden ligt.
Sedert lang was de burgerij ontevreden over het willekeurig gedrag der
bevoorrechte geslachten, en maakte aanspraak op een rechtmatig aandeel in het
openbaar beheer der sleden. Hare bewezen diensten mocht zij doen gelden, sedert
dat zij Jan I de victorie van Woeringen had helpen behalen, en edelmoedig haren
twintigsten penning opgeofferd om 's lands schulden te korten.
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De vorst kon de trouw zijner stedelingen niet miskennen, en was niet ongeneigd
om aan de alleenheersching der edelen een einde te stellen. Doch het Brusselsche
volk liep in zijn ongeduld de palen der gerechtigheid te buiten. In 1305 was het
bestuur dier stad in handen van zeven schepenen, met eenen Amman aan het
hoofd, als plaatsvervanger des hertogen. Hot vroegere bestuur van dertien
gezwoornen was destijds afgeschaft. Het volk kwam in verzet tegen de edelen en
stelde, zonder voorweten van den vorst, nieuwe schepenen aan, gelijk ook
burgemeesters en raadslieden. Maar hertog Jan II, zeer gebelgd over zulk een
vermetel gedrag, besloot de edellieden in hunne voorrechten te herstellen, en
verklaarde dat hij de zaak der geslachten voor de zijne nam.
Bij vonnis werden de jaarlijksche keus der schepenen geregeld, de gemeente
afgeschaft en de privileges ingetrokken. Door dit vonnis hadden de zeven schepenen
t

jaarlijks, acht dagen vóor S Jan, een gelijk getal nieuwe schepenen te kiezen uit
de zeven geslachten, welke, mits goedkeuring door den hertog, de aftredende
(1)
ambtenaren zouden vervangen . De adellijke familien, fier op den steun dien zij bij
den landheer gevonden hadden, lieten haar meesterschap meer dan ooit gevoelen.
De vorst wilde echter de rust in zijnen staat verzekeren na zijne dood. Hij vreesde
dat de geslachten tijdens de minderjarigheid zijns opvolgers het zouden wagen
verder te grijpen, de gerechtigheid te verwaarloozen, de steden naar willekeur te
bestieren, de burgerij te knevelen, de ambachtslieden te verdrukken, met een woord
den staat in groote verwarring te brengen.

(1)

J. DAVID, Vaderlandsche historie, vijfde deel, blz. 439.
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Daarin willende voorzien, beriep bij, in den zomer van 1312, de baronnen des lands
en de wethouders der voornaamste steden op eene plechtige vergadering in de
groote zaal van Cortenberg, ten einde met hen raad te slaan, en middelen te zoeken
om het hertogdom in vrede te bewaren. Gezamenlijk met hertog Jan, stelden zij het
vermaarde Charter van Cortenberg op, welk charter moet beschouwd worden als
de eerste constitutie van Brabant. Het werd bekrachtigd door het Vlaamsch en het
Waalsch charter, door Jan III verleend. Van toen af eischte het gebruik, dat de
hertogen bij hunne troonsbeklimming zwoeren de Blijde Inkomst te eerbiedigen, dat
(1)
is: het charter waarin Brabant's vrijheden en privileges vastgesteld waren (1556) .
In de Blijde Intrede van den vorst en in de eeden, die de vorst en de natie door hare
vertegenwoordigers met elkander wisselden, treft men eene der plechtigste
bekrachtigingen aan der politieke rechten.
De natie legde slechts den eed af, nadat de vorst den zijne gedaan had.
De Cortenbergsche wetten stellen wijze maatregelen vast aangaande de
belastingen, het beheer der rechtsmacht en de bewaring van de rechten en vrijheden
der steden. Een opperbestuurraad werd ingericht, samengesteld uit vier edellieden
en tien afgevaardigden der groote steden. De Raad vereenigde zich alle drie weken
(2)
in de zaal van Cortenberg , zoowel tot wering van misbruiken, als tot het voordragen
van door het algemeen belang vereischte wetten.

(1)
(2)

e

David deelt het charter in zijnen oorspronkelijken tekst mede, Vaderlandsche historie, 5 deel,
blz. 443.
In de abtdij der Benedictijnersen van Cortenberg. Men had er eene ruime zaal gebouwd,
alwaar de hertog van Brabant en de adel des lands soms vergaderingen hielden.
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Deze weinige woorden toonen wat men door Cortenbergsche wetten te verslaan
heeft. Nu gaan wij voort met eenen oogslag te werpen op de kiesstelsels die te
Brussel gevolgd werden. Lang bleven die stelsels van oligarchischen aard, omdat
de vooruitgang der volksinstellingen er door de tegenkanting der geslachten of
stamhuizen (lignages) gestremd bleef. De leden der geslachten waren burgers van
vrije geboorte op allodialen bodem wonende, of hebbende, voor en na den cijnsgrond
waar hunne huizen op stonden, van den landheer afgekocht.
Aanvankelijk klein in getal, groeiden zij allengskens aan, en maakten op den duur,
door eigen nakroost, door onderlinge huwelijken of door verbindtenissen met andere
huizen, een merkelijk gedeelte der stedelijke bevolkingen uit. Ziedaar den oorsprong
der geslachten, uitsluitend het privilege genietende tot de stedelijke schependommen
te kunnen geroepen worden.
Laten wij nu eens zien hoe de kieszaken te Brussel volvoerd werden. Tijdens de
e

XIII eeuw gingen de uittredende schepenen en gezwoornen jaarlijks over tot de
keuze van zeven nieuwe schepenen en dertien gezwoornen. Na verloop van tijd
werd dit stelsel volgenderwijze veranderd: de hertog koos zeven schepenen uit
eene lijst van 21 kandidaten, door de geslachten voorgedragen. Om kiezer te zijn
van dit laatste slach, moest men natuurlijk patriciër zijn, afkomstig van een der zeven
geslachten, gehuwd en 28 jaren oud. Dus een kiesstelsel alles behalve democratisch.
Onder hertog Jan IV (1421) vormden de 40 ambachten van Brussel zich tot negen
(1)
lichamen, de negen natiën .

(1)

De werkende klassen, in ambachten verdeeld, maakten in onderscheidene steden een minder
of meer getal natiën uit. Door zulk eene federatie namen hare sterkte en invloed toe.
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De twee burgemeesters werden gekozen, de eene door de geslachten, de andere
door de ambachten. Aan de zeven schepenen en twee ontvangers, genomen uit
de geslachten, voegde men zes raden en twee ontvangers, gekozen uit de natiën.
Dien ten gevolge bestond het gemeentelijk bestuur van Brussel uit een totaal van
tien patriciërs en negen plebejers. De schepenen uit de geslachten behielden echter
het beheer der burgerlijke rechtsmacht.
De verkiezingen waren vrij ingewikkeld. Jaarlijks hadden de nieuwe schepenen
aan de natiën drie leden uit de geslachten over te geven, onder welke de natiën
eenen eersten burgemeester te kiezen hadden. De nieuwe raadsleden (gezwoornen)
werden benoemd door de schepenen op eene lijst van 27 kandidaten, door de natiën
bijeengebracht. De kiezing van burgemeester, raden en ontvangers had plaats den
tweeden dag na St-Jansdag. Elke inwoner uit de stad, een bedrijf uitoefenende,
was gehouden zich aan een ambacht, en dus ook aan eene der negen natiën te
verbinden.
In zekere male mag men het stelsel, dat wij even geschetst hebben, een bestuur
van het volk door het volk heeten. Inderdaad, de volksmassa nam rechtstreeks of
onrechtstreeks deel aan de keuze van het gemeentebestuur.
(Wordt voortgezet.)
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Lacus Lemanus.
(1)
Reisschetsen van Jacob van Gelre .
Vevey, 15 Juli.
Rousseau, Vollaire, our Gibbon, and de Stael! Leman! these names are worthy of thy shore;
Thy shore of names like these.

Zou Byron, toen hij bovenstaande regelen schreef, wel vermoed hebben, dat zijn
naam eens de schitterendste zijn zou in den krans der glorieën, die daar glanst en
fonkelt in het smaragden gewaad dezer schoone streek?
Daar is aan dit meer bijna geen plekje dat niet herinnert aan den liefelijk
weemoedigen zanger van the Bride of Abydos en the Prisonner of Chillon; aan den
diepzinnigen dichter van Manfred en Caïn; aan den grooten schepper van den Don
Juan, van dat wonderlijke epos, dat nu ondeugend tintelt en sprankelt als een dartele
bergstroom; dan geeselt en beukt als de Vaudaire de radeloos vliedende golven,
of de van een duizelingwekkende hoogte neêrstortende katarakt de omgevende
rotswanden; en dan weêr weent en weeklaagt als de nachtwind door de pijnboomen
van het gebergte.
Zoo dacht ik, terwijl ik op den stoep van 't Hôtel d' Angleterre te Ouchy de aankomst
wachtte van den ‘Guillaume

(1)

Vervolg, zie bladz. 210.
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Tell’, de stoomboot die mij naar Vevey zou brengen.
Lord Byron woonde een half jaar in 't Hôtel d' Angleterre en schreef daar zijn
Prisonner of Chillon.
Ik wist dat, en hoopte daar dus 't een en ander te vernemen omtrent den bitteren,
maar veel geleden hebbenden geest, omtrent die wonderbare, onbegrijpelijke ziel,
waarin leefde al het goede dat aan het Engelsche volk eigen is, maar (uitgezonderd
de huichelarij) ook al het verkeerde, dat die natie ontsiert. En in die hoop richtte ik
mij tot den kelner met de volgende vraag:
‘Hier heeft Lord Byron een tijd lang gewoond, niet waar?’
‘Vous dites, monsieur?’
Ik herhaalde mijne vraag.
En nu bleek het mij opnieuw hoe laag, zelfs in de Zwitsersche Republiek,
geestesgrootheid en genie staan aangeschreven tegenover hooge geboorte en
macht!
De man antwoordde mij
‘'t Kan zijn, mijnheer: met zekerheid durf ik het u echter niet te zeggen; 't is moeielijk
zich zulke zaken te herinneren.... daar komen hier zooveel vreemdelingen.....’
De lezer zegge nu niet: het was slechts de kelner, die zoo sprak! - Indien het
verblijf van Byron in dat huis een feit ware dat door den hotelhouder op prijs werd
gesteld; indien de bevolking eenig begrip had van 't geen er op letterkundig gebied
in de wereld voorvalt, voorwaar deze kelner zou anders hebben gesproken. Hij zou
mij de vertrekken hebben aangewezen, waar de groote zoon Albion's zijne
wonderbaar schoone verzen dichtte; hij zou mij onderhouden hebben over zijne
levenswijze, ingelicht om trent de plekjes waar hij bij voorkeur de schoone natuur
genoot, omtrent zijne geliefkoosde wandelwegen; hij zou bewondering ‘gespeeld’
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hebben, wel is waar, maar ‘gespeeld’, dewijl velen uit zijne omgeving die bewondering
koesterden; hij zou ten minste geweten hebben dat hier munt te slaan was uit den
eerbied, uit de geestdrift van letterkundige pelgrims.
Maar de man wist evenveel van Byron als van U of mij, lezer! Des te meer echter
wist hij mij te verhalen van den Schah van Perzië, die eenigen tijd in Vevey verbleef;
van den Koning der Nederlanden, die jaarlijks in Montreux zijne tenten opsloeg; van
den Wurtembergschen gebieder, die Ouchy en Lausanne met een bezoek vereerde.
Hij wist nauwkeurig op te geven hoeveel het geschenk had gekost, dat deze laatste
vorst als prijs gegeven had voor een kantonalen schietwedstrijd; hij kende op een
prikje de jonge Waadlandsche schoonen, die in 't bizonder de aandacht hadden
getrokken van den heerscher van 't Perzenrijk; hij wist mij in den breede te vertellen
van den Nederlandschen koning, van de hooggeplaatste personen waarmede deze
zich had willen onderhouden, en van de ‘allercharmantste escapades,’ waarmede
deze vorst de autoriteiten van Montreux in 't harnas had gejaagd.
Ik ergerde mij omdat ik den koning, dien ik bemin, hoorde verheerlijken in zijn
zwakheden; meer nog ergerde het mij dat te hooren doen ten koste van 't genie,
met achterstelling van een dichter als Lord Byron.
Gelukkig landde de boot aan den steiger tegenover Beau-Rivage, en kon ik 's
mans geleuter goedschiks ontvluchten, om mijne ergernis te doen wegwaaien door
het frissche koeltje, dat de paviljoenzeilen der boot deed fladderen en den wimpel
van den mast naar Vevey deed wijzen.
Een oogenblik later gaf de stoomfluit het sein voor 't vertrek; weldra beukten de
scheepsraderen het van woede schuimende nat, en langzamerhand verdwenen
Lausanne en Ouchy uit mijn gezicht.
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‘Tot overmorgen!’ riep ik bij mijzelven, toen ik eindelijk de kathedraal achter een
dicht geboomte zag wegzweven; en ik richtte mijne blikken naar de passagiers, die
in grooten getale op het dek wandelden, zaten, keuvelden en rookten.
Het dek van een toeristenboot bij gunstig weder! - Volgens oude zede was 't nu
eigenlijk mijn plicht den lezer een wijle te vergasten op proeven van mijn
scherpzinnigheid en menschenkennis; ofwel een weinig humour te debiteeren ten
koste van ‘uitmiddelpuntige Engelschen’, ‘winderige Franschen’ en andere
conventionneele toeristentypen. Ik zal dat echter niet doen. In 't eerste geval zou ik
mij namelijk moeten wagen op een gebied, waarop ik, als jonge man, zoo niet een
vreemdeling dan toch niet geheel competent ben; in het tweede zou ik onwaarheid
moeten spreken, aangezien ik op mijn geheele reis geen enkel individu ontmoet
heb, dat aanmerkelijk afweek van het gewone, dat stof gaf tot humoristische
kantteekeningen.
Ik laat mijn reisgezelschap dus rusten en wijdt mijne gansche aandacht aan de
boeiende tafereelen van het zoogenaamd Rhijfdal, dat wij statig voorbijstroomen.

Pully. Een eeuwenoud, vervallen, maar schilderachtig gelegen woningengroepje,
waarvan de sepiagetinte huizen en bruinroode daken een aardig kleureneffect
vormen met het groen der wijnbergen, waartegen 't zich nedervlijt, en het diepe
blauw van 't meer, waardoor het bespoeld wordt. Vervolgens Lutry, een dorp even
bekoorlijk gelegen en even weinig welvarend als het vorige. Verder het ietwat
grootere en meer bloeiende Cully. Ter halverhoogte van den berg, aan wiens voet
dit laatste dorp is gelegen, verheffen zich de grijze, bemoste overblijfselen van een
feodaal kasteel. Van verre gezien, hadden deze bouwvallen een belangwekkend
voor-
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komen, zoo belangwekkend, dat de wensch bij mij opkwam eenige nadere
bijzonderheden te vernemen omtrent vroegere bezitters en bewoners, en omtrent
den tijd waarin het gebouwd werd. En ten dien einde, niet afgeschrikt door 't geen
mij straks te Ouchy wedervaren was, richtte ik mij andermaal tot een kelner, die mij
een halfje ‘Johannisberger du Valais’ bracht; een wijn, die door de bewoners der
streek gesteld wordt nevens zijn naamgenoot van den Rijn, m[aar] wiens recht op
dien rang m.i. al even betwistbaar is als d[at] van Pruisen op den naam van Hollands
moederlijke vriendin, zooals de Kölnische Zeitung hedenmorgen dat vriendelijke,
gemoedelijke rijk geliefde te noemen. Dan, ‘de gustibus etc...’ Ter zake dus!
‘Kunt gij mij misschien zeggen wat dat voor een slot is, dat daar boven Cully tegen
den berg ligt?’ dus sprak ik tot den Ganymeed.
‘C'est un château datant du temps de la reine Berthe,’ was 't haastige antwoord;
't geen zooveel wilde zeggen als: ‘ik heb geen tijd,’ of ‘ik weet het niet,’ aangezien
men in deze landen alle oude en nieuwere gebouwen, waarvan men den oorsprong
niet kent, op rekening stelt van ‘la bonne reine Berthe,’ eene mythische koningin uit
het begin der middeleeuwen, die aan het Waadtlandt een groot aantal denkbeeldige
weldaden bewees en waaraan dat kanton vele chimerische voordeelen te danken
heeft. Dat op rekening stellen gaat zoover, dat te Lausanne een politieagent, die
wacht hield bij 't raadhuis, mij zonder blikken of blozen durfde verzekeren, dat deze
vergaderplaats zijner beschreven vaderen, een gebouw bepaald niet ouder dan
twee eeuwen, ook door genoemde vorstin gebouwd was.
Ik betaalde mijn schenker-archeoloog voor zijn wijn en voor zijne geschiedkundige
mededeeling; en, na in mijn
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‘Meyer’ gezien te hebben, dat de ruïne ‘La Tour de Gourze’ geheeten wordt, en dat
genoemde reisgids er voor 't overige ook niets van weet, richtte ik mijn oog verder
langs den oever, liet ik mijn blik zweven van 't Signal de Chexbres naar St. Saphorin
met zijne onlangs gerestaureerde gothische kerk; van daar naar Vevey, dat in de
verte begon op te doemen; en toen recht voór den boegspriet der boot uit, naar het
zoogenaamde Fond du Lac, waar een onvergelijkelijk grootschen tevens bekoorlijk
schouwspel mij plots roerloos deed blijven van bewondering, van verrukking.
Links zag ik den trotschen, somberen Dent de Jaman, den spitsen Tour d' Ay, de
Rockers de Naye, en de ronde voorgebergten van Caux en Cubly; aan den
rechteroever verhieven zich de massieve groepen der Savooische Alpen, de zware
Dent d'Oche, de gekartelde Cornets de Bize, en de breedgeschouderde Chaumény
of Grammont. En tusschen die grauwe, duisterblikkende reuzen door, ver, ver achter
het groene Rhonedal, ontwaarde ik een hemelhoogen sneeuwtop, de pennijnsche
Mont Vélan, die, getemperd als zijne reusachtige afmetingen waren door den
overgrooten afstand, de schoone vormen vertoonde van een bevallige in 't wit
gedoste jonkvrouw, welke zich sierlijk nedervlijt op een zachtgroen, donzig rustbed;
terwijl de tooverstaf der namiddagzon haar kruin omgaf met een schitterenden
gloriekrans en den hemel daarboven herschiep in een onmetelijk, purperen baldakijn.
Een oogenblik... en de Mont Vélan zweeft weg achter de Walliser Alpen. Van korten
duur was dus mijne verrukking; maar de indruk, dien het tafereel op mij gemaakt
had, was diep, zeer diep, en onuitwischbaar heeft het zich gegrift in mijn geest, in
mijne ziel.
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Ik geloof dat slechts weinigen van mijne medereizigers dit genot eveneens gesmaakt
hadden. Toen ik ten minste tot mijzelven kwam en weêr met normale oogen om mij
heen zag, bemerkte ik allerwegen gelach, gepraat, gerook; nergens een spoor van
ontroering, van geestdrift.
De oorzaak daarvan zal geweest zijn, dat, voor zoover ik weet, geen enkele
reisgids op dit verassende oogenblik, op die wonderschoone ‘scenerie’ opmerkzaam
maakt, en een overgroot gedeelte van het publiek gewoonlijk niets ziet of zien wil
dan 't geen de samenstellers dier boeken gezien hebben en als der bezichtiging
waardig aangeven. Ik herinner mij voor een jaar of vier eens een Rijnreis gemaakt
te hebben met een viertal kennissen, allen ferme, vroolijke jongens, maar niet allen
rechte genieters van 't geen schoon is. Daar was er namelijk een bij, die ongevoelig
was voor alles wat door Baedeker onbesproken bleef en dus voor alle innige
openbaringen der natuur, voor alle plotselinge verassingen dier verhevene schoone.
Hij kende zijn gids bijna van buiten; was van geen gebouw weg te krijgen, voordat
hij alle beelden en stukken van beelden gezien of betast had, welke door dien gids
als aan dat gebouw aanwezig werden opgegeven; zou nimmer eene kerk verlaten
zonder eerst de kolommen te tellen waarop 't gewelf rustte, en indien zijne telling
verschilde met Baedeker's opgave, steeds opnieuw te tellen totdat de rekening sloot.
Nooit echter eens spontane opwelling van geestdrift, nooit een ware, innig gevoelde
bewondering. En ik geloof dat het zoo gaat met velen van hen, die des zomers zich
in den vreemde begeven. Men geniet op gezag; men wijdt zijne oplettendheid slechts
aan datgene wat door anderen aan de bewondering ten voedsel wordt voorgezet;
men geniet volgens de voorschriften der mode en der conventie; en men vergeet
dat zulk een voorbereid genot slechts een
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half genot is; dat het schoone gelijk is aan het vrouwenhart en zich verbergt voor
de lastige blikken van geroutineerde bewonderaars en zelfzuchtige pretendenten,
om zich in de volheid harer bekoorlijkheden, harer edele reinheid, harer vlekkeloos
zuivere naaktheid slechts te vertoonen aan den argelooze, aan hem, die, als een
Parcival, onwetend maar rein van gemoed in de wereld blikt en wiens maagdelijke
ziel, door duffe wetenschap noch schoolsche geleerdheid ontzenuwd, nog de
veerkracht bezit om die bewondering, die vereering, die geestdrift te koesteren welke
zij verlangt, welke zij eischt voor hare uitnemende eigenschappen.
‘Vevey!’ klonk het uit den mond van den conducteur; en onmiddellijk volgde er
een koortsige beweging van bagage-, echtgenoote- en dochterszoekenden; en ik
ledigde bedaard mijn half fleschje, stak een ‘Havanna-Grandson’ op en begaf mij
weldra naar 't Hôtel du Lac, waar 't overvol was en ik slechts met moeite een kamer
meester werd.

Vevey, 17 Juli.
Ik geniet hier; het stadje behaagt mij; bevalt mij in zeer vele opzichten beter dan
Lausanne.
Het is allergunstigst gelegen. Geheel gebouwd op vruchtbaren, aangeslibden
bodem, op grond, aangebracht door de Veveyse, wordt het door een voorhang van
heuvelen en bergen, die geopend is naar 't zuiden, als door een reusachtig
windscherm beschut tegen de aanvallen der vinnige noorderwinden, die zoo vaak
in het westelijk deel van 't Waadland de temperatuur alleronaangenaamst maken;
beschut het den wandelaar tegen de felle hitte der zomerzon met een weelderigen,
bijna Italiaanschen plantengroei, met krachtige, breedgelommerde vijgen- en
granaatboomen en verkwikkelijk geurende acacias en laurieren; en is het door
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zijn lachend, helder klimaat, dat het midden houdt tusschen gematigd en warm, niet
alleen een uitmuntend herstellingsoord voor borst- en zenuwlijders en
hypochondristen, maar tevens zeer geschikt om te overwinteren voor die
herstellenden, die, in het Noorden van Europa wonend, terugkeeren uit het
koesterende Zuiden en de gevolgen van een al te plotselinge klimaatverwisseling
mochten vreezen.
Bij deze gunstige plaatselijke gesteldheid komt nog dit, dat de omgeving der stad
overrijk is aan zeer schilderachtige, kleinromantische heuvelpartijen, aan uitstapjes,
uitstekend geschikt voor hen, die liever lui zijn dan vermoeid (een slag van lieden,
waartoe ik nu en dan ook al eens behoor) of wier zenuwen geen halsbrekende
toeren toelaten; dat het uitzicht van die punten zoo mogelijk nog schooner is dan
elders aan 't meer; dat men in de stad zeer merkwaardige antieke gebouwen vindt,
gebouwen even belangrijk voor den bouwkunstenaar als voor den geschiedschrijver
en den archeoloog; dat een keur van concerten, tooneelvoorstellingen, fêtes de nuit
en wat dies meer zij, onophoudelijk de elegante wereld in beweging brengen en de
jongelingschap gelegenheid bieden ‘beautés’ van allerlei slag en landaard te
bewonderen en zoo mogelijk te veroveren; en last not least, dat de inwoners veel
aangenamer van omgang zijn dan die van de meeste Zwitsersche steden, en er
een zindelijkheid, een helderheid heerscht, wat overal elders in 't kanton te vergeefs
zal worden gezocht.
Den dag van gisteren heb ik doorgebracht met wandelen, en wenschen, droomen
en drinken. 't Was namelijk in den morgenstond reeds drukkend warm en loom, en
niet alleen binnenshuis, maar ook buiten, waar 't gebladert lusteloos nederhing en
de dampkring dat schemerend kringelen vertoonde, dit trillen, dat ons de lucht doet
voorkomen als
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kookte, als borrelde zij, alsof zij slechts met geweld een inwendigen toorn kon
bedwingen. Toen ik omstreeks negen uur opsteeg naar het ‘panoramatorras,’ waarop
de St. Maartenskerk zijn afgeknotten toren (wiens afmetingen en verhoudingen
echter geen onaangenamen indruk maken), uit een weelderig gegolf van kastanjeen lindenkronen omhoog heft, bekroop mij reeds in den beginne de lust mij aan den
wegkant neder te zetten en te rusten en te droomen. Natuurlijk verzette ik mij ten
sterkste tegen die verkeerde neiging en vertraagde ik geen oogenblik den gang.
Maar boven gekomen, zette ik mij op een rustbank neêr en verviel ik onmiddellijk
in diepe gepeinzen; en nog droomde ik en staarde ik wezenloos naar het schoone
panorama, dat zich voor mij ontrolde, naar de zeven horens van den licht
besneeuwden Dent du Midi, die fonkelend glimlachte bij den kus der morgenzon,
en naar den stuggen, altijd somber dreigenden Dent de Morcles, die zelfs nog
wrevelig bleef bij der dagkoningin heete liefkozing, toen de zware torenklok boven
mij reeds tien dreunende slagen deed hooren.
Toen ontwaakte ik en schonk ik mijne aandacht aan 't geen beneden mij was: de
katholieke kerk met zijn rank, ten hemel wegsmeltend gothisch torentje in de nabijheid
der Promenade Cheneveyres; de vergulde, vroolijk glinsterende minaret van het
russische bedehuis, een allerbekoorlijkst bouwstukje, natuurlijk in byzantijnschen
stijl, dat gesticht werd door den graaf en de gravin Schouwaloff, ter gedachtenis
hunner twee hier overleden en begraven dochters; de Tour de St. Jean, vroeger
e

een bezitting der Johannieter-ridders, maar in de XVIII eeuw door eenige dorstige
leden dier broederschap voor eenen wijnberg aan de gemeente verkocht; en op het
meer: enkele droomerig heen en wederva-
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rende barken en bootjes, vaartuigjes zoo loom en slaperig van gang, dat ik, door
er eene wijle op te staren, opnieuw verviel in mijne mijmeringen en ten slotte (ik zeg
dit wijl de waarheid mij noopt, op gevaar van door den lezer als een slaapbol te
worden beschouwd) andermaal insluimerde, even kalm en even vast als op dien
schoonen avond te Ouchy, waarvan ik vroeger verhaalde.
En nu, evenals op dien merkwaardigen avond, werd ik weêr gewekt door een
betooverend welluidend lachje; en wederom hoorde ik in zuiver Hollandsch eene
zoete stemme fluisteren: ‘hij ronkt den slaap der gerechten;’ en nogmaals zag ik,
terwijl ik fluks de oogen opende, een beminnend paartje langs een zijpad uit het
gezicht verdwijnen, zonder de gelegenheid te hebben gehad mij kenbaar te maken
als landgenoot, als vurige vaderlander!
In een vrij gemelijke stemming trad ik de St Maartenskerk binnen, in stilte het
boosaardige plan koesterend daar alles leelijk en onbelangrijk te vinden, en omtrent
dat gebouw slechts vinnige aanmerkingen te maken; een plan, dat echter weldra
verdween als nevel voor den wind, toen ik mij omwuifd voelde door de heerlijke
koelte, die de gewelven vervulde en mij deed ademen met een zalig gevoel van
verkwikking; en met belangstelling sloeg ik den opgeklaarden blik om mij heen.
Nu wilde echter 't noodlot dat ik aanvankelijk volstrekt niets zag dat der moeite
waardig was van geroemd te worden, dat mij belang kon inboezemen; want de
inwendige bouw der kerk vertoonde mij het zonderlingste mengsel van stijlen dat
men zich voor kan stellen en wekte door zijn vreemdsoortige vereeniging van
gothische, moorsche en byzantijnsche motieven, - een samenvoeging ontbloot van
alle sieraden en kunstvoorwerpen, welke hare heterogene bestanddeelen
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onderling min of meer konden verzoenen, - een vreemd gevoel van ontevredenheid
in mij op, misschien ook een gevoel van wrevel tegen het protestantisme, dat in
1536 alle kunstwerken, die hier eens zoo rijkelijk schitterden en hier op hunne plaats
waren, over deed brengen naar het stadhuis; eene bewaarplaats, waar zij even als
alle bezienswaardigheden in alle raadhuizen der wereld, bijna door niemand
opgemerkt worden, en dan gewoonlijk door slecht licht en kleine ruimte ook tamelijk
onzichtbaar zijn. En mijne gemelijkheid stond op het punt met al hare
boosaardigheden terug te keeren, toen plotselings mijn oog viel op een bekenden
naam, of neen, op een weinig bekenden naam, maar uit een der beruchtste episodes
van de Europeesche geschiedenis.
Ik las op een zerk, gemetseld in een der zijmuren des tempels, den naam ‘Andreas
Broughton,’ en daaronder ‘in domino abormivit.’ En een weinig verder een tweeden
Engelschen naam: ‘Edmond Ludlow,’ met het bijschrift ‘aedes aeternas laetes
advolavit.’
Broughton, de admiraal die Karel I van Engeland het doodvonnis voorlas, en
Ludlow, een der rechters van dien ongelukkigen vorst, dat slachtoffer van eigen
weifelmoedigheid en van de eerzucht eens meêdoogenlooze! En de eerstgenoemde
‘ontslapen in den Heer,’ en de tweede ‘opgegaan naar de eeuwige woningen!’
Aanvankelijk wist ik niet of ik lachen zou bij deze grafschriften, ofwel voor goed
boos worden. Na echter eene wijle nagedacht te hebben, koos ik wijselijk het eerste.
Zie, ter wille van een stokpaardje, ter wille van een ijdel woord, ter wille van de
‘Vrijheid,’ die hier in steen en hout op alle staatsgebouwen prijkt, maar nergens leeft
in den geest, in de harten der natie (getuige de schandelijke, willekeurige handelingen
tegenover het ‘Armée du salut,’
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zoowel van den kant der regeering als van de zijde des volks); zie, ter wille van een
fictie, worden hier twee koningsmoorders, twee levenlooze breekijzers in de hand
van den wel is waar genialen, maar uiterst harteloozen reus Cromwell als 't ware
zalig verklaard; worden hier twee slaven als broeders in de ‘Vrijheid’ in den hemel
der rechtvaardigen verheven; plaatst men den staatsgreep op 't verheven voetstuk
der vrijheid, en verlaagt men deze edele, deze van haar voetstuk gestooten miskende
tot een stuk speelgoed, tot een kinderpop!
Desniettegenstaande moest ik na eene wijle denkens lachen; want wel beschouwd,
is deze spelerij toch tamelijk onschuldig en schadeloos. De volkeren zijn als de
kinderen en verlangen speelgoed; en zij zijn zoet en hinderen niemand als zij slechts
een pop of een hansworst of een stokpaardje hebben. Zoo bijvoorbeeld in Nederland.
Daar rijdt men sinds jaren op het stokpaardje der nationale grootheid (een grootheid
die, helaas! wel min of meer overleefd is). Daar speelt de eene helft der natie met
den Zwijger, dat is de pop die in de mooiste kleuren gestoken wordt; en met Philips,
de pop die geregeld wordt afgerost en in den hoek gezet. Daar speelt omgekeerd
de andere helft des volks met Philips als ‘zoete popje,’ als vertroeteld lievelingetje,
en is het Oranje, die gestoken wordt in 't kleed der boosheid. Maar zoo spelend en
sollend, is men toch een voorbeeld van rust en orde voor de meeste andere staten.
Wel vergeet men nu en dan handelend op te treden, waar men krachtig en
vastberaden handelen moest, en verwaarloost men soms min of meer gewichtige
zaken; maar toch, geboeid als men is door 't onschuldig en vermakelijk spel, hindert
men niemand, loopt men geen knorrigen oom in den weg, die een oorvijg zou kunnen
uitdeelen; en vooral speelt men niet met meer gevaarlijke zaken, speelt men niet
met tronen en dynamiet.
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En de Zwijger en Philips, en de Vrijheid en de Waarheid? Noch de eene, noch de
andere lijdt door dat spel. Oranje wordt er niet kleiner, Philips niet groot er door. De
Vrijheid is er door alle eeuwen aan gewoon dat men, haren verheven ernst
miskennend, haar tot speelpop gebruikt. En de Waarheid is een kiesche vrouw, die
nergens zijn wil waar zij niet geroepen is, waar men haar niet dringend noodig heeft,
en die dan alleen verschijnt, wanneer zij weet dat hare komst nut zal stichten, heil
zal aanbrengen.
Dus peinzend, was ik weèr geheel in mijn humeur gekomen, en, de Zwitsers hun
vrijheidspel van harte gunnend, verliet ik de St.-Maartenskerk om andere
merkwaardigheden van nabij te gaan zien.
Rue de Lausanne, 7! Een eerbiedige siddering doorliep mijne leden toen ik stil
stond voor dat eenvoudige woonhuis. Daar woonde in de maand Mei van hel laatste
jaar der XVIII eeuw, een der grootste mannen, een der ontzaggelijkste krachten die
ooit de wereld heeft voortgebracht; daar verbleef gedurende eenigen tijd de
reusachtige kleine man, wien bijna geheel Europa gehoorzaamde, voor wien de
geheele wereld sidderde; daar liet hij de heldenschare aan zijn oog voorbij trekken,
die hij weldra, als een tweede Hannibal, over den rug der barre, woeste Alpenreuzen,
ter zege van Marengo zou voeren; daar woonde de groote zoon van 't nederige
Corsica, daar woonde Napoleon!
Diep in gedachten ging ik verder. En achteloos trad ik het Theatergebouw voorbij,
waar een matinee een groot aantal vreemdelingen verzamelde en waaruit mij de
tonen eener geestige Offenbachiana tegenklonken. En even weinig sprak in 't
raadhuis het kunstrijke smeedwerk eener antieke trap mij aan, noch het beeld van
Gustaaf-Adolf, dat door een Portugeesche prinses geschonken werd aan de stad,
ter

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

274
herinnering aan den doop van een harer kinderen, dat in Vevey geboren werd. En
ook de Grenette, de korenbeurs, vond geene genade in mijne oogen.
Slechts toen ik tegenover laatstgenoemd gebouw op een ouderwetsch uithangbord
las: ‘Café de la Clef,’ werd mijne belangstelling wederom als bij tooverslag wakker.
Daar in die nederige herberg woonde de man, wien Vevey naast de natuur hare
vermaardheid te danken heeft, woonde Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau! Welk een dichter, welk een teeder genie waar hij de onschuld, de
reine, opofferende liefde, den engelenstaat der ziel doet ademen in de geurende,
bloemrijke dreven van 't idyllische Meillerie, of onder de koele, schaduwrijke
kastanjegroepen van Clarens! Rousseau! Welk een prediker, wanneer hij de tranen
doet vonkelen als edelgesteenten in 't zonnelicht der poëzie, en de smart verheft
tot wereldgodsdienst en het lijden verkondigt als eenig doeleind des levens!
Rousseau! Welk een titanische kracht, waar hij in zijn Contrat social, als een
anthropodemoon, als Bonaparta's dubbelganger op 't gebied des geestes, met zijne
socialistische princiepen de wereld ramme[l]t, [tr]onen in vlammen doet opgaan en
koninkrijken in puin doet storten, en helaas... niets schooners wist te stellen in de
plaats dier tronen, en den volkeren geen anderen, beteren regeeringsvorm wist te
schenken dan dat koningschap!
Napoleon en Rousseau! Vervuld als mijne ziel was met de beelden dezer twee
mannen, dezer nieuwe titanen, die even vruchteloos als de antieken den hemel
zochten geweld aan te doen, is 't niet onbegrijpelijk, dat ik niet de minste lust meer
gevoelde dezen dag nog meer in oogenschouw te nemen; en geheel in mij zelven
gekeerd wandelde ik voort, bereikte ik de kade, de wonderschoone wandelplaats
der
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elegante wereld, welke is aangelegd door den Baron Sina, en zette ik mij neder
voor 't Café des Alpes.
De aanblik van 't meer verschilde nu hemelsbreed van dien, welke ik op 't St
Maartensterras genoten had. In het westen, naar de Jura, zwom de hemel in een
zee van fantastisch, zilverwit licht, dat op de hoogte van den ‘Dent d'Oche’ overging
in een geheimzinnige, grauwe schemering, terwijl de oostelijke rotsgroepen bijna
in volslagen duisternis gehuld waren. Doodstil, als een looden vlak, was nu het
meer, dat geen enkel vaartuig meer op zijn verraderlijk, kalme water droeg; slechts
enkele witte meeuwengroepen gierden hier en daar onheispellend heen en weder.
Daar nadert uit de verte een dof geruisen,
Een zwellend steunen, een verward gedruisch,
Een zucht als van een reus in stervensnood.
En zie, op dat gerucht begint de schoot
Der donkre waatren langzaam op te schuimen,
Een breede golvenschaar, met witte pluimen
Op 't looden hoofd, komt aangestuwd van 't zuiden
En stormt wild spattend naar het noorderstrand;
En zwarter wordt de lucht; en de geluiden
Steeds onheilspellender. En 't oeverzand
Stuift angstig op en het plataangeblaart
Der kaden trilt, en 't is of zelfs ook de aard
Een bange siddring door de leden vaart.
Een laaie bliksemgloed!.. Een donderslag!
Het teeken tot den strijd!.. Als razend gieren
De zwarte wolken nu langs 't grauw der lucht;
Een koor van razende oorlogskreten tieren
Nu over 't schuimend, wielend meer, dat zucht
En hijgt van woede en bulderend landwaarts snelt
En mookrend het bazàlt vergruist der kaden;
En zóó ontzettend is het woest geweld,
Is 't dondren bij het bliksemvuur ontladen,
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En 't stormgezweep door 't zwijgend golfgebergt,
Dat het soms is, als werd de hel ontsloten,
Als kwam het leger dat die afgrond bergt,
Het duivlenheir, op 't aardrijk neergeschoten,
Als naderde der wereld laatste dag!

Grootsch, maar verpletterend was het schouwspel en geheel in overeenstemming
met den diep ernstigen indruk, dien mijn ziel was bijgebleven van 't bezoek san de
woningen, waar eens de twee Fransche titanen verbleven.
Het onweder trok voorbij. Naar 't zuiden fonkelden en gloeiden de wollige zoomen
der wegdrijvende wolkgevaarten in schitterend pui per en goud, en de Savooische
Alpen teekenden hunne sierlijke lijnen wederom scherp af tegen een zonnig blauwen
hemel. En een weldadige, verkwikkende koelte had de drukkende hitte van den
morgen vervangen, en deed mijn boezem ademen met wellustige teugen. En terwijl
van alle zijden zoete bloemenadem de lucht vervulde en geuren van jasmijn en
kamperfoelie, van acacia's en seringen mij omwuifden, en hier en daar reeds weder
een vlinder op de zonnestraaltjes wiegelde en de vogelen hun lustig lied weèr
aanstemden in de met kleurig tintelende regendruppels gesierde twijgen der platanen,
dacht ik aan mijn lief, blondlokkig Hansje, en hoe zalig het geweest zou zijn
gedurende het grootsche schouwspel haar anstig bewonderend kopje, bescherming
zoekend aan mijn boezem gevoeld te hebben, en in haar blikken gelezen te hebben,
de vreugde, de kinderlijke vreugde over den terugkeer der vrede in de ontroerde
natuur, en de innige dankbaarheid, die vrede te mogen genieten met hem, dien zij...
O, mocht ik zeggen: dien zij bemint, dien zij liefheeft!
En toen beving mij een vurig verlangen, een wenschen naar datgene waarvan
mijn geheel levensgeluk afhangt. En
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ik dronk op de vervullingvan dat verlangen; en zoo drinkend, zoo genietend van die
‘gecondenseerde’ zonnestralen, die ons bloed als vernieuwen, ons hart met
verfrischte kracht doen kloppen, en ons den naam van 't nederige Rijndorp
Rüdesheim door alle eeuwen heen doen zegenen, geraakte ik in de opgewektste,
hoopvolste stemming; en een vroolijk liedje neuriënd, keerde ik terug naar mijn
hotel, waar mij tot mijn groote blijdschap een alleraangenaamste verrassing wachtte;
een verrassing, waarvan ik in een volgenden brief mededeeling zal doen, en die
een belangrijke wijziging bracht in mijn verdere reisplannen.

Montreux, 19 Juli.
‘Entrez dans les parois de l'Eternel avec la louange: célébrez-Le; bénissez
son nom!’
Deze weidsche regelen lazen wij boven den ingang van 't kleine kerkje te Montreux.
‘Heb je lust, Swana, om binnen te gaan en den Eeuwige een wijle te celebreeren?’
‘Dank je, Sjourd, dat laat ik over aan de dwazen; want dwaas zijn zij, die den
Schepper gaan vereeren in de muffe, bekrompen, duistere ruimte eener kerk, als
daar buiten de eeuwige natuur met overweldigende schoonheden ons hart naar
boven richt en in grootsche, onwederstaanbare harmoniën den lof verkondigt van
Hem, die haar het aanzijn schonk!’
‘Foei, Swana! is dat taal voor een dominées-dochter,’ merkte Sjourd berispend
aan. Maar den bewonderenden blik, dien hij in Swana's van geestdrift stralende
oogen richtte, drukte goedkeuring uit, bewees dat hij ten volle instemde met de
gezonde theorien zijner schoone beminde.
‘A propos, Swana,’ ging hij voort....
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Maar voor ik verder ga en neèrschrijf wat Sjourd aan zijne bruinlokkige zeggen ging,
acht ik mij verplicht het een en ander medetedeelen omtrent het jeugdige paar, in
welks gezelschap ik mij te Montreux bevind.
Terwijl ik op den dag van 't onweder te Vevey mij aan de table d'hôle vergastte
aan een ombre-chevalier (een graterige specialiteit van 't Leman-meer), en ik ter
sluiks nu en dan een blik wierp op een omstreeks veertigjarige dame tegenover mij,
die haar schaduwridder met zulk een grimmigheid behandelde, dat ik voor geen
keizerrijk haar levensridder had willen zijn, hoorde ik aan 't ander eind van de tafel
eene mij niet geheel onbekende, welluidende meisjesstem de volgende woorden
spreken:
‘Ik houd toch meer van een goede Hollandsche tarbot of schol, Sjourd!’
‘Wel, Swaantje!’ luidde het antwoord: ‘ik dacht op 't oogenblik juist zoowat
hetzelfde! Verbazende eenheid van gedachte in een jong getrouwd paar, niet waar?’
‘Van gedachte en van smaak,’ beaamde de jonge dame, die aangesproken werd
als Swaantje, terwijl zij 't wijnglas ophief en 't druivennat deed vonkelen in 't vroolijke
licht, dat door de openstaande vensters naar binnen stroomde.
‘Eureka!’ jubelde ik in stille, en van ingehouden vreugde schoof ik luidruchtig mijn
stoel achteruit. Waardoor plotseling haar oog op mij viel, en zij den jongen man,
dien zij Sjourd had gen oemd, aanstootte, hem toefluisterend (ik zag het aan haar
lippen en aan haren blik):
‘Kijk, daar heb je onzen Rip van Winkle!’
Waarop hij lachend het woord overnam:
‘Maar nu niet slapend; integendeel, wel degelijk wakker, 't geen dan ook hoog
noodig is, om geen graat in de keel te krijgen!’
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Ik bloosde; en zij zag het. En toen bemerkte ik dat het een goed meisje was, want
onmiddellijk ontving ik een half lachenden, maar vriendelijken blik uit hare bruine
kijkers, een blik waarin ik duidelijk las:
‘Wees niet boos! Sjourd en ik meenen 't zoo kwaad niet!’
En ik was niet boos. En een uur later zaten wij aan de onmisbare fijne flesch en
dronken wij op onze kennismaking en op onzen koning en op ons vaderland. En
nog denzelfden avond besloot ik gebruik te maken van de gulle uitnoodiging om in
hun gezelschap een uitstapje naar Montreux te maken en vervolgens naar Lausanne
terug te keeren.
En ik heb er geen spijt van. Het zijn de beste, liefste reisgenooten van de wereld,
mijn twee jongelieden uit het Friezenland. Hij is een slanke welgebouwde jongen,
als echte Fries, blondgelokt en kranig gekneveld; en Swana is... neen, niet zoo mooi
als het engelenkopje dat mijne droomen vervult, maar toch ook heel mooi; en 't is
een lust haar rijkelijk met bruine lokken omwoeld gelaat te zien en een blik uit hare
oogen op te vangen, uit die warmbruine oogen, die zóó vroolijk en zóó goedhartig
de wereld inkijken, alsof 't goede kind niet wist, dat daar veel boosheid is in die
wereld, en veel lijden en veel ellende. Toch wist zij 't wel, zooals ik later bemerkte.
En zoo ben ik in Montreux, niet meer als eenzaam, vaak brommerige zwerver,
maar opgewekt, in de prettigste stemming der wereld, en genietend van de twee
schoonste dingen ter wereld, van het veredelend schouwspel der wonderbaar
schoone natuur en van de verwarmende nabijheid eener jonge, innige liefde.
‘Swana,’ sprak Sjourd, ‘gevoel je lust en moed om door de Gorye du Chaudron
naar den Rigi Vaudois te stijgen? Of geef je de voorkeur aan den Funiculairc?’
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‘'t Zou schande zijn, indien ik het broeien in een volgepropten spoorwagen zou
verkiezen boven een longensterkenden bergtocht. Maar onze vriend’ en hier zag
zij mij aan, ‘zou misschien den spoorweg verkiezen, de gelegenheid niet willen
missen om een uiltje te knappen!’
Er werd natuurlijk besloten te voet den ‘Rigi Vaudois’ te bestijgen, maar eerst
echter nog een half uurtje op 't kerkterras te blijven: ‘want,’ merkte Swana aan, ‘'t
is hier zóó schoon, dat ik 't desnoods bijna van me zou kunnen verkrijgen, Sjourd,
om hier zonder jou te leven!’
Sjourd glimlachte ongeloovig en dat zeker met recht. Maar toch, 't uitzicht van
genoemd terras is meer dan verrukkelijk en overtreft hetgeen ik te Vevey heb gezien
nog even verre, als dit laatste hel meer-panorama te Lausanne.
Met een statige bocht sluit hel meer zich hier af tegen den groenen zoom van het
Rhonedal en de begroeide hellingen van den Mont-Sonchaud en de Rockers de
Naye. Recht voór zich heeft men den Dent du Midi in al de grootschheid zijner
reusachtige lijnen, in al de pracht zijner eeuwig met sneeuw bedekte vormen. Meer
rechts de teekenachtige lijnen der Savooische Alpen, verder links de
amphiteatersgewijze opklimming der Wallisertoppen. Talrijke dorpen, hotels en
villa's, alom aan den voet dier reuzen neêrgevlijd, zetten het tafereel gratie en
levendigheid bij, ontnemen het zijne somberheid, temperen zijn al te geweldig
karakter. En tusschen Villeneuve en Veytaux, een eindweegs het blauwe meer in,
ligt het schilderachtige Château de Chillon, ligt de kerker waar eens Bonnivard zijn
tegenwoordig veel betwijfelde onbaatzuchtigheid en vrijheidszin boette, maar
waaraan de wereld een der schoonste gedichten dankt, welke het genie Byron heeft
voortgebracht.
En dat alles is als door een uitstekende kunstenaarshand
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geordend en gekleurd. Want het bekken, dat hier gevormd wordt door de omringende
Alpengroepen, is nauwer dan elders aan 't meer, en daardoor is de toon van het
landschap warmer, dieper, krachtiger, is het geheel meer geconcentreerd, meer
harmonisch in zijn verhoudingen, en wordt het oog niet telkens afgeleid en vermoeid
door dissonneerende nevenplannen, veelvuldige vormherhalingen en al te schrille
tegenstellingen.
En daarbij is het of de geesten der genieën, die in den loop der eeuwen deze
oorden bezocht, bewonderd en bemind hebben, nog steeds hier rondwaren door
de zonnige, paradijsachtige lucht, en ons een sprankje mededeelen van de
fijngevoeligheid hunner natuur en ons ontvankelijker maken voor de verheven
schoonheden, waarmede deze streek zoo kwistig is bedeeld.
‘Zie eens hier, Sjourd, dit moet nog gelezen worden,’ riep plotseling Swana, ons
op een hardsteenen plaat in den muur der vervallen en onbewoonde pastorie wijzend,
waarop 't volgende inschrift gebeiteld stond:
‘Stranger, who wanderest trough this smiling land,
Gazing around thee, with admiring eye,
Drop a kind token from your pitying hand
To aid the wretched, ere thou passest by,
And God, who over this spot such beauty shed
From Heaven will send his blessings on thy head.

Bij het lezen dier eenvoudige, maar roerende regels, in zulk een omgeving, zou
zelfs een barbaar de hand eens over 't hart gestreken hebben en in zijn beurs
gekeken of daar niets te offeren was ter leniging van de ellende onzer arme broeders.
En ik, die geen barbaar ben, aarzelde dus geen oogenblik mijn penninkske in de
daarvoor bestemde bus te werpen.
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Ook Sjourd nam een franc uit zijn porte-monnaie, en wilde dien mijn offer laten
volgen; toen Swana, die 't zag, hem bij 't oor nam en sprak:
‘Zeg eens, jonge man, is dat een gift voor een rijken Fries?’
Waarop hij zwijgend haar zijn beurs overhandigde en zij er een goudstuk uit
kaapte, dat zij schalks lachend in de bus liet glijden.
't Was maar goed dat Sjourd bij haar was, want zóó bekoorlijk zag zij er uit bij die
naïeve terechtwijzing, bij die ongekunstelde mildheid, dat ik haar wel had willen
omhelzen, dat ik haar had willen zoenen, niettegenstaande de verbazing waarmede
de geliefde beeldtenis, die mijne ziel vervult, die uiting mijner geestdrift zou hebben
aangestaard.
Naar Glion! d.i. het hoogstgelegen dorp der gemeentengroep, waarvan Montreux
het kernpunt vormt.
Het ligt op den zoogenaamden Rigi Vaudois en is bereikbaar, door middel van
een tandradspoorweg, in een rechte lijn van Territet (een aan 't meer gelegen dorp
der Montreuxgroep) naar boven voerend; of te voet door de Gorge du Chaudron.
Wij hebben verkozen dezen laatsten weg te volgen.
De ingang tot de bergkloof, waardoor de Chaudron zijn schuimenden weg naar
't meer baant, is alles behalve romantisch. De geschilderde handen volgend, die
overal in Montreux de hoekhuizen versieren en naar de genoemde ‘George’
heenwijzen, kwamen wij aan een eng, duister steegje, aan welks uiteinde wij
wederom den naam lazen van hetgeen wij zochten, maar tevens een groote
mesthoop vonden, die bijna den geheelen doorgang versperde. Langs dien mesthoop
heen gescharreld zijnde, stonden wij voor een
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vervallen rotstrapje, dat naar eene kleine, armoedige boerderij voerde, en dat, zooals
wij bemerkten na het beklommen te hebben, daar zonder blikken of blozen doodliep,
zoodat wij als uilen in doodsnood in 't rond stonden te kijken en hulp noch uitkomst
vonden.
‘Ik zie iets!’ riep Swana plotselings. En als een hinde ijlde zij de trappen af,
verdween een oogenblik uit onze oogen, en kwam eene wijle later weêr tot ons met
het wonderlijke bericht, dat wij om boven op den berg te komen, het pad moesten
volgen dat wij, beneden ons, de diepte in zagen slingeren. In den beginne aarzelden
wij. Daar zij 't echter vernomen had van een boer ‘met een heel ernstig en verstandig
gezicht,’ en 't lieve kind ons alweêr ongeduldig vooruittrippelde, besloten wij 't in 's
hemels naam te wagen om al afdalend de hoogte te bereiken; en spoedig werden
wij gewaar dat het rechte pad betreden werd.
De weg ging aanvankelijk grillig slingerend afwaarts, door een breed, met dicht
struikgewas begroeid dal, waarin een talrijk vogelenheir allerwegen de vroolijkste
lentezangen en de zoetste minneliedjes deed weerklinken. Diep onder ons hoorden
wij 't gedempte geruisch van een bergstroom. Aan den wegzoom staken geurige
kleine aardbezieën hare frissche, roode kopjes uit het gras en het varen, dat welig
tierde in den schaduw van het sappig groene kreupelhout, en gaven aan Swana de
gelegenheid zich, plukkend, telkens te bukken en de buigzaamheid harer schoone,
gevulde gestalte te doen uitkomen. Jasmijnen en wilde seringen vervulden de lucht
met een schier bedwelmenden kruidengeur en kleurige wilde rozen- en
goudenregenstruiken wuifden zacht ffuisterend heen en weder op den adem der
zachte namiddagkoelte.
Langzamerhand werd het dal enger en naderden zich de
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rotswanden, en steeds smaller werd het pad en steeds grilliger zijne kronkelingen.
Een ranke brug voerde ons naar de overzijde van den Chaudron, dien wij nu voor
't eerst diep beneden ons afwaarts zagen schuimen, maar weldra wederom uit het
oog verloren, opgenomen als wij werden door een plantengroei, nog weelderiger,
nog dichter dan voorheen. En voortdurend staken de omgevende rotswanden hunne
koppen nader tot elkaèr, en steeds stiller en eenzamer werd het om ons heen, en
het licht werd schemering.
Nu en dan zagen wij een hagedis, een adder of soortgelijk dier verschrikt
wegschuifelen voor 't gerucht onzer schreden en zich verbergen in 't groen. Maar
geen vogel zong er meer in 't geblaèrt, geen vlinder dartelde er meer van bloem tot
bloem, geen bij, geen libelle gonsde meer door de kruidenlucht. Het werd bijna
ademloos stil; want het steeds sterker en sterker bruischen van den bergstroom in
de diepte deed de geheimzinnige stilte om ons heen slechts te treffender uitkomen
en vervulde onze zielen met een gevoel van angstigen eerbied.
Een wending van den weg... en 't was bijna duisternis die ons nu omhulde. Niet
meer dan twee armlengten waren de ruigbegroeide, hemelhooge rotswanden nog
van elkander verwijderd. Uit een holte in den flank van den rechtterreus bruischte
ziedend en kokend en bulderend, met duizelende snelheid de Chaudron te voorschijn,
de bedding der diepe bergspleet versplinterend tot gruis en alles medeslepend, wat
aangeraakt werd door zijn schuimende, donderende wateren. Een fijne stofregen
stoof op tot hoog boven onze hoofden; een vochtige kilheid verspreidde zich door
onze leden; en die vreemde mengeling van angst en van rust, van kalmte en van
vrees vervulde onze zielen met dat geheimzinnig gevoel, dat ieder levend wezen
aangrijpt in tegenwoordigheid
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van de oneindige grootheid der natuur, van die verheven, grootsche rust, die zelfs
hare geweldigste uitingen vergezelt, waarbij ons lijden en onze vreugde, en al wat
wij groot achten en gewichtig, verdwijnt als nietig en onbelangrijk, als der herinnering
onwaardig, en slechts de liefde blijft stralen in al den glans, in al de edelheid harer
hemelsche schoonheid.
‘Verrukkelijk!’ fluisterde Swana, terwijl zij haar kopje tegen den schouder vlijde
van haren geliefde.
‘Engel mijner ziel’, prevelde ik, aan mijn lief liefje denkend, dat ik zoo gaarne aan
mijne zijde zou zien, in dit wonderbare land, en overal, en voor eeuwig, voor 't leven.
Nog een wijle toefden wij bij 't geweldige schouwspel; toen ging het opwaarts,
opwaarts, terwijl de hemel zich weêr verruimde en de stralen der ondergaande zon
ons weder verheugden met haar zacht, gulden licht; opwaarts door groene weiden,
langs vroolijk spattende beekjes, en talrijke hofsteden en hutten. En weldra bereikten
wij den top van den Rigi Vaudois en 't hotel van dien naam, waar wij ons nederlieten
en besloten den nacht door te brengen, om den volgenden morgen van daar den
opgang der zon te aanschouwen.
(Slot volgt.)
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Boekbeoordeelingen.
Viviane, conte en un acte, door Jean Lorrain. - 30 bl. - Parijs, E. Giraud
o
et C , uitgevers, 1885.
La Forêt bleue, gedichten, met eene teekening naar Sandro Botticelli,
door Jean Lorrain. - 168 bl. - Parijs, Alph. Lemerre, uitgever, 1882.
Modernités, gedichten, door Jean Lorrain. - 124 bl. - Parijs, E. Giraud et
o
C , uitgevers, 1885.
Van al de dichters van het jongere Frankrijk, wier gaven zoo verscheiden en in wier
voortbrengselen zulke bont uiteen loopende stoffen behandeld zijn, is er wellicht
geen enkele te noemen, wiens wijze van opvatten, phantazie, kleur en beeldentaal
eenen zoo Germaanschen, volstrekt niet Latijnschen stempel dragen, als bij Jean
Lorrain het geval is.
Of wij dit verschijnsel, hetwelk bij eenen Franschman inderdaad verbazing mag
wekken, moeten toeschrijven aan de omstandigheid, dat Jean Lorrain, Normandiër
van geboorte, en, wonende, zooals hij ons eenmaal schreef, ‘au pied de falaises
superbes, les plus belles de Normandie, en face de l'Océan remueur,’ zich zijner
Anglo-Saksische afkomst bewust is en er roem op draagt; dan, of wellicht de nog
jeugdige schrijver zich met voorliefde heeft toegelegd op de studie der gewrochten
van Engelands hoofdpoëten, ziedaar voorzeker eene belangrijke
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vraag, welke wij, bij gebrek aan nadere inlichtingen, moeielijk zouden kunnen
oplossen.
Intusschen schijnt ons dit eéne niet te betwisten, dat de zorgvuldige lectuur van
talrijke Angel-saksische legenden, tot ontwikkeling van Lorrain's poëtische gave
heeft bijgedragen.
Viviane, het heerlijke tooneelgedicht, dat wij ter recensie ontvangen, is daar om
het ons te bewijzen. Het is eene behandeling, in kleurrijke, welluidende vaerzen,
van de bekende episode uit de beroemde Artursagen,
‘Comment.....
Viviane, la fille onduleuse aux erins d'or,
Courtisane galloise experte en félonie,
Des douze preux d' Arthur ayant été honnie
Pour sa langue envieuse et ces viles amours,
.................
...... endormit dans l'ombre
Myrdhinn, le mage errant, le héros doux et sombre,
Le bienfaiteur d'Arthur et du peuple breton.’

Hoe groot de ingenomenheid des schrijvers met dit waarlijk hoogstverleidelijke
onderwerp geweest is, komt men eerst te vernemen, wanneer men ook het in 1882
verschenen bundeltje: La Forêt bleue, gelezen heeft. In dit onder vele opzichten
werkwaerdig boekje vinden wij onder meer eene rubriek, la Halte, waarin de auteur
beurtelings twee jugulatores en eenen schildknaap (écuyer), als ‘zeggers’ of
‘sprekers’ doet optreden, en nu legt hij in den mond van le second jongleur zijne
eerste, epische behandeling van de ook in gemeld Conte bewerkte stof:
‘Les genéts étaient d'or et dans Brocéliande
L'iris bleu, ce joyau des sources, la lavande
Et la menthe enbaumaient: c'était aux mois bénis,
Où le hallier s'éveille à l'enfance des nids,
Et les pommiers neigeaient dans les bois frais et calmes.
Au pied d'un ehène énorme, entre les larges palmes
Des fougères d'avril et les touffes de lys,
Viviane et Myrdhinn étaient dans l'ombre assis.
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Svelte, un hermin brode ceignant l'orfèvrerie
De ses longs cheveux roux et, la robe fleurie
Sur un fond vert de mer d'arabesques d'argent,
Elle avait l'air, charmante et la gorge émergeant
De la tunique ouverte et glissant des épaules,
D'une abeille posée au feuillage des saules;
Et ses bras nus étaient chargés d'anneaux d'orfroi’.

In dezelfde dracht doet de dichter haar thans, in tooneel 1 van zijn Conte vóor ons
optreden, op het oogenblik, dat zij den grijzen Myrdhinn of Merlijn met bloemen
kroont, terwijl zij hem vraagt:
‘M'aimez-vous, ô Myrdhinn, m'aimez-vous, puissant maitre?’

Myrdhinn echter wijst hare liefkozingen af en antwoordt:
‘J'ai de la neige au front, enfant, et c'est folie
De vouloir éveiller dans l'ombre ensevelie
La jeunesse défunte et l'amour épuisé’.

Doch, de ‘couleuvre aux yeux de femme,’ zooals de dichter haar ergens heet, heeft
besloten den ouden wijze tot vertrouwelijk gekeuvel over te halen, en hem een
toovermiddel,
‘...(un) charme fait de danse,
De pas entrelacés et de syllabes d'or’,

waarmede men ook den heldhaftigsten krijgsman voor alle eeuwigheid kan doen
insluimeren, te ontrukken.
Welke smachtende liederen zij echter voor hem zingen, welke bekoorlijke dansen
zij voor hem uitvoeren moge, de wijze wil haar wel met het ophalen van sprookjes
uit den ouden tijd, maar geenszins met de openbaring van zijn wonderbaar
toovermiddel, beloonen.
Onvoldaan blijft de schoone, met meer en meer klem, met heeter en heeter
streelingen, bij den grijsaard aan dringen, tot Myrdhinn er eindelijk inderdaad toe
besluit haar ‘ce charme endormeur’ kenbaar te maken, op voorwaerde, dat zij eerst
met hem eenen teug aanvaerde van zekeren drank, die den mensch alle kracht
ontneemt.
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Toch dronk de bedriegster niet: over haren schouder heeft zij met vlugge hand
beweging het vocht uitgegoten! En terwijl nu de grijsaard nogmaals een sprookje
vertelt:
‘Il était autrefois un roi de Samareande,
A la fois mage en Perse et prêtre dans Assur,’

veinst zij aan zijne voeten in te sluimeren, zoodat Myrdhinn, na haar onder de
weligopgroeiende bloemen te hebben verborgen, weldra rond haar den wonderen
feeëndans uitvoert, die haar voor eeuwig moet doen slapen.
Nauwelijks echter heeft de toovenaar de door zijne bezwering ter hulp ontboden
geesten teruggezonden, of een schaterende spotlach gaat op, en Viviane staat,
halfnaakt, doch met Myrdhinns helm op het hoofd, vóor hem.
Onder de bloemen liggen nog enkel de mantel en het hooge hoofddeksel der
schoone!
Thans weet zij niet langer te vleien. Op hare beurt voert zij den tooverdans uit,
bezweert de geesten haar bijstand te verleenen, en doet den grijsaard, onder loof
en bloemen als bedolven, insluimeren om niet meer op te staan! Te oordeelen naar de rol van Viviane in dit sprookje, en naar eenige der kortere
stukken uit la Forêt bleue en Modernités, waarin hij zich insgelijks over de schoone
kunne uitlaat, werd Lorrain in de vrouwen vooral getroffen door deze zucht naar
boos- en wreedheid, die aan enkele, - door die verderfelijke neiging tot verleiden,
misleiden en bedriegen, die aan zeer vele -, eindelijk, door dat aangeboren gemak
tot bekoren en overwinnen, dat schier aan alle vrouwen eigen is. De sonetten Urgèle,
Mélusine, Hérodiade, uit de verzameling van 1882, en de geheele rubriek Parisiennes
uit die van 1885, kunnen dit staven.
Ik zal u niet verbergen, beleed de auteur zelf in een aan ons gericht schrijven,
‘que Viviane est avec Hérodiade mon type de prédilection; toutes les deux sont per
fides, attirantes, cruelles; l'une courtisane fée, l'autre reine magicienne; et toutes
deux dansent pour corrompre et énerver les hommes.’
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Of nu het sprookje Viviane, vóor het voetlicht gespeeld, grooten bijval zoude
verwerven, is te betwijfelen. Dat echter het psychologische doel, dat zich de schrijver
stelde, op schitterende wijze bereikt werd, is naar onze bescheiden meening
onbetwistbaar. Wij aarzelen geenszins aan Lorrain's gedicht boven TENNYSONS
behandeling van dezelfde sage, de voorkeur te schenken.
Opvallend is het verschil, dat wij tusschen de beide lyrische bundels van 1882
en 1885 opmerken: waar in dezen laatste alleen indrukken uit het moderne
Parijzerleven met de berekende ruwheid van eenen naturalist worden weergegeven,
krijgen wij in genen beelden eener jeugdige, frissche, op idealen jachtmakende
phantazie, scheppingen van een eenvoudig natuurkind, voor hetwelk de geheele
waereld zich binnen de grenzen van het tooverwoud: Brocéliande, beperken zoude!
Onder een opzicht - een zeer gewichtig, trouwens! - schijnt ons deze jongste
bundel de voorkeur te verdienen: hij is oorspronkelijker; men treft er veel minder
vaerzen in aan, welke den invloed, door de Légende des Siècles van HUGO op den
jongen letterkundige geoefend, evenals b.v. in la Halte, doen uitkomen.
Zeer eigenaardig zijn echter, alhoewel ook voór 1882 gedicht, de onder het
opschrift ‘Lunaires’ in ‘la Forêt bleue’ verzamelde sonetten. De naam Lunaires past
bijzonder goed op deze onbestemde, mysterieuze, toch betooverende poëzie, waarin
de lijnen wel geenszins ontbreken, doch opzettelijk, onder eenen overvloed van
halve tinten en tonen, verborgen worden. Ziehier een enkel proefje van deze, voor
kenners, hoogst aantrekkelijke poëzie:
‘La demeure humide et noire
Est close; un reflet de moire
Baigne le perron désert.
Et du sommet des grands hêtres
Des paons tout blanes, essaim clair,
Calmes s'abattant dans l'air,
Tombent au bord des fenêtres....
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Dans leur suaire argenté
On dirait un troupeau d'âmes,
Ames d'implorantes femmes
Autour d'un logis hanté.
Et le vieux pare enchanté
Est plein de frissons de soie
Et de satin qu'on déploie.’

Ziehier, ten einde het onvatbare, vage van deze Lunaires nog beter te doen
uitschijnen, enkele beelden, welke ons bij de lezing vooral getroffen hebben.
De bleekheid van den maneglans geeft Lorrain met de volgende toetsen weder:
Les neiges du clair de lune
Tombent, argentant la dune
Et la lande en fleurs d'Arvor.
(bl. 153).
Les rêves du clair de lune,
Frimats blanes dans la nuit brune,
Neigent au bord de la mer.
(bl. 161).
Fille et soeur des dieux augustes,
La lune, en domino blane,
Glisse, et d'un baiser tremblant
Effleure en passant les bustes...
(bl. 162).

Les cygnes du clair de lune
Vont gtissant dans la nuit brune
Sur le ciel, étang d'argent.
(bl. 163).

Nog op eene andere plaats:
‘..... Dans un bain de vif argent
(Elle) Égrène au loin les pirouettes
De lutins et de girouettes.’

Thans dat Lorrain afdoende bewezen heeft, de gouden gave des dichters te bezitten,
thans wachten wij van hem een
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gewrocht, waarin hij, geheel op eigen krachten steunende, aan de groote
verwachtingen, welke wij van hem hebben opgevat, ten volle beantwoorde.
Dit moge het geval wezen met zijnen pas aangekondigden dichtbundel ‘les
Hérodiennes,’ een werk, dat wij met de grootste belangstelling te gemoet zien.
POL DE MONT.

Met eene Meeuwepluim en andere Gedichten van Soera Rana. Amsterdam, P.N. Van Kampen en Zoon. 1884. VI + 134 bl.
Licht en Schaduw en Mosaiek van Soera Rana. - Utrecht, J.L. Beijers,
1876, XVI + 216 en 112 bl.
De kunstenaar, wien wij deze beide dichtbundels verschuldigd zijn, hanteert niet
slechts met bijval de fijnversneden veder des dichters; hij weet ook met ongemeene
vastheid en zwier de pen des prozaschrijvers te voeren.
Onder den leennaam van C. Terburch, liet Soera Rana, - alweêr een pseudonyme!
- wiens ware naam Esser is, enkele novellen en verhalen het licht zien, waaronder
wij met ingenomenheid Twee Sproken van Minne en Bertha vermelden, terwijl hij
ons tevens, in eenen der jongste jaargangen van de Gids, onder het opschrift Een
Rid met den Ouden Tijd, op een zoo meesterlijk gestyleerd reisavontuur vergastte,
dat men, in de geheele Noord- en Zuidnederlandsche literatuur, vergeefs naar eenen
waerdigen tegenhanger ervan zoeken zoude.
Indien wij ons niet vergissen, trad Soera Rana voor 't eerst in 1868 als dichter op,
en wel met zijne in 1876 herdrukte verzameling Licht en Schaduw, welke de jonge
poëet had laten voorafgaan van een zeer stoutmoedig gesteld ‘woord vooraf,’ waarin,
onder meer, de volgende zinnen voorkwamen:
‘Ik vraag critiek; zoo streng, zoo onverbiddelijk, zoo meêdoogenloos mogelijk,’
terwijl hij, deze uitdaging in proza een weinig verder in van
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even veel overmoed getuigende vaerzen bevestigende, in het stukje Proloog uitriep:
‘Daar gloeit een dichterlijke vonk
in mijne ziel, maar kleen;
ik ben van 't vorstelijk geslacht,
doch niet der Vorsten éen.’

Vooral na lezing van de in Licht en Schaduw, en weldra in Mosaiek behandelde
stoffen, mag deze tot twee maal toe afgelegde verklaring wel eenigszins onze
bevreemding opwekken. Immers, hoe keurig en verzorgd taal en styl in beide werkjes
mogen wezen, hoe voortreffelijk meer dan een dezer kleine liedjes en
Stimmungsbilde uitgevallen zij, op buitengewone, hert- en geestoverweldigende
hoedanigheden kan de dichter bezwaarlijk aanspraak maken. Gevoel mag hij
bezitten, - hertstocht ontbreekt geheel; het eens geziene moge hij nog zoo
aanschouwelijk weergeven, - op eene zelfscheppende, vindende phantazie kan hij
nergens roemen; zijn coloriet moge warm en keurig zijn, rijkdom en gloed ontbeert
het overal. Tusschen dit alles en de onderwerpen, welke Soera Rana bij voorkeur
behandelt, bestaat er eene zeer groote overeenkomst. Hij is een zanger der zoete,
vreedzame gewaarwordingen des herten; een schilder van rustige, half in schaduw,
half in lichtglans zich uitstrekkende landschappen. De gewichtige vraagstukken der
huidige samenleving schijnen hem over het algemeen koud te laten.
‘Ik ben van 't vorstelijk geslacht,
doch niet der vorsten eén.’

Al is nu een motto, dat op Soera Rana's poëzie beter zou passen dan deze twee
vaerzen, nauwelijks denkbaar, zou men zich toch erg vergissen, indien men den
schrijver van Licht en Schaduw met het overgroote aantal onzer Noord- en
Zuidnederlandsche, alles behalve gouden... middelmatigheden verwarde. Al wat
er, mits talent en gewetensvolle bearbeiding der stof, van nederige, kleine
onderwerpen, als een Lentenacht, een Binnenhuisje, een Winterdag, eene Erika,
te ‘maken’ was, wordt ons door Soera Rana inderdaad aangeboden. Vele dezer
stukjes, wij
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noemen o.a. Duinzang, Eenzaamheid, De Karavane, Binnenhuisje, Het Woord des
Levens, Voorjaarsweelde, De Kinderkamer, Hoe Schoon is het Leven, De
Zomeruchtend praalde, zijn zoo onberispelijk van vorm, dat zij met meer dan eene
paerel van LONGFELLOW en somtijds van HEINE mogen vergeleken worden.
Nadat wij in bovenstaande regelen de aan volmaaktheid grenzende uitvoering
van de twee eerste bundels hebben besproken, zal niemand het wel aan miskenning
of minachting van des schrijvers dichtgave van onze zijde toeschrijven, indien wij
zeggen, dat men op elke bladzijde van Met eene Meeawepluim de hand, die Licht
en Schaduw heeft geschreven, herkennen zal. Na 46 jaren blijkt de literarische
persoonlijkheid des schrijvers zoo niet geheel dezelfde te zijn gebleven, dan toch
slechts onbeduidende veranderingen te hebben ondergaan. Eene nieuwe ‘manier’,
eenen nog onbekenden kant van zijn fraai dichttalent, kunnen wij hier nergens
ontdekken. De bundel van 1884 mag dien van 1868 volledigen; met niets, dat ons
niet reeds bekend was, doet hij ons, natuurlijk wat vaersbouw, taal en styl, en niet
de onderwerpen betreft - kennis maken.
Toch zouden wij ongaerne een der in Met eene Meeuwepluim opgenomen
gedichten missen! Aan Zephyrus, Nog eens het oude Lied, Op onzen Gedenkdag,
Een eenzame Avondvlinder, De Amandeltak, Zonnekracht, Klokkelied, Ik zag haar
weer. Daar was eene Krankle gekomen, zijn zoovele gewetensvol afgeronde stukjes,
waarin ons ofwel eene bevallige gedachte, een lief, huiselijk beeld, een teeder
gevoel, of een licht melancholische humor, roert of treft.
Is Op onzen Gedenkdag niet een overheerlijk Stimmungsbildt?
‘Herinnert ge u? De blijde voog'len zongen,
het zonn'licht straalde en bloesem geurde ons tegen,
het loover fluisterde als met duizend tongen,
en 't was, als hoorden wij 't gebed om zegen
rond ons herhaald, ons eigen hert onsprongen,
toen 't eind'lijk had zijn' diersten wensch verkregen,
't ‘Ik heb u lief!’ voor goed onzeoogen dronken
En sprakeloos we elkaar in de armen zonken.
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Herinnert ge u? De blijde voog'Ien kweelen
op nieuw; de lauwe voorjaarskoeltjes dwalen
weér fluist'rend om in 't hout; de bloesems streelen
de zinnen als van ouds; wij zien de stralen
der zonne als toen op frissche bloemen spelen,
en hooren kleinen 't woord van toen herhalen;
wij droomen van de jaren, die vervlogen,
en spreken niet, en zien elkaar in de oogen.’

Als uitmuntend vertaler verwierf Soera Rana zich, een drietal jaren geleden, door
de uitgave van OTWAY's Venetië gered, groeten bijval. De stukjes van HOFFMANN
VON FALLERSLEBEN, GEIBEL, SPITTA, GEROK, PAILLERON, TENNYSON, LENAU en
CHAMISSO, welke de jongste bundel bevat, kunnen zijnen roem, als vertolker van
uitheemsche poëten, slechts doen stijgen.
Is het niet Lenau's eigen stem, die wij vernemen in de volgende overschoone
vaerzen?
Lieflijk was de Meische naclit,
Zilv'ren wolkjes vlogen,
Dartel van de lentepracht,
Over 's hemels bogen;
Diep in sluimer lag elk oog;
Bosch en veld verlaten;
Niemand dan het Maanlicht toog
Wakend door de straten.

Van de twee laatste stukken van het boek, de Amandeltak en Met eene
Meeuwepluim, bevalt ons vooral het eerstgenoemde, een flinkgetoetst, rijkgekleurd
stilleven, waaraan geen Coppée of geen Andersen iets zou verbeteren.
Eindelijk moeten wij nog twee stukken vermelden, die wij niet aarzelen onder het
beste, dat onze jongere Nederlandsche letteren hebben voortgebracht, eene plaats
aan te wijzen. Wij bedoelen de Orientale uit MOSAIEK en Op uit de Tente, uit MET
EEN WEEUWEPLUIM. Hier wordt een meer verheven toon aangeslagen; het lyrism
stijgt eenige elleboogmaten hooger, terwijl ook de beelden statiger, de kleur warmer,
rijker, de vaerzen zoo mogelijk nog losser en kloeker worden.
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Voorwaar! Deze beide pacrelen leveren ons het duidelijk bewijs, dat Soera Rana
slechts zou te willen hebben, om, wat hij zelf in Proloog al mocht beweren, niet enkel
van 't vorstelijk geslacht ‘maar’ een der vorsten’ te wezen!
POL DE MONT.

Th. Boelen, Gevaarlijk Spel, drama in een voorspel en vier bedrijven. 's Gravenhage, A. Rössing, 1885.
Bij onze Noorderburen heerscht er veel zin om het Nederlandsch Toonecl op te
beuren. Menig verdienstelijk tooneelstuk werd er in de jongste tijden geschreven
en opgevoerd, en de heer Boelen heeft aan zijn Gevaarlijk Spel den voorraad goede
stukken met éen vermeerderd.
Het onderwerp is niet nieuw: Langs den eenen kant, eene jonge vrouw, die meent
door haren echtgenoot ‘verwaarloosd’ te worden. Langs den anderen, een reeds
grijzend jonggezel, die op een vriendenpartijtje de weddingschap heeft aangegaan
binnen een bepaalden tijd eene conquête Ic maken. ‘Ik wed - zoo zegt hij tot zijne
jeugdigere vrienden - dat ik u van een vrouw (geen meisje) een cadeau, al is 't ook
maar een bloeme, een briefje misschien, althans iets vertoonen zal als bewijs dat
ik, die in uwe kalveroogen al zoo oud ben, bij de vrouwen niet heb afgedaan.’ De
overeengekomen tijd vervliegt, - en in de laatste dagen wordt hem zijne
weddingschap herinnerd.
Hij ontmoet het treurende vrouwtje eens vriends op zijnen weg, vangt zijn
‘gevaarlijk spel,’ aan, maar door de kracht van den drift, komt het vrij verder dan tot
een bloem of een briefje; het raakt aan de echtbreuk. Gelukkiglijk dat het optreden
eener bezorgde moeder de oogen harer dochter opent en alles weer in de goede
plooi schikt.
Het stuk van den heer Boelen bezit literarische waarde. Iets onderscheidens in
de gesprekken plaatst u geheel en al in de wereld der voorname luî. Veel zwier en
humour ligt er in het
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voorspel, een tafereeltje uit het bruischende jongelingsleven, en wat ons bijzonder
meeviel, is de kernigheid van menigen zet, iets wat niet elkeen zoo gereedelijk in
het hoofd en in de pen komt. Verders heelt de schrijver zijne stof geleidelijk bewerkt,
en tot aan de ontknooping volgt men de ontwikkeling met belangstelling.
Hoe komt het dat dit drama, dat wezenlijk goeds bevat, bij de voorstelling door
het gezelschap Le Gras en Haspels, toch maar een succès d'estime verwierf?
Misschien wel om de wat vlokke teekening van enkele karakters. Voor
tooneel-effect dienen zij vrij scherp voorgesteld te worden.
W.R.

Lentezonne, door Omer Waltez. - Gent, Ad. Hoste, uitgever, 1885. 185
bladz.
Dit werkje kenschetst zich door verscheidenheid van stof. Het bevat verzen,
parabelen, brieven, kunstbeschouwingen en eene novelle. De gedachten streven
naar hooger, vrijzinnigheid waait er uit tegen, gevoel voor natuurschoon ligt er in,
een critische geest doorkruidt menige bladzijde. Voortreffelijke hoedanigheden bij
eenen schrijver, die - voor zooveel ons bekend staat - schier een beginneling heet.
Jammer dat de vorm over 't algemeen wat studentachtig-schoolvossig is. De
beeldspraak, waartoe hier vaak toevlucht genomen wordt, is verouderd als trant,
allegorieën als Superstitio en Scientia, of benamingen van Vrouw Natuur, en
dergelijke - zelfs schertsend aangewend - zijn niet van onzen tijd, zij herinneren aan
den bloei der Rederijkers-poëzie. Het komt ons voor, dat de begaafde schrijver te
zeer zijne eigene persoonlijkheid in zijne letterproducten op den voorgrond stelt;
het ontbreekt hem aan objectiviteit, hij maakt jacht op effekt, hij werpt zijne gedachten
niet natuurlijk op het papier. Hij wil zich boven het alledaagsche verheffen, wat
loffelijk is; maar in zijne zucht om iets eigenaardigs te leveren, valt hij in het gezochte
en gekunstelde, zijne pretentie is echter
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zoo naief en kinderlijk, dat de lezer ze hem met welwillendheid vergeeft.
‘Wie raag de beste schrijver genoemd worden?’ vraagt hij.
‘Deze, welke een enkele gedachte uitdrukkend, er als bij tooverslag tien, honderd,
ja die eene heele wereld, in 't waas der poëzie gehuld, in het brein des lezers kan
te voorschijn roepen.
Dat is de beste schrijver, en al wie zich met schrijven bemoeit, zou dat moeten
indachtig zijn; want zelfs de eenvoudigste dorpsgeschiedenis leent zich daartoe.’
De eenvoudige dorpsgeschiedenis, welke ‘Hart en Geest’ genaamd, nagenoeg
de helft van het boekje beslaat, beantwoordt niet aan de overigens zeer moeilijk te
bevredigen cischen, welke de heer Wattez aan de moderne letterkunde stelt. Zij is
volstrekt niet nieuw van vinding of behandeling. Zij opent geenen onbekenden
gezichteinder, maar bij eene zekere onkunde van bewerking, die nog op ettelijke
punten doorstraalt, bevat zij zeer veel goede schilderingen, en wat meer is, men
leest ze van 't begin tot het einde met belangstelling. Zelfs hier kan de schrijver zich
nochtans van zijne gemaaktheid niet ontdoen; het begin luidt:
‘De blonde Lentemaagd had na den strengen Winterkoning weerom den troon
der eeuwen beklommen en, alhoewel dit nu misschien voor de millioenste maal
geschiedde, zag zij er geenszins verouderd uit.’
Wij twijfelen, of de heer Wattez dezen bombast ernstig neêrschrijft; doch indien
hij het spottend doet om er al het belachelijke van te laten uitkomen, zouden wij de
aanhaling in eene critischc stijlontleding beter op hare plaats vinden dan aan het
hoofd eencr novelle.
De schrijver trachte zich los te worstelen aan eene zekere pedanterie, die eerder
ontleend dan hem eigen is, hij zal door waarheid en natuurlijkheid meer indruk
maken. Wijsgeerenen groote criticussen zullen niet bij hem te rade gaan; uit zijne
schriften zouden zij geene eigenaardige zienwijzen opdoen; maar
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veel goed zal hij kunnen slichten, indien hij zijne gezonde gedachten in een
aanschouwelijken, eenvoudigen vorm aan het lezend publiek wil aanbieden. Zijne
Lentezonne geeft ons vruchten te genieten, welke met moeite en inspanning als
het ware in eene broeikas zijn gekweekt; wij hopen op eene Zomerzonne, die
krachtige botten, in de vrije lucht, tot sierlijke bloemen en sappig ooft zal doen rijpen.
C.N.

A. Cooplandt, Uit het Leven. Met etsen van Mej. B. Van Houten en Ph.
o
o
Zilcken. - 's Gravenhage, Mouton en C . - kl. 8 van 164 biz.
Weêr een keurig geprint boekje. De Nederlandsche uitgevers wedijveren thans om
hunne drukken in een ‘apetijtig’ kleedje te steken.
Uit het Leven bevat een tiental verhaaltjes, - doch neen, verhaaltjes zijn het nog
niet; wij noemen het liever losse schetsen. Nergens wordt eene volle
levensgeschiedenis omvat; enkele schaduwpunten uit een bestaan, vluchtige
omtrekken van menschen met hunne ondeugden en zwakheden, een hoekje van
een akker, het uitzicht van een boerenhof of een landweg, dienen tot onderwerpen
van wat wij zouden heeten vluchtig opgewerkte waterverfjes.
Schrijver behoort tot de zoogenoemde jongere school. Waar hij zich beweegt in
de lagere standen, schetst hij die in hunne volle onbeschaafdheid en grofheid; van
verbloemen geeft hij den bras. Met ruwe toetsen wil hij klem op zijne beelden leggen,
en meer dan eens gelukt hem dat flink, bijzonder in de gesprekken, die echter voor
een kicsch oor erg gekruid moeten klinken. Zoo vinden wij, in Een Huwelijk, een
staaltje van brutale ‘moderniteit,’ waar Jan Duivestein zegt: ‘Als je 't aan iemand
oververtelt, zal ik je godverdomme krom slaan.’ - In zelfde schets ontmoeten wij nog
eene even krasse uitdrukking, waar van eene ‘bedrogen’ jonge dochter wordt gezegd:
‘Kee leefde onbekommerd voort, als een dier, dat jongen moet werpen.’
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Te vergeefs zou men in Uit het Leven een enkele edele menschenfiguur zoeken;
harteloosheid, egoïsme, dronkenschap, liederlijkheid kleven al de beelden aan;
integendeel, schijnt schrijver meer liefde voor de natuurschoonheden te koesteren:
in enkele toetsen weet hij u soms hoekjes landschap te doen aanschouwen, die
verrukkelijk zijn door de keurigheid, waarmede hij, onder anderen door het
aanbrengen van ‘nietigheden,’ volheid en juistheid van loon weet te treffen.
Een drietal kinderschetsjes, nauwelijks eenige regels, krijgen een bijzonder relief,
juist door de zelfde losheid waarmede zij zijn uil de pon gerold. Dat heeten wij
‘teekenen kunnen.’
De regels der moderne school volgende, vermijdt schrijver zorgvuldig de
zedelessen: hij loont de harteloozen, de baldadigen in hunne akelige
aanstootelijkheid, legt de drijfveeren bloot, als daar zijn de domheid en het bijgeloof,
die zulke bedroevende rol in de lagere standen vervullen, en rekent op de rauwe
voorstelling zelve van den kanker, om afschuw voor die kwalen in te boezemen. 't
Is ook de indruk, dien ons het lezen van zijn werk liet.
De heer Cooplandt heeft wezenlijk kleur op zijn palet en gebruikt het tot breede,
schoon meerwerf horlende toetsen. Men kan zijnen trant niet beminnen, maar talent
hem niet betwisten.
W.R.
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Het intellectuëel leven van keizer Karel.
Wij kennen geene historische figuur, wiens handel en wandel spreken van zulk een
ondoorgrondbaar karakter, zulke dooreenmenging van goed en van kwaad, van
laag en verheven, als die van keizer Karel.
De slof, die wij willen behandelen, raakt eene zijner goede eigenschappen.
Bekennen wij het ronduit, wij hadden veel tegenzin te overwinnen, eer wij er konden
toe besluiten dat goede in hem te bespreken, hoezeer het tot het abstracte en
huiselijke leven van den grooten keizer behoore.
Wij wilden enkel den vriend en beoefenaar van letteren en kunsten voor oogen
houden, en telkens kwam de naam van Karel V in onzen geest het beeld opwekken
van den hooghartigen dwingeland, die zijne geboortestad, het machtige Gent, hare
kostbare vrijheden ontroofde, na hare fiere burgers zoo wreedaardig over hunne
vaderlandsliefde te hebben gekastijd; - die naam riep ons te binnen, hoe Karel de
inquisitie, onverbiddelijker en bloeddorstiger dan te voren, deed optreden; hij wekte
de schimmen op van de duizenden en duizenden ongelukkigen, die, zoo niet op
zijn rechtstreeksch bevel, dan toch met zijne goedkeuring, als ketters naar de
slachtbank werden geleid!
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Het is bijna onbegrijpelijk dat een man als hij, steeds door hoogmoed en
veroveringsplannen voortgezweept, nog een stond kon over hebben voor
intelleetuëele oefeningen en uitspanningen. Vol verbazing denkt men na op den
reuzen-last dien hij torste. ‘De vermoeienissen van lichaam en geest, de reizen, de
oorlogen onder verscheidene luchtstreken, nu in het koude Duitschland, dan in het
verzengde Afrika, in Spanje, in Frankrijk, in Nederland, in Engeland, in Italië; de
zorgen gevorderd door het beheeren eener menigte van elkander gescheiden staten,
waarvan elk zijne eigene drijfveeren had; de bekommeringen, de teleurstellingen
van eene fiere ziel, vaak door de gebeurtenissen en de menschen bedrogen; zelfs
driften, die in dit sterk bewogen bestaan immer hunne plaats vinden tusschen de
ernstige bezigheden, dit alles had hem vroegtijdig uitgeput. Van hem mag worden
(1)
gezegd dat het lemmer de scheede heeft versleten .’
Onwillekeurig zou men zich dien gekroonden Atlas voorstellen als iemand met
een reuzengestel, gansch ijzer en staal. Niets is verder van de wezenlijkheid. Volgens
eene persoonsbeschrijving van Karel V, op vijf en twintigjarigen leeftijd, was ‘hij
middelmatig van gestalte, bleek van tint, met een haviksneus en kleine oogen,
immers tamelijk regelmatig gebouwd, buiten zijne onderkaak, die zoo breed en lang
was, dat zij eerder een aangebracht dan een natuurlijk deel scheen, waaruit volgde
dat wanneer hij den mond opende, hij de tanden niet kon opeen zetten, zoodat er
(2)
tusschen de bovenste en de onderste een afstand van de dikte eens tands bleef .’

(1)
(2)

DE REIFFENBSRG. Inleiding tot de Lettres sur la vie intérieure de Charles V. Blz. X.
CONTARINI.
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Dat beeld, uit 's keizers jongelingstijd, zal wat vleiend zijn geschetst, of wel het
lichamelijk verval moet bij hem geweldig zijn geweest. Toen Karel negen en veertig
jaar oud was, werd van hem eene gansch andere beschrijving gemaakt door Marillac,
gezant van Frankrijk te Brussel. Deze schrijft aan zijnen monark over de
lichaamssmarten des keizers: ‘Hij heeft flefsche oogen, een bleeken mond, eerder
de tint van een lijk dan van een levende, een afge-mergelden hals, doffe stem, is
kortademig en sterk gebogen, en zóó waggelen de beenen onder hem, dat hij
nauwelijks uit zijne kamer kon gaan.’
Een later portret stelt hem even akelig voor: ‘Karel was klein van gestalte; zwak
van gezondheid, sprak luttel en traag, had een lang en treurend gezicht, welks
volslagen mangel aan bloedtint nog meer uitkwam door het bleek blonde van zijn
haar, door de eerder grijze dan blauwe kleur zijner oogen, en door zijn langen kin,
(1)
die log en zwaar nederhing .
Zekeren dag dat de admiraal de Châtillon hem brieven behandigde, vond de
keizer de macht niet om het zegel te breken, en met een traan in het oog, sprak hij:
‘Gij ziet, heer admiraal, hoe mijne handen, die eens zooveel grootsch volbrachten
en zoo flink de wapens voerden, zelfs de macht niet meer hebben om eenen brief
open te doen; dat zijn de vruchten die ik oogstte met een groot veldheer, een machtig
(2)
keizer te willen zijn; en welke belooning !’
Zijn trouwe hoveling, Willem Van Male, die in Karel's laatste levensjaren steeds
bij hem was, vertelt dat de keizer

(1)
(2)

Is. BELCARII PEGUILIONIS, Rerum gallicarum commentarii ab. arm. 1461 ad anno 1380. L. XVI,
477.
BRANTOME, oeuvres complètes. Paris, 1822, I, b.
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in 1551, bij eenen val uit een rijtuig, ‘bijna de weinige tanden verloor, die de natuur
hem had gelaten.’
Wij herinneren ons het portret van keizer Karel, door Titiaan, uit de Pinacotheek
van Munchen. Nooit zal dit nare beeld, met zijn langwerpig hoofd, zijn kouden
slangenblik, zijne bleeke wangen en ontfleurde lippen, uit ons geheugen gaan.
En onder deze koude schors zat er nochtans eene ziel, die voor en door
kunstgenot warm kon worden!
En men denke niet, dat Karel, naar het voorbeeld van menig ander gekroond
hoofd, enkel bij name heerschte, d.i. aan zijne raadsmannen het groolere deel van
den staatslast overliet. Achterdochtig van aard, schijnt hij enkel zich zelven betrouwd
te hebben. Op het kapittel van het Gulden Vlies le Doornik, in 1531, werd de
doenwijze van den hoofdman en monark gehekeld met eene vrijmoedigheid, die
men misschien in den huidigen tijd niet meer zou tegenkomen, en onder andere
werd hij daar gelaakt omdat hij zijnen raad zoo weinig of niet raadpleegde.
Ongestoord en gelaten ontving de keizer deze opmerkingen, er enkel op
antwoordende, dat, bij mangel aan genoegzaam ervaren of toegenegen personen
in zijnen dienst, hij gedwongen was zelf veel zaken te redderen, die hij met anderen
(1)
wel zou willen deelen hebben .
En nochtans, in weêrwil van zijn zwak gestel, ‘liefhebberde’ keizer Karel, le midden
van zijne zware en drukke staatsbezigheden, zoo wat aan letteren en was hij vooral
hartstochtelijk liefhebber van muziek.

(1)

Histoire de la Toison d'or. Brux., 1830, pp. 575-76.
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In zijne leerjaren ging het met zijne studien niet vlot, vooral van Latijn was hij afkeerig;
nooit werd hij de Duitsche spraak meester; nauwelijks kende hij eenige woorden
Spaansch toen hij naar (lastilje vertrok, en met het Italiaansch stond het bij hem niet
beter. Enkelen twijfelen of hij zelfs zijne moedertaal, het Vlaamsch, kende; doch wij
hebben redenen om te denken dat hij die taal niet onkundig was; wij zullen daarover
verder spreken.
Er haperde dus nog al wat aan zijne letterkundige opvoeding, hoewel het hem
niet aan schrandere opleiders had gemangeld.
De namen zijn gekend van de personages, die over Karel's kindsheid waakten,
evenals die van hen, welke bij den jongeling aangesteld werden om hem zedelijk
en verstandelijk te ontwikkelen.
In 1509 werd den vorstelijken knaap tot gouverneur gegeven Willem de Croy,
heer van Chièvres, een man, die tot het einde zijns levens door zijne hooge afkomst,
zijne geleerdheid en zijn karakter een grooten invloed op hem oefende, invloed
welke opwoog tegen het zedelijk gezag, dat Margareta van Oostenrijk op Karel had
verworven en wier invloed voelbaar bleef in de politiek des keizers tot aan het einde
van zijn leven.
De eerste onderwijzer van Karel, of, gelijk men hem toen nederig noemde, zijn
eerste ‘schoolmeester’ was Jan de Anchiata, die het bleef tot in 1505. Hij kreeg voor
opvolger de prolo-notaris Louis Vacca, die gedurende zeven jaar de eenige meester
was van den aartshertog, eerst gezamenlijk hem en zijne zusters onderricht gaf en
(1)
later zich uitsluitelijk met hem bezig hield . Daarna werd

(1)

M. LE GLAY, Notice sur Marguerite d'Autriche.
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Vacca geholpen door den beruchten Lodewijk Vivès, en de jonge prins trok nog al
vrucht uit het lager onderwijs, daar het geweten is dat men hem op zevenjarigen
ouderdom reeds brieven liet onderteekenen.
Vivès werd vervangen door Adriaan Boeyens, gezegd Floriszoon of Adriaan van
Utrecht, den zoon van een handwerker, die, na in de zuidelijke Nederlanden met
de hoogste kerkelijke waardigheden te zijn bekleed geweest, tot paus werd verheven
onder den naam van Adriaan VI.
Adriaan's bekwaamheid werd in dien tijd zeer geroemd; vooral aartshertogin
Margareta liep hoog met hem op. Wat zijn karakter betreft, hoewel eenvoudig van
omgang, was hij geen verheven geest, gelijk hij ook zelfs geen geleerde was.
Hebzuchtig van aard, toonde hij zich niet wars van konkelarijen, als zij maar strekken
konden lot zijne verheffing, en wie hem in den weg mocht staan, maakte hij weerloos.
Als wereldlijk vorst, gaf hij dikwijls bewijzen van die hebzucht. Hij had, toen hij
professor van godsgeleerdheid bij de hoogeschool van Leuven was, dezen stelregel
beleden: ‘Dat een paus kan dwalen, zelfs in geloofszaken.’ Paus geworden, week
hij van die leer niet af.
Met zulk karakter moest Adriaan bij zijnen leerling welgekomen zijn, maar hij kon
geen invloed oefenen op zijnen geest; misschien - zegt een geschiedschrijver, - kon
hij op zijn hart werken, maar bij keizer Karel was het hart maar eene bijzaak, het
hoofd was alles.
In de Histoire du Règne de Charles-Quint en Belgique door Alex. Henne (misschien
het merkwaardigste historisch boek, dat in België verscheen), lezen wij het volgende
over den meester en den leerling:
‘Wis- en letterkundige, ontwikkelde Adriaan bij zijnen leerling den
wetenschappelijken smaak en printte hem eenige
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letterkundige neigingen in, die op het einde van 's potentaats leven zich lucht gaven.
(1)
Maar, 't zij aangeboren tegenzin, naar men zegt door de Chièvres onderhouden ,
't zij door een gebrekkig stelsel van onderwijzen, toonde de jonge prins steeds den
hevigsten afkeer voor de studie der doode talen... Toen men er op aandrong, dat
hij Latijn zou leeren, antwoordde Karel: ‘Denkt gij misschien, dat mijn grootvader
van mij een schoolmeester wil maken?’ Men beweert dat hij later, daar hij de
gezegden der vreemde gezanten moeielijk verstond, spijt had over zijne verzuimenis
jegens de taal van Virgilius en Horatius. Men leerde hem Fransch, Duitsch.
Spaansch, Italiaansch, en in 1513 gaf Maximilaan aan Margareta last om hem
spoedig Dietsch (Vlaamsch) te doen leeren.’
Die raadgeving van Maximiliaan zal misschien wel overbodig zijn geweest, daar
de schrandere Margareta van Oostenrijk, die zelve in 't Nederlandsch verzen
(2)
schreef , zekerlijk reeds haren neef ook onderricht had doen geven in de taal van
het land, waar hij geboren was en waarover hij zou heerschen.
Dat keizer Karel Vlaamsch leerde en sprak, kan, volgens ons, geen twijfel
aanbieden, daar wij niet kunnen verslaan hoe hij anders in de Nederlanden eene
populariteit zou hebben gekregen, gelijk nooit een andere vorst er verwierf. Zou het
mogelijk zijn dat die ‘vroolijke daden’, die ontmoetingen met boeren en lieden uit
den minderen stand,

(1)

(2)

Toutefois, il (de Chièvres) luy coupoit le chemin des lettres, autant qu'il lui estoit possible,
soit qu'il le voulut posséder luy seul et esloigner d'aulant plus le précepteur Adrien, soit certes
qu'il heut opinion que cela qu'il monstroit à ce prince, luy estoit plus nécessaire. LOYS GOILUT,
I.c. 1317.
Een Vlaam sch dichtstukje van deze vorstin is overgedrukt in het Belgisch Museum, deel I.
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waarvan de volksmond vol is, allen zouden uit de lucht gegrepen zjjn? Voor de
meesten moge dit het geval wezen, enkelen moeten toch een grond van waarheid
hebben. Ten andere, hoewel het volksboek de Heerlycke ende vrolycke daeden
(1)
van Keyzer Karel eerst lang na dezens dood het licht zag , wordt reeds vroeger
gewag gemaakt van 's keizers drollige wederwaardigheden met boeren en
(2)
werklieden. In eene kronijk van dien tijd vinden wij vermeld het kluchtige voorval
van den boer met zijn lanteern, waarop Van Peene zijn aardig blijspel Keizer Karel
en de Berchemsche Boer schreef. In de voorrede tot die kronijk merkt de heer De
Potter op: ‘Dit geval, als een sprookje beschouwd, is dus beschreven op den tijd
zelf dat het zou gebeurd zijn, namelijk als Karel V op 25 Februari 1539 uit Gent naar
Brussel reed, eene reis die inderdaad door het Memorieboek (II, 178) en andere
oorkonden in vastgesteld. De overeenkomst der beide kronieken met het verhaal
der Heerlycke ende vrolycke daeden, wat de reis betreft, schijnt het sprookje van
Karel, houd den lanteern, tot een geschiedkundig feit te verheffen.’
Van den Vivere's kronijk bevat van dit voorval omstandige bijzonderheden, onder
andere dat de keizer enkel van

(1)

(2)

De schrijver van dit werk is gekend. Het is J. de Grieck, letterkundige en boekverkooper te
Brussel, die er in 1678 den eersten druk van bezorgde. Deze uitgave was met 16 plaatjes
versierd. De Gentsche bibliotheek bezit de oorspronkelijke teekeningen, die voor deze plaatjes
werden gemaakt door Jan van Orley. Deze zestien allerliefste kleurteekeningen werden door
onzen onschatbaren bibliothecaris, den heer Perd. Vanderhaeghen, voor een twintigtal jaar
te Parijs ontdekt en aangekocht. Hij schonk die aan de bibliotheek.
Chronycke van Ghendl, door Jan Van den Vivere, in 't licht gegeven door Frans De Potter,
Gent, 1885, blz. 150. - Zou het dezelfde meester Jan van den Vivere zijn, waarvan de
beroemde Oudenaardsche dichter MATTHYS CASTELEYN in zijne merkwaardige Ballade spreekt,
en dien hij gelukkig is nog onder zijne levende lettervrienden te kunnen noemen?
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‘mijn heere van Bueren ende mijn heere van Condé’ vergezeld was. 't Is weinig te
denken dat de Berchemsche boer Fransch, Spaansch of Italiaansch kende. Het
gekruide gesprek tusschen den keizer en den boer moet dus tusschen beiden in
de landstaal gehouden zijn geweest.
Immers, de historieschrijver Henne zegt bepaald dat keizer Karel zes levende
talen kende, waaronder het Vlaamsch, en hij voegt er bij: ‘Terwijl hij zich in andere
landen enkel vertoonde in de omgeving van de keur zijns adels, vond hij er genoegen
in met zijne landgenooten gezellig om te gaan; hij sprak niet alleen hunne taal, maar
niemand kende als hij hunnen geest, hun vernuft en hunne zeden.’
Vermelden wij hier ook dat keizer Karel zijne aandacht wijdde aan de oefeningen
onzer rederijkerskamers, die te dien tijde zulk groot aandeel namen in het
verstandelijk leven van ons land. Zoo, onder andere, bij het groot landjuweel voor
de rederijkerskamers van Vlaanderen, in 1539, gaf keizer Karel zelf het onderwerp
op, dat de mededingende schrijvers zouden behandelen, namelijk: ‘Wat is de grootste
troost voor eenen stervende?’ De uitslag was in het geheel naar den zin des
paapsclien keizers niet; het grootste getal ingezonden stukken bevatten zulke
bloedige hekelingen legen den paus, de monniken, de aflaten, de bedevaarten en
de pratijken der Roomsche kerk, dat zij meest allen verboden werden. Deze Spelen
van Sinnen, die getuigden van den vrijheidszin onzer voorouders, droegen bij om
de nieuwe geloofsleer in onze streken veld te doen winnen.
Dat Karel, vooral in zijne jongelingsjaren, zich niet van
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het volk afzonderde; dat hij, in dit gelukkige levenstijdperk, eene opgeruimdere, ja
vroolijkere stemming toonde, die geweldig afsteekt met het sombere, onvriendelijke
en argwanige voorkomen van den lateren Karel, blijkt duidelijk uit hetgene bekend
is over zijnen handel en wandel in die jaren.
Reeds op tienjarigen ouderdom was hij behendig ruiter en jager. Margareta en
de Chièvres volgden zijne neigingen tot krijgs- en lichaamsoefeningen in. Nog kind
zijnde, betrapte men hem menigmaal, toen hij bezig was te schermen met eenen
zwaren degen tegen de figuren op een muurtapijt, of wel dat hij met eenen stok de
leeuwen en beren bestookte, die men in het paleis te Brussel en in Prinsenhof te
Gent onderhield.
Van hel boogschieten was hij ook liefhebber; hij begaf zich meermaals in onze
schuttersgilden, en was koning van den eed der kruisboogschutters van Brussel in
1512 en van de schuttersgilde van Mechelen in 1514. In 1513 doodde hij bij ongeluk
eenen mensch met een kruisboogschicht. Het is te denken dat de levenslustige
jongeling zich weinig bij schutters, bij burgers en boeren zou vermaakt, - weinig
gelegenheid zou gehad hebben zich door zijne ‘vroolijke daden’ en snedige gezegden
te doen opmerken, indien hij de taal der Vlaamsche burgers en dei Vlaamsche
boeren niet had gekend. ‘Margareta nam gewoonlijk den jongen Karel mede op
hare reistochten; hij bezocht met haar de voornaamste sleden onzes lands, waardoor
hij zich bekend maakte bij de bevolkingen, over welke hij eens zou regeeren. Dat
kind, gesmukt in zijne natuurlijke bevalligheden, boezemde hooge belangstelling in
bij het volk, dat niet beter zou gevraagd hebben dan zijne gunst te blijven schenken
aan den prins, dien het had zien opgroeien. Nog ten huidigen dage zelfs bestaat er
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geneigdheid om een sluier te slaan over zijne eerloosste daden, om zijnen
hoogmoed, zijn despotisme le vergelen, ten einde met een fierheidsgevoel den
(1)
keizer te huldigen, die Belg was door geboorte en door opvoeding .’
Reeds van in de prilste jeugd was aartshertog Karel geleidelijk door Margareta en
den heer van Chièvres met de staatszaken vertrouwd gemaakt geworden. Een
schrijver, Martin du Bellay, zegt dat de Chièvres begeerde dat zijnen kweekeling,
toen deze maar vijftien jaar oud was, alle brief-pakken werden gebracht, die uit alle
provinciën toekwamen, zelfs al was het in den nacht. Na die gelezen le hebben,
ging Karel met die stuks naar zijnen raad, waar in zijne tegenwoordigheid over alle
zaken werd beraadslaagd. Een hoveling maakte eens eene opmerking, betreffende
het veelvuldig werk dat men den jongen prins oplegde, waarop de heer van Chièvres
antwoordde, dat hij wilde dat Karel genoegzaam op de hoogte der staatszaken zou
zijn, om na de dood van hem, de Chièvres, naar geenen anderen leidsman te moeten
uitzien. De Chièvres' wensch werd vervuld; Karel gaf hem geen volstrekten opvolger
in het opperbestuur der staatszaken.
Karel werd den 5 Januari 1515, dus op vijftienjarigen ouderdom, aan de voogdij
onttrokken. Den 8 dier maand liet hij kond van zijne ontvoogding aan de
rechtslichamen en gaf last voortaan alle zaken in zijnen naam uit te vaardigen.
Zeer jong dus stapte hij zelfstandig op het wereldtooneel. Het ligt niet in ons bestek
den arglistigen en argwanenden staatsman, den godsdienstigen dweper of den
nooit rustenden

(1)

A. HENNE, Histoire du règne de Charles V. II, blz. 84.
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veroveraar te volgen in al zijne ondernemingen op het eindeloos hem onderworpen
gebied, ‘vvaar de zon nooit onderging.’ Wij zegden het reeds, enkel willen wij ons
bezig houden met zijne intelleetuëele liefhebberijen.
Bereids weet men dat de Latijnsche lessen van Adriaan Boeykens bij Karel niet best
hadden gedijd. De kiem, in den geest des jongelings gelegd, was er jaren lang dor
gebleven; doch later bleek dat de vorst, onder den bitteren smaak dien hij er aan
had ondervonden, eindelijk aantrekkelijkheden had ontdekt, die hij zelfs betreurde
eerst zoo laat te hebben opgemerkt.
De meeste bijzonderheden over zijne letterkundige werkzaamheden vinden wij
(1)
in de brieven van Willem Van Male , die van 1550 tot 1555 dagteekenen. Hij zegt
dat Karel er over klaagde dat zijne letterkundige opvoeding zoo sterk verwaarloosd
was geweest. De keizer las gretig de H. Schrift, maar was afkeerig van Fransche
bijbels, die hij waarschijnlijk niet orthodoksch genoeg vond, en hield zich bij de
Vulgata; vooral die plaatsen, waar er gezinspeeld wordt op het einde der wereld,
trokken zijne aandacht; immers, steeds had dit geheimzinnige onderwerp zijnen
geest gekwollen, en hem als 't ware gedreven naar het kloosterleven. Wel was hij
wat meer Latijn machtig geworden, doch

(1)

Lettres sur la vie intérieure de l'empereur Charles-Quint, écrites par GUILLUMW VAN MALE,
gentilhomme de chambre, et publiées pour la première fois par le baron DE REIFFENBERG.
Brux., 1843. - Willem Van Male, alias Malinaeus, was een Brugsch edelman. Zijne brieven
zijn gericht aan den heer Lod. Van Praet, bestuurder der financiën in de Nederlanden, door
wiens tusschenkomst Van Male, die in nood was, eene betrekking aan het hof verkreeg.
Willem Van Male trad als ayuda de cámara in 's keizers huis. Van hem zijn een drietal
Latijnsche werken bekend.
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hij verstond het maar half en half. Van Male helderde zijne lezingen op, en las hem
zelf brokken uit Latijnsche schrijvers voor, waar de keizer het grootste genoegen in
vond. Tevens was hij verzot geworden op David's psalmen en zong die Van Male
na. Hij had ook eenige gebeden opgesteld, wier vorm Van Male verbeterde.
's Keizers gunsteling stond weldra in geen goeden geur hij de Spaansche
hovelingen. Het begon met spotternijen op Van Male en zijne geloofswetenschap;
daarna beschuldigde men hem van ketterij, en Spaansche geestelijken verweten
hem bitter zekere zijner stellingen, die hen tegen de borst stootten. De keizer bleef
hem niettemin liefhebben als eenen verkleefden, eerlijken en trouwen dienaar, wien
hij zijn volste vertrouwen bleef gunnen.
Aan hem deelde hij al de bijzonderheden zijns leven mede. Hij maakte hem tot
medewerker aan het verhaal zijner reizen en uitrustingen sinds 1515. Tijdens zijne
reis op den Rijn, in 1550, hield Karel zich uit tijdverdrijf bezig met het schrijven zijner
herinneringen en riep Van Male's geheugen in, daar waar zekere feilen aan zijne
herinnering waren ontsnapt. Van Male betuigt dat dit werk ‘wonderlijk zuiver en
zwierig was geschreven, en de stijl van eene groote geesteskracht en
welsprekendheid geluigt.’ Hij zegt verder dat het hem bij den keizer eene geleerdheid
had doen ontdekken, die hij niet zou vermoed hebben, daar de keizer hem had
vertrouwd dat hij niets aan de opvoeding, maar wel aan de overweging en de
ondervinding had te danken.
Karel V gelastte Van Male zijn in 't Fransch geschreven werk in het Latijnsch te
vertalen, ongetwijfeld nadat het door den kanselier Granvelle en zijn zoon was
nagezien geweest. ‘Ik heb,’ schrijft Van Male, ‘besloten daartoe eenen nieuwen stijl
aan te wenden, waarin gelijktijdig iets van
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Titus-Livius, Caesar, Suetonus en Taeitus zou doorschemeren.’
Te Augsburg sloot de keizer zich alleen met Van Male op, om hem soms
gedurende vier lange uren te dicteeren. Daar was het dat het einde werd geschreven
van zijn werk, dat liep van 1516 tot September 1548. De keizer had aanvang gemaakt
met zijne Commentariën over de opvolgende jaren; doch die heeft hij niet voortgezet.
Misschien trokken andere onderwerpen zijne aandacht. Zoo meldt Hulsius dat
keizer Karel, omtrent den tijd van zijn verblijf te Augsburg, eene verhandeling schreef
over de artillerie, getiteld: Discorso de l'Artilleria de l'imperadoro Carolo V, scritlo a
mano, 1552.
Echter schijnt zijn voornemen geweest te zijn zijne Commentariën in zijne
wijkplaats van Yuste voort te schrijven. Andere bezigheden, en misschien zijn
ziekelijke toestand, hebben het hem niet toegelaten. Nochtans hield zijn geest er
zich meè bezig, want hij schreef in den volgenden zin aan pater Franciscus de
Borgia, dien hij met eene zending in Portugaal had gelast: ‘Denkt gij dat er iets ijdels
in ligt zelf zijne daden te beschrijven? Gij moet weten dat ik al mijne ondernemingen
heb verteld, met hunne oorzaken en de redenen die er mij toe aandreven; maar ik
schreef niet uit eenige jacht op roem, noch uit eenige gedachte van verwaandheid.’
Dat de Commentariën niet te Yuste, maar in Duitschland geschreven werden,
wordt ten stelligste verzekerd door Ambrosio de Moralès, die in 1564, zes jaren na
Karel's dood, schreef, en zegt: ‘Wat vooral bewondering moet wekken, is dat die
prins, te midden van het woeden zijner oorlogen, zelf het nauwkeurig en geleidelijk
verhaal zijner daden schreef.’
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De Commentariën van Keizer Karel wachtten drie eeuwen lang alvorens het licht
te zien. Men wist dat twee pogingen werden gedaan om ze te drukken, de eene te
Venetië in 1561, de andere te Hanau in 1602; eindelijk werd beweerd dat Filips II
bevolen had die te vernietigen. Al wie zich met geschiedenis bezig houdt, wenschte
dat het handschrift mocht ontdekt worden, welk een bijzonder licht zou hebben
geworpen op de regeering van keizer Karel, daar hij zou gezegd hebben ‘dat hij ze
schreef om de waarheid, verminkt hetzij door de onwetendheid, hetzij door de
beweringen en bijzondere driften der historieschrijvers van zijnen tijd, te doen
kennen.’
Doch, waar mocht het oorspronkelijk handschrift verzeild zijn? In 1620, onder de
regeering van Filips III, was het nog te Madrid voor handen. In 1623 bevestigt Gillis
Gonzales d'Avila, geschiedschrijver van Filips III, wederom dat het bestaat; misschien
heeft hij het gezien.
Eindelijk vóór eenige jaren ontdekte de heer Kervyn de Lettenhove niet het
oorspronkelijk werk, maar een afschrift in Portugeesche taal der zoo nieuwsgierig
verwachte Commentariën, in de rijksbibliotheek te Parijs. Zij werden in 1862 gedrukt.
Doch het werk heeft aan de verwachting niet beantwoord; het bevat weinig nieuwe
inlichtingen over den keizer en over zijne regeering.
Keizer Karel had ook, uit tijdverdrijf, in Spaansch proza een zeer middelmatig
gedicht van Olivier de la Marche vertaald, waarin zijn overgrootvader de hoofdrol
speelde, namelijk le Chevalier délibéré. Nadien gelastte hij don Fernand d'Aeunha,
lijfwacht bij den hertog van Saksen, zijne vertaling is Castiljaansche verzen over te
brengen, met den wensch dat het boek in dit nieuwe kleed zou uitgegeven worden,
echter met verzwijging van zijne medewerking.
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Van Male spreekt in zijne brieven van een grappig tusschengeval hij gelegenheid
van dit handschrift. Wij zegden reeds dat Karel weinig edelmoedig was ten opzichte
van zijnen vertrouweling, wanneer het op geld aankwam. Deze leed letterlijk armoede
aan het hof. Reeds was hij twee jaar aan het hof, toen hij aan Van Praet schreef:
‘De keizer heeft mij nog geen rooden duit gegeven en ik heb zelfs geene de minste
hoop dat hij milder zal worden, aangezien hij uiterst bijhoudend is, est tentacissimus.’
Karel zou nu eens aan Van Male zijn goed hart toonen. Hij had hem gelast met
de verzorging van den druk zijns boeks, waarvan de hovelingen aan den keizer
zegden dat hij iets uitstekends had geleverd. Meenende een echt vorstelijk geschenk
aan zijnen vriend te doen, had hij volstrekt geëischt dat de Caballero determinado
ten dezens profijte zou uitgegeven worden.
De hovelingen veinsden, met echte oolijkheid, dat zij jaloersch waren van zulke
overmatige mildheid, en Louis d'Avila, die nochtans aan Van Male menige weldaad
had te danken, was zoo arglistig den keizer wijs te maken dat de winst wel tot 500
kronen zou klimmen. Waarop de keizer, verheugd van met gesloten beurs den
milddadige te kunnen spelen, had geantwoord: ‘Welnu, des te beter; het is billijk dat
Willem de baat heeft, mits hij er bijna den ganschen last heeft van gehad.’ Nu, in
Van Male's oogen stond die baat gelijk met zijn ondergang. De keizer wilde hem
naar België zenden, waar hij wenschte dat zijn werk onder Van Male's toezicht zou
gedrukt worden. Deze had hoegenaamd geene trouw in de onderneming, en deed
zijn best om zijnen meester aan 't verstand te brengen dat de oogst niet zoo
overvloedig zou zijn geweest als enkelen wel dachten. Te vergeefs riep hij in dat hij
het geld, misschien wel
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2000 pond, niet bezat, dat er te verschieten was voor eene uitgaaf, die op meer dan
2000 exemplaren zou gedrukt worden. Bovendien het werk, dat in het Spaansch
was geschreven, zou enkel in Spanje verkocht en gekocht kunnen worden, en ten
andere viel zulk iets meer in de bevoegdheid van een koopman dan van een hoveling.
Doch, Van Male kon zijnen meester van die gedachte niet afbrengen. Men had
den vorstelijken schrijver de ooren doen tuiten met den lof over zijn werk, hij stond
er op dat het in 't licht verscheen, en hij wou Van Male eens een fortuintje aan de
hand doen. Dit laatste was zeker; zijne hovelingen hielden immers niet op het hem
te herhalen!
Eindelijk moest de Brugsche edelman zijnen tegenzin overwinnen. Het koddigste
van al is dat hij zich nog dankbaar moest gebaren, terwijl don Louis d'Avila in zijne
vuist lachte. De Caballero determinado verscheen in 1555, te Antwerpen, bij Jan
Steels.
Tijdens zijne laatste levensjaren leed de keizer, die altijd ziekelijk was, vooral aan
slapelooze nachten. ‘De keizer,’ zoo schrijft Van Male, ‘is in die oogenblikken niet
te verzadigen aan lectuur; hij doet mij gansche nachten voorlezen; na het avondmaal
doet hij mij een boek nemen, en dan duurt het lang. Zoo neem ik mijne rust; haec
est requies mea. Veel dank ben ik schuldig aan mijn kloek gestel, dat mij toelaat
zulke vermoeienissen, juist na eene zware ziekte, door te staan.’
Dit is, ten naasten bij, alles wat wij over de letterkundige liefhebberij van keizer
Karel zijn te wete gekomen.
Doch, zijne voornaamste verdienste op letterkundig gebied ligt minder in zijn
persoonlijk werk, dan in zijne achting en eerbied voor de geleerden van zijnen tijd.
De historie-
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schrijver A. Henne hangt een allerschitterendst tafereel op van den bloei van letteren
e

en kunsten in de Nederlanden gedurende de XVI eeuw, en brengt tevens luide
hulde aan den grooten keizer, en aan de landvoogdes Margareta van Oostenrijk,
voor de onderscheiding waarmede zij onze beroemde mannen aan het hof van
Brussel bejegenden en die met echt vorstelijke gunsten overlaadden. Deze schrijver
zegt dat Karel de talenten der groote mannen wist te benuttigen, spijts een argwaan
dien hij voor de pen koesterde. Onder zijne regeering werden er schitterende
betrekkingen vergund aan de geleerden en schrijvers, die het land tot eere strekten,
en aan een tal andere onderscheidene mannen, die in 's keizers raad of in de
staatsaangelegenheden zich verdienstelijk maakten. Ook, de keizer had maar te
kiezen; geen land ter wereld kon, tijdens zijne regeering, zooveel geleerde mannen
noemen als de Nederlanden.
De lijst van al degenen, die van keizer Karel jaargelden of winstgevende
betrekkingen bekwamen, zou ons te verre leiden. Noemen wij er enkel éenen, den
grooten Erasmus, dien de keizer tot raadsman nam en een jaargeld van 500 pond
verstrekte. Aanvankelijk liep keizer Karel niet hoog met Erasmus op of liever gunde
hem weinig aandacht, waarschijnlijk omdat de professors van Leuven en de
monniken de verdraagzaamheid van dien geleerde voor kettersch wilden doen
doorgaan; doch 's keizers onverschilligheid hield op, toen hij gewaar werd dat zijn
vijand, Frans I, den doorluchtigen man naar Frankrijk wilde lokken. Al Nederland's
beroemde mannen wilde Karel rondom zich houden.
(1)
Een ander schrijver zegt nog: ‘Keizer Karel, melden

(1)

M. SPINNAEL, Gabriel Mudée. Trésor national, II, 281.
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wij het tot zijnen lof, droeg veel bij tot het verspreiden der geleerdheid; door het
huldigen der professors, door de mannen in zijnen raad toe te laten, die door hunne
intellectuëele werken zich onderscheidden, maakte bij de geleerdheid onmisbaar
voor allen, die eene rol in den staat wilden vervullen.’
Keizer Karel was ook niet beroofd van welsprekendheid; naar de woorden, die
men hem in den mond legt, zou hij zelfs eene voorname plaats onder de militaire
redenaars bekleeden, ten bewijze die krachtige proclamatie, door Sandoval
aangehaald: ‘Soldaten, de lang gewenschte dag is eindelijk aangebroken; bedenkt
dat, van op de linnen van Carthago's puin, waar gij strijd voert, heel het christendom
de oogen op u houdt gericht. Vaandeldrager van Christus, zal ik bij u staan op de
batterijen en op de bressen. Daar te sterven, is roemvol!’
Men zou zich bedriegen indien men geloofde dat de intellectuëele bezigheden
des keizers zich niet verder uitstrekten. Misschien was de muziek nog zijne grootste
liefhebberij; niet alleen was hij daarin een liefhebber, hij was een ervaren dilettant.
Alvorens ons met keizer Karel als muziekliefhebber bezig te houden, willen wij een
woord reppen over de Vlaamsche toonkunst in de middeleeuwen en over den
invloed, dien zij in andere landen oefende.
Men weet hoeveel pracht en weelde er aan het Boergondisch hof heerschte. In
het paleis van Brussel stonden de kunsten in hoog aanzien en voor de begaafdsten
onder hare beoefenaars waren onze vorsten echte Mecaenassen. Dit was het geval
voor onze toonkunstenaars, zoowel als voor onze geleerden en schilders.
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e

Tijdens de XIV en XV eeuwen bestonden er in de Nederlanden reeds
muziekscholen. In de rekeningen der stad Mechelen over 1365 vindt men uitgaven
vermeld voor de ‘vedelerscoele,’ en in die van Yperen van 1429 en 1432 is er spraak
van de ‘scole’ der ‘menestreulen.’ Te Valencijn, Kamerijk en Beauvais bestonden
e

er in de XV eeuw muziekscholen.
Geen wonder dus, dat reeds van in de vroegste tijden de Vlaamsche toonzetters
en muziekanten eene uitgebreide vermaardheid genoten. De geschiedenis heeft
ons de namen bewaard van talrijke uitstekende mannen, die onzen muziekalen
roem in Italië en in Duitschland gingen vestigen. Wij zullen ons bepalen - als meer
met ons onderwerp strookende, - bij eene vluchtige schets van den opgang, dien
onze nationale muziekkunst in de Iberische eilanden maakte.
Door het uitpluizen der archieven in Spanje en Portugaal, zijn menige feiten aan
het licht gekomen, die bewijzen wat groote rol de Vlaamsche beeldende kunst en
hare beoefenaars daar hebben gespeeld. ‘Na de Moorsche Bouwkunst, die in de
e

XIII eeuw in Spanje zoo veel schoons stichtte, kwam de Fransche kunst zich daar
doen gelden, tot dat Vlaanderen er op zijne beurt zijn programma en zijne verleidelijke
(1)
hoedanigheden kwam opdringend .’ Ook werd de Vlaamsche kunst, om den trap
van volmaaktheid dien zij reeds bereikte, alom gehuldigd en gevierd.
Na de schilders en de beeldhouwers waren onze muziekanten er heen getogen.
De veelvuldige betrekkingen tusschen Vlaanderen en Portugaal, stellig ook
verlokkende aanbiedingen, hadden geoefende scharen muziekanten doen ver-

(1)

De La. Borde, etc. Introduction, blz. 129.
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trekken naar dit verre land, waar men de muziekkunst en hare beoefenaars op
hoogen prijs stelde. ‘Evenals een gezantschap Vlaamsche schilders naar Lissabon
vertrok, geleid door Jan Van Eyck, het doorluchtig hoofd der Brugsche school, welk gezantschap, Gallicië en Castilje doorreizende, een bezoek bracht aan Jan II,
koning van dit laatste land, en aan Mohamed, koning van Grenada; - eveneens zal
eene schaar, samengesteld uit eene keur van Nederland's zangers en
instrumentisten, in de Iberische streken zijn verschenen, en op haren weg luide
(1)
bewijzen van bewondering geoogst hebben .’ Hoewel de oorkonden uit dien tijd
meerwerf karig zijn aan bijzonderheden nopens die Vlaamsche toonkunstenaars,
toch is er genoeg geweten om te mogen zeggen dat zij er eene roemvolle en
gewichtige rol hebben vervuld.
Onze vorstenhuizen droegen machtig bij om 's lands kunstroem uit te breiden.
Van in den aanvang der middeleeuwen bestonden er dynastieke familiebanden
tusschen Vlaanderen en Arragon, en de kunstbetrekkingen waren er nog drukker
op geworden, dank zij de bemiddeling der hertogen van Burgondië, die over
Vlaanderen waren komen heerschen.
e

Op het einde der XIV eeuw vindt men reeds onze beste virtuosen aan het hof
van Arragon en van de omringende staten gehecht; ook onze beste instrumenten
worden er gretig gevraagd.
De Spaansche vorsten, die over de Nederlanden heerschten, waren meest allen
hartstochtelijke muziekliefhebbers.

(1)

e

VAN DER STRAEIEN, la Musique aux Pays-Bas avant le XIX Siècle. - Les musiciens Néerlandais
en Espagne. Tome 7. Brux., 1885. - Dit uitstekend werk heeft ons grootendeels tot leiddraad
gediend bij hel bewerken van deze schets, waar er spraak is van toonkunst.
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Zij hadden niet alleen te Brussel hunne kapellen, uit de uitstekendste muziekanten
samengesteld, maar vormden bij middel van Nederlandsche toonkundigen de
kapellen, die zij aan hunne overzeesche verblijfplaatsen onderhielden.
Zoo groot was het talent dier Nederlanders, zoowel als toonzetters dan als
uitvoerders, dat toen Filips de Schoone in de Iberische eilanden aankwam met zijne
Nederlandsche kapel, hun spel zulken machtigen indruk maakte, dat zij er gedurende
eenigen tijd voor wondermenschen werden gehouden.
De trant der Vlaamsche muziek was als eene openbaring, de virtuositeit op de
speeltuigen iets onbegrijpelijks. Weldra ondervond de Spaansche muziek den invloed
onzer kunst, en in vele muziekstukken uit dien tijd ontdekt men daarvan het spoor.
Nog heden ten dage hoort men in Andaluzië en elders zangen en dansen, die den
naam van flamencas dragen.
e

Uit de XII eeuw is een feit bekend, dat zeer merkwaardig is. In de kerk van S.
Jacob à Compostella werd een Latijnsch hooglied gezongen, dat met Vlaamsche
woorden was doormengd. Het luidde:
Herru Sanctiagu!
Grot Sanctiagu!
Eultreja, esuseja!
Deus, adjuva nos!

Uit Vlaanderen vertrokken toen reeds gestadig naar Spanje ‘zendingen’ van
behendige minnestreelen en nieuwsoortige speeltuigen, als 't ware eene inleiding
e

tot de groote muziekale verzendingen, die, aanvangende in 't begin der XVI eeuw,
e

voortduurden lot verre in de XVIII , om den roem der Vlaamsche muziekkunst, naar
mate zij zich uitbreidde en volmaakte, ginder te verhoogen.
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In 1388 vraagt Jan I, koning van Arragon, aan zijn zwager Filips den Stoute, hertog
van Boergondië, dat hij spoedig den Brugschen minnestreel, Gillis Prébost (De
Proost), bij hem zou doen komen, waarschijnlijk om hem te onderhouden over de
muziekkapel, die deze vorst aan zijn hof wilde inrichten.
Een andere Bruggeling van dien naam, de luitmaker Pieter de Proost, levert in
1413 aan Jan den Onversaagde vijf strijk- en blaasinstrumenten, ‘tant bombardes
comme chalémies,’ ten dienste der kamer van minnestreelen des hertogs. In 1425
levert Proost aan den hertog nogmaals vijf nieuw uitgevonden speeltuigen en een
trompet. Brugge was van oudsher beroemd voor zijne muziekspeeltuigen en de hier
meêgedeelde bijzonderheid staaft die faam.
Een tal andere onzer vermaarde muziekanten vindt men in de archieven dier
landen vermeld, evenals opvolgenlijke verzendingen van speeltuigen. De Vlaamsche
orgels, en namelijk die uit Gent en Brugge, waren wijd vermaard en werden naar
verre landen verzonden. In 1399 deed Filips de Stoute een groot orgel uit Gent naar
Dijon verzenden; in 1398 doet hij er een uit Brugge naar Atrecht overbrengen, en
dat moet een van belang zijn geweest, daar in zijne brieven, waar van het vervoer
spraak is, wordt gezegd: par forche de gens, tant par l'eau que comme par terre.
e

e

In de XIII eeuw waren Kortrijk en Mechelen, en in het begin der XV Brugge
bijzonder vermaard voor hunne scalmije-makers.
e

Doch het is in het begin der XVI eeuw, dat de aanwerving onzer muziekanten
en het uitvoeren van speeltuigen de grootste ontwikkeling nemen.
In plaats van eén afzonderlijk toonkundige, naar het Spaansche hof geroepen,
zijn het nu gansche en talrijke
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scharen van zangers en spelers, die over de Pyreneën trekken.
De zangkapel van Filips den Schoone zat reeds vol Vlamingen. Als kundig
liefhebber, volgde deze vorst met het tekstboek in de hand de muziekuitvoeringen
van zijne kapel, die uit tachtig man bestond, en liet niet na dadelijk de feilen aan te
toonen, wanneer een zanger er zich schuldig aan maakte. Zijne groote kapel (zoo
heette het orkest, dat de groote missen uitvoerde) bevond zich ten jare 1501 te
Soeburg, in Zeeland. Onder dezes leden behoorden de beroemde Vlaamsche
toonzetters Pieter De la Rue (waarschijnlijk een Kortrijkzaan), Alexander Ackerman
(Agricola), Hendrik Bredemers, Gasperd van Weerbeke, en meer andere onzer in
het vak bekwaamste landgenooten.
De zangers moesten voór den hertog eene proef afleggen, opdat hij zelf over
hunne bekwaamheid kon oordeelen, alvorens hij ze voor zijne ‘zending’ naar Spanje
(1)
aanvaardde .
Ten opzichte der instrumentisten was hij even kieskeurig. Dezen maakten deel
van de omgeving des vorsten bij alle reizen en alle plechtigheden, en derhalve werd
voor de pracht hunner kleedij en ook voor de fraaiheid hunner speeltuigen bijzonder
gezorgd. Bij de vorstelijke muziekkorpsen waren de instrumenten meestal in zilver,
tot de trommelkassen toe. Men weet dat te Brugge, bij het huwelijksfeest van Filips
den Goede, uit honderd twintig zilveren trompetten een triomflied werd geblazen.
Froissart ook

(1)

e

Uit het rekeningboek: ‘A quatre chantres, dont les deux estoient de la Veere, le iij de
e

r

Bois-le-Duc, et le inj de Soignies, la somme de dix-neuf livres, pour don que mondit S leur
en a fait pour une fois, par égale porcion, quant nagaire, par son ordonnance, ilz estoient
venuz devers lui, pour oyr leur voix, pour les retenir cy après, se bon lui sembloit, pour l'en
servir en son voyaige d'Espagne...’
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spreekt van de befaamdheid der Vlaamsch-Boergondische trompetters, waar hij,
handelende over het te scheep gaan van den hertog van Boergondië naar zijne
Barbarijsche stalen in 1390, schrijft: ‘Moult grand beauté el plaisance fut d'ouir ces
trompettes et claronceaux retentir.’
Den 30 November 1505 bevond Filips de Schoone zich den ganschen dag te
Gent, en werd aan zijne kapel, daar bestaande uit 50 muziekanten, uitbetaald ‘escu
XX à la valeur de XL monnoye de Flandres.’
Bij zijne tweede reis naar Spanje, in 1506, voert Filips de Schoone wederom eene
nieuwe schaar Vlaamsche toonkunstenaars mede. Tot overvoering van 's vorsten
muziekkapel was een bijzonder vaartuig uitgerust; zij bestond uit een veertigtal
leden. In de beschrijving dier reis, door den heer Van Bossuit, wordt gezegd: ‘C'estait
ung plaisir d'oyr trompestes, tambours et aultres instrumens sonner partout sur les
navires.’
Deze muziekkapel bevond zich grootendeels nog te Burgos in October 1506. Na
de dood van Filips den Schoone keerden hare laatste leden waarschijnlijk naar de
Nederlanden terug, om er de kern uit te maken der bijzondere kapel van den jongen
aartshertog Karel; immers, talrijke artisten uit de keurbende van Filips den Schoone
vindt men op de lijst der huismuziekanten van Karel ingeschreven.
De liefde voor de muziek was iets erfelijks in het huis van Boergondië, waarvan
schier al de leden muziekaal talent bezaten. Olivier de la Marche en Chastellain
loopen hoog op met de muziekliefhebberij van Karel den Stoute; Maria van
Boergondië kreeg grondig muziekonderricht van den vermaarden orgelist Pieter
Buerse en bespeelde zeer handig het ‘clavicordium;’ haar echtgenoot Maximiliaan
had den
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zelfden smaak en hield in bijzondere gunst den hofnar Coenraad van der Roose,
gezegd Roose, die een heel knap fluitspeler was, en dan ook in 1482 van den vorst
eene som van 4 ponden ten geschenke kreeg ‘pour employer au achat de flûtes,
affin d'en jouer devant lui pour sa plaisance.’
De groote kunstbeschermster Margareta van Oostenrijk had voor muziekleeraar
den beroemden Gommarus De Neve, die haar dagelijks les gaf in het bespelen van
verscheidene instrumenten.
Eindelijk komen wij aan den jongen prins Karel, die weldra de Nederlandsche muziek
tot haar hoogste glanspunt zal verheffen.
Aan hem en aan zijne zusters Eleonora, Maria en Elizabeth werden dagelijks van
rond 1507 lessen op het ‘clavicordium’ en andere speeltuigen gegeven door eenen
officiëelen orgelist, den beroemden Hendrik Bredemers of Bredemersch. Karel krijgt
in 1508 een nieuw clavicordium, tot zijn ‘desduit et passetemps,’ komende uit het
werkhuis van den Antwerpschen factor Marcus Moers, terwijl Eleonora, die
waarschijnlijk eene bijzondere handigheid op klaviertuigen bezat, een ‘clavicenon,’
ten geschenke kreeg, dat in 1512 bij Hans van Ceulen te Antwerpen was gekocht.
In de verschillige staten van betalingen ten voordeele van Bredemers, gewoonlijk
‘pour services en Espaigne et enseignement de la musique au prince et aux
princesses,’ komt men in 1514 deze wijziging tegen: ‘Tant oudit estat d'organiste
r

que à instruire mondit S et mesdames ses seurs, en l'art de musicque et au jeu de
pluisers divers instrumens mélodieux, à grant peine et travail...’ Zoodat de lessen
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sedert zes jaar voortduren! Is het te verwonderen, dat zijne vorstelijke leerlingen in
hunne geliefkoosde kunst te huis waren?
Bij den factor Antone Mors te Antwerpen doet Karel in 1515 twee orgels koopen
‘pour servir à son très noble plaisir, en sa chapelle domestique,’ zegt de rekening.
Die orgels moesten gezonden worden naar Den Haag, waar hij zich toen ophield.
Het jaar te voren had Karel bij denzelfden Mors nog een orgel gekocht, waarvoor
hij eene som van 115 ponden betaalde, wat doet vermoeden dat het een groot en
krachtig luidende speeltuig moest wezen.
Vergeten wij niet te melden dat Karel, hoe gierig soms ook, meermaals de
componisten geldelijk ondersteunde voor de uitgave hunner werken.
Toen Karel tot zijne eerste reize naar Spanje had besloten, wilde hij een orgel uit
de Nederlanden derwaarts meêvoeren, aangezien dat, waarop hij gewoonlijk speelde,
te groot en te zwaar voor de verzending werd geoordeeld. Ditmaal koopt hij dit te
Lier, bij den factor Hendrik Mors. Al de aankoopen van speeltuigen voor de vorsten
gebeurden door bemiddeling van Bredemers.
‘Weldra,’ schrijft de heer Edm. Van der Straeten, ‘zal de theoretische en practische
kunst van Bredemers zich over verscheidene streken van Europa verspreiden.
Keizer Karel helpt die krachtig vooruit in Spanje. Hij beminde de muziek, had er
talent in, en, ten toppunt van grootheid en van rijkdom gekomen, wilde hij eene
weêrgalooze muziekkapel bezitten en eene bende instrumentisten, onder de
behendigste en de vermaardste uitgekozen. Waarschijnlijk had Karel zich ook
bemoeid met de inrichting der muziek-

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

328
kapellen, die aan het huis zijner broeders en zusters in den vreemde waren gehecht.’
Misschien wel was Hendrik Bredemers, met zijn liefelijk karakter, de ziel dier
groote muziekale beweging. Man van groot talent, een der vermaardste toonzetters
en klavierspelers van dien tijd, had hij zich aan het hof van Filips den Schoone
geacht en bemind weten te maken en bij keizer Karel stond hij niet minder hoog
aangeschreven. Bredemers moet te Lier of te Antwerpen geboren zijn. Eerst is hij
orgelist in de O.L.V. Kerk te Antwerpen. In 1501 benoemt Filips de Schoone hem
tot orgelist zijner bijzondere kapel, welke bediening hij ook bij keizer Karel zal
waarnemen.
Aan het hof moest men Bredemers veel genegenheid toedragen, te oordeelen
naar de geschenken, die hem werden gedaan. In 1504 stierf zijn paard en hij krijgt
van het hof 18 ponden om er een ander te koopen. Bredemers was gelast met het
muziekaal onderwijs der koorknapen van de koninklijke kapel; in 1512 bouwde hij
zich een huis te Mechelen, waarschijnlijk ter herberging van zijne leerlingen, en de
jonge Karel gaf hem als nieuwjaarsgift ten geschenke een met zijne eigene wapens
versierd geschilderd glasraam. In 1516 doet hij een huis bouwen te Lier, volgens
den heer de Burbure ook ten gerieve zijner leerlingen de koralen, en ook voor dit
huis ontvangt hij dezelfde vorstelijke gunst.
Nog andere mildheden van Karel jegens zijnen muziekmeester zijn bekend; onder
veel andere: in 1512 schenkt hij hem een wambuis in zwart satijn; in 1516, vier ellen
fluweel en vier ellen satijn, bestemd voor een ‘sayon bigarré;’ en in 1517, een
wambuis in zijden laken.
Een der eerste voorwerpen, die Karel's aandacht vestigden bij zijne
meerderjarigheid, was in 1515 de herinrichting der vorstelijke muziekkapel, die door
de laatste politieke beroer-
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ten veel had geleden. In 1516, terwijl hij zijne reis naar Spanje ontwierp, bezorgde
hij aan al zijne zangers en spelers een camelotten kleed, om ze tegen de guurheid
van den winter in Spanje te beschutten. In 1517 reikt hij aan zijne artisten weêr
vergeldingen uit. Immers de toebereidselen tot de reis beloopen tot de som van
108,400 carolussen. Het huis, dat Karel naar Spanje zou vergezellen, bestond uit
60 edellieden, 100 wachten te paard en 300 officieren of dienstboden.
Bredemers had den 50 Mei 1517 de orgels in ontvangst genomen, die werden
gemaakt door Hendrik Mors, van Lier, en voor Spanje bestemd waren. In 1520
volgde hij keizer Karel op zijne reis derwaarts; onderwege landde men in Engeland
aan, waar Bredemers op eigene kosten een feestmaal bood aan de zangers der
kapel van Hendrik VIII te Cantorbury. Over het verblijf aldaar van Bredemers, van
wien puike muzieksamenstellingen zijn bekend gebleven, is er weinig meer mede
te deelen.
Van 's keizers kapel maakte ook deel Gillis Reyngoot; eerst zanger ter kapel van
keizer Karel, werd hij kapellaan van prinses Eleonora en volgde in 1517 den jongen
souverein naar Spanje. In 1529 en 1530 werd hij naar de Nederlanden gezonden
om er zangers aan te werven voor de kapel van keizer Karel, van welke een deel
naar Spanje en een deel naar Duitschland werden gezonden; Reyngoot bleef daartoe
omtrent twee jaar in ons land.
Gedurende de reis, hetzij ten lande, heizij aan boord van den bodem, die den
jongen vorst vervoerde, wilde hij dagelijks muziek hooren. Te Tordesillas, onder
anderen, in het klooster waar het lijk van Filips, zijn vader, berustte, liet hij zijne
zangers eenen dienst doen, die ongemeen prachtig moest zijn; de hovelingen
verklaarden nooit zoo iets

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

330
bijgewoond te hebben, ‘ne avoyent ven de semblable ne sij authentique et
triumphant.’
Aan het Spaansch hof maakten onze Vlaamsche toonkunstenaars grooten opgang,
en vooral de zuster van den keizer, Bredemers' leerlinge, werd er om hare
minzaamheid en talent hoog gevierd.
In het werk van den heer Van der Straeten komen meerwerf de naamlijsten voor
van de leden der vorstelijke muziekkapellen, in opvolgende jaren, en men vindt er
de aanduiding der plaatsen, waar zij de vorsten op hunne reizen volgden.
De keizer hield er aan dat zijne muziekkapellen voltallig ingericht bleven. In 1535
werd een vermaard muziekant Klaas Gombert, van Brugge, gelast eene keurbende
koorknapen voor Spanje aan te werven. In 1538 bevond Karel zich te Brussel; hij
gelastte eenen zijner kapelmeesters, den beroemden Adriaan Pickaert, om hem
voor zijne Vlaamsche kapel te Madrid aan te werven drie zangers en eenen
koorknaap, die den 26 april, onder geleide des meesters, te paard naar Sluis moesten
vertrekken, om van daar naar Spanje scheep te gaan. Eene andere lichting
muziekanten was nog het jaar te voren denzelfden weg ingeslagen.
Groot was dus het getal zangers dat de keizerlijke kapel ‘verbruikte.’ Zoodra
iemand bekend stond voor zijne fraaie stem of zijn muziekaal talent, werden
aanwervers op hem afgezonden. Doch onze landgenooten waren waarschijnlijk niet
allen verzot op eene reis naar het verre Zuiden, te oordeelen naar de langdurigheid
der zending van Klaas Gombert en anderen, die soms twee jaren duurden.
De Vlaamsche zangers moesten wezenlijk eene wereldfaam genieten, opdat niet
alleen uit het Spaansche schiereiland, maar ook uit andere vreemde streken
deskundigen
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herwaarts werden gezonden om er aan te werven. Die aanwervers liepen soms
elkander wel eens in den weg. Zoo werd de beroemde Orlando Lassus, toen
kapelmeester van den hertog van Beieren, naar de Nederlanden om zangers
gezonden. Dit vernemende, stuurde de landvoogdes Margareta aan Lassus eenen
brief, om hem te melden dat de koning van Spanje juist ook voor zijne kapel in ons
land naar zangers en koorknapen had doen uitzien, en hem te verzoeken eerst later
zijne aanwervingen te beginnen, ingezien ‘qu'il est bien juste et raisonnable que
(1)
Sadicte Majesté soit servye la première .’
Zulk groot gebruik van muziekboeken werd aan het keizerlijk hof gemaakt, dat
een muziekschrijver er werd op nagehouden. In 1511 wordt Pieter Van den Hove
als ‘escripvain des livres de la chambre domestique de l'archiduc Charles’ vermeld.
In hetzelfde jaar levert hij aan Maximiliaan twee door hem op perkament geschreven
muziekboeken; het eene bestemt de vorst voor de kapel van Brussel, het andere
geeft hij als nieuwjaargift aan zijne dochter Margareta.
De stadsbibliotheek van Mechelen bezit een muziekboek in groot-folio, een echt
kunstwerk om zijn fraai geschrift en zijne prachtige miniaturen, dat gehouden wordt
voor het nieuwjaargeschenk wesquaestie.
In 1523 betaalt men aan Van den Hove 200 pond voor verscheidene boeken, ten
dienste der kapel van keizer Karel.
Deze kunstenaar - Van den Hove verdient dien titel - was nog een dergenen, die
waren aangesteld om in de Nederlanden zangers voor Spanje aan te werven.

(1)

PINCHART, Archives des arts, sciences et lettres. III, 172.
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Zoo onmisbaar was voor keizer Karel het genot der muziek, dal, toen hij in 1535
naar Tunis ging oorlog voeren, hij zich door geheel of een deel zijner kapel deed
vergezellen. Bij zijn vertrek uit Barcelona, hoorde men op de keizerlijke galei en de
andere bodems niets anders dan muziek: ‘se oyrent longuement de tous coustels
(1)
trompettes, clayrons, haultboix, tamborins et aultres instruments .’
De keizerlijke kapel deelde soms ook mede in de tegenspoeden van den
ondernemenden veroveraar. Bij den ongelukkigen veldtocht naar Algiers, den 18
October 1541, leverde het schip van Andreas Doria de zangers die het aan boord
had, bij de haven van Algiers, waar zij gemeerd lagen, aan de sclata van François
Duard. Er gebeurden toen in Afrika vrij onaangename zaken, schrijft een ooggetuige,
‘d'ung aultre accord qu'epynettes ou fluttes.’
Eene nieuwe uitrusting van muziekanten was in 1537 door Klaas Gombert
vereenigd. Ditmaal bestond zij uit een korps van twintig man, dat den 13 November
van dit jaar Brussel verliet, na zich waarschijnlijk te hebben laten hooren in het paleis
van Brussel voór de koningin van Hongarije, landvoogdes der Nederlanden, die
zelve eene ervarene muziekante was. De muziekanten gingen scheep te Sluis,
werwaarts zij werden geleid door den zangmeester Jan Willebrot en den foerier der
keizerlijke stallingen, Renaud de la Voye, die waarschijnlijk het opzicht had over
hunne paarden. Opmerkelijk is het, dat het de eerste maal is dat een volledig ingericht
zangerskoor van twintig mannen naar het paleis van Madrid vertrekt.
De keizerlijke kapel telde in 1541 zestig zangers. De

(1)

Verhaal van een tijdgenoot, Guillaume de Montoiche.
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keizer was ook zeer gesteld op het instrumentaal gedeelte, wat blijkt uit het groot
getal draagbare orgels, die hij zich gestadig deed afzenden.
Het toppunt van Karel's macht was ook dat van den grootsten luister zijner
muziekkapel. De keizer begeerde dat zijne toonkunstenaars hem schier stap op
stap bij zijne reizen vergezelden. Hij wilde dat zijne muziek kapellen in glans en
geoefendheid niet zouden onderdoen voor de vermaardste van dien tijd.
En stellig moest Karel het hoovaardigst zijn op zijne Vlaamsche kunstenaren, zoo
vertroetelde hij die, zooveel geld verteerde hij om de vermaardste uit het verre
Noorden naar Spanje te krijgen, zooveel winstgevende prebenden liet hij ze genieten.
Hij liet ze hooren op die grootsche en ontzagwekkende politieke vergaderingen,
waar het er op aankwam den meesten luister en pracht te ontvouwen. Eene
gelegenheid bood zich daartoe in 1537 of 1538 aan te Nizza, waar de politieke
gebeurtenissen zijne talrijke en schitterende zangers- en instrumentistenschaar in
tegenwoordigheid bracht der te recht beroemde muziekkapellen van paus Pauwel
III en Frans I, koning van Frankrijk.
Steeds wilde hij zijn zingend en spelend heir in het gunstigste daglicht doen
optreden. Schilderachtig uitgedost, reisden de eenen à cabalo door de berglanden,
terwijl de anderen in carro werden vervoerd. Een geneesheer was aangesteld bij
de jonge soprani-zangers. Bij elk oponthoud, ging het zangerskoor in de kerken
zijne statige geluiden doen bewonderen. Overal werd de Vlaamsche muziekkapel
met den meesten geestdrift bejegend.
‘Met de keizerlijke kapel van 1547-1548, bevinden wij ons in vollen oorlog in
Duitschland tegen de protestanten.
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De laatste voorvallen van eene roemvolle, maar sterkbewogen regeering komen
op. Keizer Karel, in zijne grootheidsdroomen bedrogen, door de fortuin verlaten, is
op het punt af te treden uit de wereld, die hij begon te verachten. In 1553 telde men
in zijne kapel twaalf soprani, een cijfer welk aantoont dat aan die inrichting eene
groote uitbreiding was gegeven..... In Holland werd eene nieuwe jacht gemaakt op
de wel singende kinderen voor 's keizers kapel, eene bijzonderheid die in eenen
(1)
brief van het kapittel van 's Hertogenbosch wordt vermeld. ’
In 1556 werd onze landgenoot Nicolaas Payen bestuurder der keizerlijke kapel,
doch niet lang zou hij dit ambt vervullen. De keizer besluit zijn lang gekoesterd
voornemen, om in de afzondering zijn woelig leven te eindigen, ten uitvoer te
brengen. In Juni 1556 ontbindt hij zijne huishouding, waarin het personeel zijner
kapel en van zijne kamer-muziekanten was begrepen.
In het klooster van Yuste teruggetrokken, bleef hij daar de kunst liefhebben, die
hem in zijnen levensloop zooveel genoegen had verschaft en die hij in al de onder
zijnen scepter geplaatste landen had doen bloeien. Hij had bevolen dat elken
donderdag in de kloosterkerk eene mis met groot muziek zou uitgevoerd worden.
Hoewel van zijne prachtige Vlaamsche muziekkapel beroofd, onderhield hij in het
klooster van Yuste toch eene andere en hield zich bezig met haar repertorium te
wijzigen, waarschijnlijk door eene keuze van motetten, missen enz. uit zijn
geboorteland, waarvan hij zulke goede herinneringen had bewaard. Hij had bij zich
een Nederlandschen kapelaan, Joris Nepotes of De Neve, die

(1)

VAN DER STRAETEN, voormeld, blz. 358.
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er waarschijnlijk de goede Vlaamsche kunstoverleringen onderhield.
In eenen brief aan zijne zuster, de koningin van Hongarije, zegt hij op dringenden
toon, dat, zoo hij er in toestemde zich van zijne geliefkoosde zangers te scheiden,
hij echter niet langer de werken der Vlaamsche toonzetters kon derven, en
herhaaldelijk dringt hij in 1558 aan opdat men hem de gevraagde muziekboeken
zou opsturen. Hoewel Spanje toonzetters van groote verdiensten bezat, onder
anderen de beroemde Guerrero, gaf de afgezonderd levende monarch, die zooveel
van Vlaanderen hield, de voorkeur aan werken van toonzetters uit ons land.
‘Door zijnen natuurlijken aanleg, door zijnen opmerkenden en toepassenden
geest, door het gestadig hooren van de beste muziekstukken van dien tijd, is keizer
(1)
Karel gewis de merkwaardigste leerling van Bredemers .’
Meerdere schrijvers: Sandoval, Burnoy, Bonnet, Mignet, Stirling en anderen
gewagen van de muziekale kennissen van keizer Karel. Zijn voorkeur voor de paters
Hieronymieten wordt toegeschreven aan de voortreffelijke wijze waarop zij de
kerkzangen uitvoerden; hij koos de beste stemmen onder die kloosterlingen voor
zijne kapel te Yuste. Bonnet schrijft: ‘De fijnheid van zijn gehoor overtrof dat zijner
meesters, in zooverre dat op zekeren dag, toen hij bevolen had eene mis te zingen
uit een motetboek hem aangeboden door Guerrero, die voor den besten
muziekantvan heel Spanje bekend stond, hij onmiddellijk de brokken aanduidde,
die deze aan andere schrijvers had ontleend, iets wat de meesters in de kunst zelfs
niet eens hadden gewaar geworden.’

(1)

VAN DER STRAETEN, voormeld, blz. 367.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

336
De Engelsche schrijver Stirling spreekt van een orgeltje, in eene kas van zuiver
zilver, dat wonderschoone klanken gaf. Volgens eene op het Escuriaal onderhouden
overlevering, voerde de keizer dit kostbaar speeltuig overal met zich en bracht het
hem de zoetste verpoozingen in angstige dagen; zelfs nam de keizer het op zijne
uitrusting naar Tunis mede.
Een andere schrijver, Pichot, spreekt van Karel's kieskeurigheid in zake van
muziek. Nu lovende dan berispende, eindigde keizer Karel met zelf repetitien te
besturen. Weldra kende hij den naam van elken zanger en den klank van elks stem.
De minste wanklank deed hem trillen, en hij berispte bij zijnen naam den falende,
soms met zooveel klem, dat hij er Spaansche vloeken bij gebruikte. Niet alleen was
Karel een streng criticus in zake van kerkmuziek; hij zong zijne partij in de koren,
en hij moest eene vrij kloeke stem bezitten, indien het waar is dat, wanneer hij zijne
kamer niet kon verlaten ter bijwoning van hoogmis of vespers, zijne stem, door de
glazen deur heen die hem van de kerk scheidde, onder de gewelven der kerk ging
galmen.
Zou het waar zijn dat keizer Karel zelf componist was? In elk geval, er bestaat
een fragment van een motet, dat aan den Gentschen vorst wordt toegeschreven.
Destijds behoorde het aan José Nebra, orgelist der koninklijke kapel van Lodewijk
I, die niet aarzelde het een werk van Karel's hand te noemen. Wat er van zij, het
stuk is niet van muziekale verdiensten ontbloot.
Wij zullen deze schets over keizer Karel's muziekaal leven eindigen met eenige
regels, die wij vertalen uit des heeren Van der Straeten's Histoire, een standaardwerk,
door de veelvuldige en lastige opzoekingen die de schrijver zich getroostte en het
talent en het doorzicht, waarmede hij uit
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wijd en zijds verspreide archieven en tot heden ongekende stukken, een geheel
heeft opgebouwd, dat een nieuwen glans over onze nationale kunst in den vreemde
werpt:
‘In een woord, de werking van keizer Karel in de twee groote uitingen der
muziekkunst, de stemmen en de speeltuigen, was uitgebreider dan die van Filips
den Schoone. In stede van zich alleen in Noordelijk Spanje te doen gevoelen, breidde
zij zich tot het Zuiden uit, en deed haren invloed machtig gevoelen in de voornaamste
steden van Andaluzië. Deze werking was ook langduriger, want terwijl de dubbele
uitrusting van Filips den Schoone maar over twee jaren liep, duurden de bemoeiingen
van zijnen zoon bijna eene halve eeuw. Volgens zijne eigene verklaringen in de
Nederlandsche Staten-Generaal, bij zijnen afstand van het oppergezag, den 25
October 1555, deed keizer Karel zes reizen naar Spanje, buiten de nog talrijkere
die hij naar Duitschland en Italië ondernam. Het heeft ons overbodig geschenen,
wij herhalen het, hem te volgen op zijne verschillige tochten met zijne reizende kapel
- eene Vlaamsche, vergeten wij het niet, - die om zoo te zeggen zijne stappen volgde
en zich bereid hield om op het eerste bevel over zee te steken....
‘Nochtans, indien de bepaald, of bijna bepaald uit Nederlandsche bestanddeelen
samengestelde kapel van den vorst zoo gestadig van het eene naar het andere
einde van Europa werd uitgezonden, toch was de tweede kapel, uit inlandsche
(Spaansche) kunstenaars bestaande, om zoo te zeggen tot werkeloosheid
veroordeeld. Deze deed de dagelijksche diensten, waarbij de keizerlijke en koninklijke
familie tegenwoordig was, welke laatste hare bijzondere artisten had voor de
plechtigheden in hare bidplaatsen.’
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Stappen wij thans over tot de beeldende kunsten. Bij onzen wete, heeft keizer Karel
nooit eenigen Nederlandschen schilder bijzonder begunstigd; misschien is hierop
eene uitzondering te maken voor Michiel van Cocxie, die verscheidene tafereelen
voor het hof van Brussel schilderde, maar dan nog, was het eerder de landvoogdes,
die op zijn talent hare aandacht had gevestigd. De keizer hield nog al veel van Jan
(1)
Vermeijen , een vermaard portret- en historieschilder, dien hij meênam naar Tunis,
voor het teekenen zijner krijgsbedrijven en overwinningen, naar welke teekeningen
naderhand tapijten vervaardigd werden.
Niettemin was keizer Karel groot liefhebber van schilderijen; vooral met Titiaan's
werken was hij zeer ingenomen. Hij bestelde hem menig tafereel, en tot driemaal
toe liet hij zich door hem portretteeren; al schertsende, zegde Karel dat Titiaan hem
driemaal onsterfelijk had gemaakt.
Het was op het einde van 1529 dat Titiaan zich naar Bologna begaf om den keizer
te schilderen. Door Aretino's tusschenkomst was den kunstenaar deze eer te beurt
gevallen. De keizer betoonde aan Titiaan de hoogste beleefdheden. In het publiek
en op de wandeling, liet hij hem steeds aan zijne rechter zijde rijden, en toen de
hovelingen hem dit afkeurend deden opmerken, zegde hij: Ik kan wel iemand tot
hertog maken, maar waar zou men een tweeden Titiaan vinden?
De keizer zag hem gaarne schilderen, en eens - zoo wordt

(1)

Jan Cornelisz. Vermeijen, geboren in 1500 nabij Haarlem, die zich te Mechelen en later te
Brussel was gaan vestigen. Hij staat beschreven als een kloek gebouwd man, die op den
zonderlingen inval was gekomen zijnen baard zoo lang te laten groeien, tot hij aan den grond
zou geraakt hebben, waarom hij den bijnaam van Jan met den baard kreeg.
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verteld - dat hij op zijn werkhuis was, raapte hij het gevallen penseel des kunstenaars
op, zeggende: ‘Titiaan is waard door eenen keizer gediend te worden.’
De keizer had niets liever dan Titiaan bij zich te hebben. Hoewel deze laatste
rond de zeventig was, riep keizer Karel hem tweemaal, in 1548 en 1551, bij zich te
Augsburg, waar het toen de vergaderplaats was van al de beroemde mannen van
dien tijd. Hij leidde hem van daar mede naar Inspruck. Op het oogenblik dat Karel's
grootsch ontwerp eener wereld-monarchie zou in niet vergaan, wilde hij voorop van
zijne apotheose genieten, en Titiaan zou die aanschouwelijk maken. De kunstenaar
ontwierp een grootsch tafereel, waarop de Drievuldigheid troont, aan welke scharen
van engelen de leden der keizerlijke familie komen voorstellen, welke laatste allen
op het voorplan in eene glanzende verlichting zijn afgebeeld.
(1)
Te Inspruck werd enkel de schets gemaakt, in 1550 of 1551; de schilderij , een
der prachtigste werken van Titiaan, was eerst op het einde van 1555 of begin 1556
voltrokken. Zij bevond zich in Oogst 1556 te Brussel.
Keizer Karel, wij zegden het reeds, had menigen geleerde met jaargelden
begunstigd, ook jegens Titiaan was hij mild: hij overlaadde hem met eerbewijzen
en geschenken, maakte hem ridder en palatijnschen graaf en verzekerde hem een
aanzienlijk jaargeld. Vermelden wij ook dat de keizer hem elk zijner drie portretten
1000 gouden daalders had betaald.
Spijts des keizers bewering, dat hij nooit iets uit ijdel-

(1)

Dit meesterstuk, omtrent 12 voeten hoog op 9 breedte, bevindt zich thans in het museum van
Madrid. De catalogus geeft het voor titel: la Gloria.

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

340
of verwaandheid had gedaan, denken schrijvers dat de bescherming, die hij artisten
en geleerden verleende, minder ontstond uit echten kunstzin, dan uit de begeerte
om geloofd en geprezen te worden. In een geval althans zal dit wel waarheid zijn
geweest. Tot 's keizers gunstelingen behoorde Aretino, dien wij daareven noemden,
een groot vernuft, maar tevens een liederlijk en verachtelijk mensch. Aretino wist
dat men zijne scherpe pen duchtte, en voor geld had hij lof of wel laster veil. Keizer
Karel en Frans I, koning van Frankrijk, waren aartsvijanden. Gedurende eenigen
tijd, schreef Aretino in gelijke maat goed of kwaad voor den eenen gelijk voor den
anderen monarch. Toen keizer Karel hem een jaargeld van 200 daalders had
geschonken, wachtte hij op de beslissing van Frans I, die hem een hooger jaargeld
had doen beloven en waarvoor Aretino hem wederkeerig had toegezegd over hem
den ronkendsten lof te schrijven. Het hooger jaargeld bleef uit en de dichter hief
keizer Karel tot in de wolken.
Den 17 September 1556 ging de keizer met zijne twee zusters - Maria en Eleonora
- naar Spanje te scheep. Keizer Karel bleef bij zijn onwrikbaar besluit om te Yuste
zich in een klooster te gaan opsluiten. De doorluchtige reizigers voerden eene
menigte kostbare voorwerpen uit het paleis van Brussel mede.
De keizer had de schilderijen aangeduid, die hem het liefst waren en die hij in de
klooster-eenzaamheid rondom zich wilde houden. Zijne keuze viel op vijf
godsdienstige schilderijen van Titiaan, op het vereenigd portret van den keizer en
zijne gemalin, Elisabeth van Portugaal, en op een afzonderlijk portret van beide
personagiën, allen eveneens door Titiaan geschilderd.
Buiten die stukken van Titiaan voerde bij nog mede zes
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andere godsdienstige tafereelen, waarvan vier door Michiel van Cocxie, en een
paar portretten. Men ziet dat twee gedachten hem bij die keuze geleidden: die van
zijne zaligheid, die in het klooster zijne eenige bezorgdheid zou uitmaken, en den
wensch om er omringd te zijn van de beelden zijner naastbestaanden, van wie hij
ging verwijderd leven.
De schilderijen, die de keizer te Brussel achterliet, staan beschreven in een
inventaris, in 1556 op last van Filips II opgemaakt. Men weet niet wat van die stukken
geworden is; denkelijk werden zij vernield door den brand van het paleis te Brussel,
in 1731, waarbij, onder anderen, tien Rubensen verloren gingen.
In bijzondere gunst stond ook bij keizer Karel de beroemde beeldhouwer Leone
Leoni, een Italiaan, die een borstbeeld in gebakken aarde van zijnen beschermer
maakte; Leoni had zijn werkhuis in het paleis des keizers te Brussel, waar deze
hem dikwijls ging zien werken.
Tot vollediging onzer schets, willen wij ten slotte nog gewagen van 's keizers
liefhebberij in horlogiën.
Het horlogiemaken was ten dien tijde geen gewoon handwerk, gelijk ten huidigen
dage; mannen, die zich in de wiskunde beroemd hebben gemaakt, vervaardigden
uurwerken die, gelijk men weet, toen echte kunstwerken waren.
Karel, die, hoe weinig leerzuchtig ook, toch in zijne jeugd trek voor de wiskundige
wetenschappen had gevoeld - omdat hij een groot veldheer wilde worden, zegde
hij, - toonde gedurende heel zijn leven groote belangstelling in mooie en ‘curieuse’
horlogiën. Hij bezat er eene gansche verzameling en kon soms uren op den gang
der uurwerken staan kijken.
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Een zijner gunstelingen, misschien zijn geliefdste, was de beroemde horlogiemaker
en werktuigkundige Giovanni Torrianno, van Cremona. Torriano had te Pavia eene
wonderschoone horlogie gemaakt, en toen de keizer die had gezien, wilde hij den
vervaardiger volstrekt aan zijnen persoon hechten; een zijner grootste vermaken
was hem aan 't werk te zien, hij wilde zelfs van hem niet scheiden, toen hij in 't
klooster van Yuste trad, en daar hielp hij hem in het vervaardigen van nuttige of
beuzelachtige werktuigen, ‘gezamenlijk hunne wederzijdsche nasporingen op de
proef stellende, om eindelijk, na veel mislukkingen om den gang der uurwerken
gansch gelijk te maken, tot de ondervinding te komen dat het gek is de menschen
(1)
eene gelijkvormigheid van gevoel en van geloof te willen opdringen .’ Hij vermaakte
aan Torriano eene aanzienlijke geldsom.
Nog een ander horlogiemaker, met name Valin, werd door den keizer onder zijne
dienaren in het klooster behouden.
's Keizers liefhebberij wordt ook vermeld door Badoaro, gezant van Venetië bij
het keizerlijk hof, die, in zijn relaas aan den senaat, schrijft dat niets ter wereld den
keizer meer behaagde dan horlogiën. Hij vertelt daarover eene anecdoot: De keizer
kloeg eens aan zijnen hofmeester over de spijzen, die hij hem deed opdisschen,
toen Montfalconnet antwoordde: ‘Sire, ik weet waarlijk niet hoe Uwe Majesteit te
bevredigen, ten ware ik haar eene horlogiënsoep deed voorzetten.’ De vorst
glimlachte en zijn toorn was over.
Reeds vroeg moest die liefhebberij bij den keizer zijn ontwaakt, want in de
rekeningen van zijn huis, van 1535,

(1)

A. HENNE. Hist. de Charles V. X, 293.
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staat Apianus (Jan Du Chemin van Besançon) als zijn horologeur vermeld. De
horlogiemakers in zijnen dienst moeten talrijk zijn geweest.
In den inventaris der meubelen van keizer Karel staat de omstandige beschrijving
van verscheidene rijke horlogiën met mecanisme. Eene van deze werd hem
geschonken door zijnen broeder Ferdinand. De keizer nam die mede naar Spanje.
In die inventarissen wordt nog gewag gemaakt van eene andere horlogie, met
zeer vernuftig werk, die gemaakt was door zekeren meester Claes, die den titel
krijgt van horlogeur de Sa Majesté, en tevens vermeld dat keizer Karel bij Lucas Le
Peltier eene prachtige horlogie deed koopen, die de uren wees à la mode de Flandres
et d'Italie.
De horlogiën van keizer Karel, prachtige specimens in dit kunstvak, door de
e

smaakvolle nijverheid der XVI eeuw voortgebracht, zouden thans in onze museums
van oudheidkunde met trots als voorwerpen van onschatbare waarde getoond
(1)
worden .
Wij hervatten de gedachte, bij den aanvang van onze schets aangeraakt, en vragen
nogmaals of er niet iets verrassend, onbegrijpelijks in ligt, dat een keizer Karel, zoo
groot door zijne reusachtige staats- en krijgsbedrijven,

(1)

Ziet hier de beschrijving van eene van 's keizers horlogiën, zooals zij in den inventaris
voortkomt: ‘Premiers, ung grand horloge quarré, à une cloche deseure sonnant, garny d'or
à personnaiges eslevées, assavoir: ces trois costez de l'histoire de Hercules, et le quatriesme
costé tient la monstre. Les dicts quastre costez garnyz par-dedens de quatre platines de
cuyvre, et entre l'or et le cuyvre, du chiment; aiant a chascune quarrure ung piller d'or, et sur
chascun piller ung enffant tenant chascun ung escusson des armes de Castille, Léon, Arragon
et Navarre. La couvercle aussi d'or armoyée des armes de l'empereur et de testes
d'anticquailles. Le dessus en façon d'une lanterne, aiant sur le fortelet ung aigle à deux testes
et une pièce d'or quarée, servant au pied de l'horloge pour soustenir et clore le dict horologe.’
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gedurende zijne gansche regeering zoo rusteloos, zoo somber en wreedaardig
werkzaam ter bestrijding van de ‘ketterij’ en ter uitroeiing van de ‘ketters’ nog tijd
kon vinden voor zooveel liefhebberijen, kon vatbaar zijn voor de edele en zachte
gewaarwordingen, die de beoefening en de bescherming der kunsten medebrengen?
Van dit standpunt beschouwd, blijft het karakterbeeld van keizer Karel ons een
psychologisch raadsel.
WILLEM ROGGHÉ.
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De kiezingen bij onze voorouders, door L. De Rijcker. (Vervolg,
zie bladz. 237.)
VII.
De verschillende standen in Vlaanderen; de kiezingen te Gent.
In de groote steden van Vlaanderen trof men insgelijks bevoorrechte burgers of
poorters aan, en niet bevoorrechte onder opzicht van politieke rechten. Toch was
een verschil van opvatting tusschen het patriciaat van Brabant en datgene van
Vlaanderen vast te stellen: het eerste achtte de bezigheden van handel en nijverheid
beneden zijne waardigheid, terwijl die bronnen van welvaart en grootheid bij het
tweede in eere stonden. De leden der Koopmansgilde in onze Vlaamsche steden
behooren tot de hoogere standen, en uit hun dagelijksch verkeer met het
ambachtsvolk ontstond onder de verschillige klassen eene zekere toenadering.
Stoffelijke welvaart brengt fierheid mede, en al vroeg drongen de Vlaamsche
ambachten aan om hun aandeel in het gemeentelijk bestuur te hebben. Zij willen
niet langer vreemd blijven aan de verkiezing der wethouders. Nochtans is het slechts
e

in de XIV eeuw, dat zij er in lukken politieke
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rechten te verkrijgen, en eerst met het tijdstip van Artevelde houdt hunne uitsluiting
op van het schependom.
De wrijving tusschen de verschillende standen was te dien tijde groot. De minderen
steken fier het hoofd op; de hoogste klassen blikken met grimmigheid op 's volks
vrijmoedigheid, bevreesd als zij zijn voor het verlies hunner voorrechten. Die
gespannen toestand kan men bij onze kroniekschrijvers gade slaan.
Het ambachtsvolk wordt bij hen aangeduid onder de benaming van gemeente,
plebs, zegt de annaliste Meyere, tegenover de Coomansgulde, samengesteld uit
lieden van ghenen ambachte, dus poorters die handel drijven; ook gewaagt men
van ledichgangers, de renteniers van den tijd, welk woord echter niet de hoonende
beteekenis meêbrengt, welk het heden heeft.
Zoo was het te Gent, met welke fiere en roemrijke stad wij ons hier uitsluitelijk
e

gaan bezig houden. In de XV eeuw was de bevolking der stad Gent in drie leden
verdeeld: poorterij, weverij en kleine ambachten. Tot wat tijdstip klimt die verdeeling
op? Het antwoord op deze vraag blijven wij schuldig. Alleen mogen wij zeggen dat
de stadsrekeningen van 1339 de eerste vermelding geven der ‘drie leden van der
poert’, doch die verdeeling slaat op weverij of groote nering, volderij en kleine
ambachten. De kleine ambachten hebben zich later gefedereerd, wanneer weet
men niet. De Carolijnsche concessie van 1540 schafte de drie leden van poorterij,
weverij en kleine ambachten af, en bracht de ingezetenen tot eene en zelfde
gemeente, wat algemeen als eene weldaad en een vooruitgang beschouwd werd.
e

Zooals wij hooger zegden, was het slechts in de XIV eeuw dat het volk of
‘gemeente’ aan het politiek leven in Vlaanderen rechtstreeks deel nam. Te Brugge
werd het
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schependom tweevoudig in 1304; acht zetels op dertien kwamen aan de ambachten
toe. Te Gent hadden de volksbewegingen op de wijziging van het wethouderschap
gewichtiger uitslagen. Deze uitslagen bieden belang genoeg aan om nader gekend
te worden.
e

Gedurende de XIII eeuw stond Gent onder het bestuur van een schependom
van 39 patriciërs, gekend onder den naam der XXXIX, verdeeld in drie reeksen van
13 schepen ieder. De eerste reeks maakte de 13 schepenen uit; de tweede de 13
raden, en de derde de 13 wepelingen (vacui, rustenden). De drie reeksen wisselden
jaarlijks van bediening, derwijze dat de schepenen van het eene jaar het volgende
jaar wepelingen, de raden schepenen, en de wepelingen raden werden.
Zij waren aangesteld voor hun leven en onafzetbaar. In geval van afsterven eens
lids werd door zijne ambtgenooten een plaatsvervanger gekozen. Dus kwam de
vorst noch de burgerij in de benoeming tusschen, en het schependom was slechts
eene erfelijke bezitting van eenige familien, en bleef onverantwoordelijk over de
daden van zijn bestuur.
In 1301 werd de Raad der XXXIX afgeschaft en vervangen door een nieuw
wethouderschap, berustende op de volgende grondslagen: het schependom bestond
uit 26 leden, van welke 13 als schepenen en 13 als raden gekozen waren. Later
verkregen de eerste den naam van schepenen van der keure, de tweede die van
schepenen van gedeele. De verkiezing van het wethouderschap was jaarlijksch;
niemand kon herkozen worden.
De kiezing der schepenen werd echter niet gedaan door het volk, zooals men het
meermaals gezegd heeft. Neen, het kieswerk werd volbracht door acht
kiesgerechtigden op deze wijze: Jaarlijks benoem de het aftredende wethouderschap
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vier mannen uit de poorterij, en de graaf van zijnen kant vier, ook uit de poorterij.
Deze acht notabelen der stad Gent vormden het kiescollege uit, die de 26 schepenen
uit de bekwaamste lieden der stad te kiezen hadden, 26 prodes hommes les plus
souffisants par la ville, wat ons eigenlijk niet klaar zegt of de gekozenen leden der
koopmansgilde moesten zijn of ook onder de gemeente mochten genomen worden.
De 26 verkozenen werden verdeeld in twee dertientallen, en de vorst, of beter
zijn gevolmachtigde, bepaalde vervolgens welk der twee dertientallen zal fungeeren
als schepenen, welk als raden. Op het feest van halfoogst begon het nieuw bestuur,
en drie dagen nadien, rekenden de afgetredenen af voor de nieuwe bestuurders en
voor het gemeen, in tegenwoordigheid van 's vorsten afgevaardigde.
De vier leden van het kiescollege door de aftredende leden aangeduid, noemde
men stedekiezers, de vier overige aangeduid door 's graven afgevaardigde, 's heeren
kiezers. Het kieswerk van het college had plaats op eene eigenaardige wijze: de
acht leden sloten zich op, ten schepenenhuize van Gent, zonder met iemand in
gemeenschap te staan, zoolang het kieswerk niet volbracht was. De gevolmachtigde
van den graaf was gelast maatregels te nemen tot het afweren van kuiperijen en
bedrog tijdens de werkzaamheden. Deze waren gewoonlijk denzelfden dag geëindigd
Uit het voorgaande blijkt dat de hervorming van het Gentsche wethouderschap,
door de grondwet van 1301 ingevoerd, radikaal was. De schepenen zijn niet meer,
gelijk de leden der XXXIX, onafstelbaar en zich zelf volledigend, maar jaarlijks
verkiesbaar en rekenplichtig, en gansch vernieuwd. De nieuw ingevoerde wet was
dus zonder tegenspraak eene aanwinst voor het volk, alhoewel het geen kiezersrecht
had.
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VIII.
De toepassing der kiezingswetten onder Philips den Goede.
In den loop der tijden bleef men den geest der grondwet van 1301 vrij getrouw, dat
is te zeggen, de kiesverrichtingen werden op eerlijke wijze uitgevoerd. Toch week
men wel eens van dien geest af, maar dan protesteerde de benadeelde partij op
geweldige wijze. Wij zullen echter daaromtrent in geene wijdloopigheden vervallen
en ons bepalen tot een enkel feit dat van beslissende waarde is. In 1446 besloot
hertog Philips de Goede in Vlaanderen eene belasting op het zout in te voeren, voor
(1)
den termijn van 12 jaren, belasting die men nooit gehad had . Na eenig dralen,
stemden Brugge en Iepere er in toe, maar Gent weigerde. De Caljoot op het zout
kwam den Gentenaar onbillijk voor, en trof in de vereenigingen der Collatie, door
(2)
den hertog bijeengeroepen, eenen geweldigen tegenstand aan . Gedurende jaren
bleef de stad uit die oorzaak in opschudding. Het gemeen, weinig trouw hebbende
in de overheden, riep om eenen nieuwen Artevelde, terwijl de burgerij, voor onheilen
bevreesd, verzoening met den hertog wenschte.
De toestand der gemoederen bracht den hertog in groote verlegenheid. Bij de
jaarlijksche verkiezing der wethouders in 1449, ten halfoogst, trachtte hij goedgezinde
schepenen te doen doorgaan, maar de poging mocht niet lukken. De

(1)
(2)

Het gold een recht van drie stuivers per maat zout.
Zoo het schijnt begaf zich de hertog in persoon in het midden der Collatie om de belasting te
doen wettigen.
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acht kiezers vergaderden, als naar gewoonte, ten schepenenhuize, om te zetelen,
afgezonderd van alle gemeenschap met den buiten, zoolang hunne werkzaamheden
niet afgeloopen waren. De bevolking verbeidde den uitslag der kiezing met
gespannenheid, maar die uitslag liet zich wachten. Doorgaans duurden de
werkzaamheden slechts eenen dag, maar in 1449 waren de kiezers den 14 augusti
en

in het conclaaf gegaan, en kwamen daar eerst den 17 te zeven uren des avonds
(1)
uit .
De kandidaten van Philips waren niet benoemd. Wanneer men hem den uitslag
der kiezing bekend maakte, weigerde hij die goed te keuren, vooraleer de zaak
nader onderzocht ware. Hij beweerde dat de kiezing onregelmatig was toegegaan,
dat de kiezers tijdens het conclaaf aan invloed van buiten hadden gehoor gegeven;
eindelijk dat men den geest der grondwet van 1301 betreffende de jaarlijksche
kiezing was afgeweken, door aan het democratisch beginsel uitsluitelijk gehoor te
geven. Dit laatste punt was eigenlijk in dezen zin op te vatten, dat de stedekiezers
genomen waren, twee uit de 52 ambachten en twee uit de weverij, dus geen enkele
(2)
uit het eerste lid der stad, de poorterij .
Intusschentijd dat de zaak door commissarissen onderzocht werd, zou Philips
zelf een wethouderschap van 14 personen aanstellen; maar hoorende dat Gent
daar niet wilde in toestemmen, zoo riep de hertog zijne twee baljuws weder
(hoogbaljuw en onderbaljuw), mitsgaders zijnen amman en

(1)

Dagboek der Gentsche Collatie, blz. 11.
e

(2)

J. DAVID. Vaderlandsche historie, 8 deel, blz. 144.
Men denke echter niet dat de mannen uit de weverij genomen, altijd en noodwendig
wollewevers waren; neen, het waren soms notabelen, poorters van hoorije, edele als onedele,
die als leden van het groot ambacht deel maakten; hetzelfde mag men zeggen van de
vertegenwoordigers der kleine ambachten.
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hunne bedienden, stellende de stad, gelijk men zeide, rechteloos. Die toestand was
zeer bedenkelijk, want de tegenwoordigheid van den baljuw was noodig tot het doen
(1)
van recht .
Philips liet het er niet bij. In een manifest haalde hij zijne grieven tegen de
Gentenaars op. Hij klaagde bitter over de gewoonte, sinds geruimen tijd door de
woelige stad aangenomen, van de 26 werkende leden van het wethouderschap te
kiezen in de verhouding van 6 schepenen uit de hoogere burgerij, dat is de
grondeigenaars, 10 schepenen uit het ambacht der weverij en 10 uit de kleine
ambachten. Het manifest besloot met deze woorden: ‘Certes, il fault dire qu'ilz font
comme gens qui point ne recongnoissent de Dieu en ciel, ne de prince en terre,
mais contendent et vuellent, par eulx et d'eulx meismes regner, seignourier et
(2)
gouverner à leurs plaisirs et voulentez.’
En inderdaad de grief, die den vorst het meest op het hart lag, was wel de macht
en de fierheid der Gentenaars. Sedert de diepe vernedering, door Brugge ondergaan
in 1437, scheen het alsof Gent geheel Vlaanderen vertegenwoordigde; ‘l'on ne
parloit en Flandre que du pouvoir de messieurs de Gand,’ zegt Olivier de la Marche.
De stad ijverde om hare bevolking te vermeerderen, door het aannemen van nieuwe
burgers. De titel van burger van Gent was aanzienlijk en zeer gezocht, ook van
wege de edellieden. Het

(1)

De baljuw was de vertegenwoordiger van den vorst, en in ettelijke gevallen bemiddelaar
tusschen stads- en staatsbestuur. In crimineele zaken was hij aanklager en eischer, en had
steeds het recht tegenwoordig te zijn, wanneer de schepenen in vierschaar zetelden, ook in
de geestelijke rechtbank voor geloofszaken. Hij wettigde en bekrachtigde de acten en besluiten
der stedelijke ambtenaars. Hij was mede bestuurlijke ambtenaar, daar hij deel had aan de
uitvaardiging der stedelijke politiewetten. Nog had hij tot taak elke inbreuk op het vorstelijk
gezag van wege het schepenencollege te beletten De amman had zijn bepaald aandeel in
al de justitie-acten.

(2)

GACHARD, Documents inédits, etc. 2 deel, blz. 96.

e
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viel dan ook niet moeilijk dien titel te bekomen. Genoeg was het, gedurende een
jaar, een huis of eene gemeubleerde kamer te bewonen, en om daarbij in een
ambacht als lid aangenomen te worden, was het voldoende Gentsch burger te zijn.
Als burger of ambachtsgezel trof men immer bescherming aan in zijnen handel en
(1)
wandel, en om het even waar men vertoefde, door persoonlijke voorrechten . Het
was dus geene geringe zaak als burger van Gent aangeteekend te staan.
Wij vertrouwen dat de bijzonderheden, die wij hier over het oude Gent in het
midden brengen, niet vreemd zijn aan de stof welke wij behandelen en keeren terug
tot het krakeel tusschen Philips en de stad, ontstaan ten gevolge der kiezing van
1449.
De Gentenaars zonden gezantschappen tot den vorst, die zich te Brugge bevond,
en vertoonden dat alles wettiglijk gebeurd was, doch hij bleef bij zijn besluit; hij had
bemerkt dat men twee of drie schepenen had gekozen, die in 1446 den gevraagden
last op het zout hadden doen verwerpen.
De gekozen wethouders spraken recht op hunne manier, zonder amman of baljuw
en in November gaf Philips een bevel uit dat niemand voortaan aan de Gentsche
(2)
overheden te gehoorzamen had . In het begin van 't volgende jaar kwam het geschil
op beteren voet door de tusschenkomst der Staten van Vlaanderen, die te Mechelen
vergaderden. Gent stemde toe in eene nieuwe keus en deze had plaats in Maart.
Denzelfden dag zond dan ook de vorst zijne officieren weder, en de vrede was voor
(3)
het oogenblik hersteld .

(1)
(2)
(3)

e

KERVIJN, Histoire de la Flandre, 3 deel.
Memorieboek van Gent, blz. 228. Dagboek der Gentsche Collatie, blz. 11.
e

Verdere gebeurtenissen staan vermeld bij J. DAVID, Vaderlandsche historie, 8 deel, blz. 146.
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IX.
De politieke vergaderingen op de vrijdagmarkt te Gent.
Gedurende den bloei van het gemeentelijk tijdvak, dat is tot Karel V, spelen de
volksvergaderingen en kiezingen eene gewichtige rol in de Gentsche jaarboeken.
Het gebeurde meermaals dat de wethouders van Gent het volk moesten raadplegen
in buitengewone of hachelijke omstandigheden. Dit had tot gevolg het houden van
volksvergaderingen, alwaar de belanghebbenden eene stemming hadden uit te
brengen. Het volk van Gent bemoeide zich gaarne met zijn inwendig bestuur en
met de aanstelling der hoofden; het had democratische zeden aangenomen, waardig
van naderbij gekend te worden. Zijn Forum was gewoonlijk de Vrijdagmarkt, en in
dagen van opgewondenheid was deze plaats soms getuige van tooneelen, welke
niet altijd vredelievend afliepen, niet meer dan bij de volksbewegingen in het oude
(1)
Rome.
Op welke wijze de bevolking geraadpleegd werd en deze haar gevoelen uitbracht
wanneer zij op de Vrijdagmarkt in Comitia vergaderd was, zullen wij met korte
woorden beschrijven. De bijzonderheden, die hier volgen over een gewichtig deel
van het politiek leven der Gentenaars, en die wèinig gekend zijn, geven wij naar
aanleiding eener merk-

(1)

De Vrijdagmarkt was ten allen tijde en bij de meest verschillende omstandigheden het
toevluchtsoord van 't Gentsche volk, het hoofdtooneel van volksverlustigingen, de plaats waar
het bij overwinningen of heugelijke reddingen vreugdekreten kwam aanheffen, en waar het
in oogenblikken van misnoegen en lijden kwam samenrotten. De Vrijdagmarkt is voor Gent
t

wat het S Marcusplein voor Venetië is.
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waardige geschiedkundige bijdrage, voorkomende in het weekblad het Volksbelang,
nummer van 26 Mei 1883, en geteekend J.V. (Julius Vuylsteke). Het bespreekt
e

bepaaldelijk de volksvergaderingen tijdens de XV eeuw.
Bestuurlijke of staatkundige bekendmakingen werden van uit het venster van het
schepenenhuis afgekondigd aan het volk. In geval van volksvergaderingen op de
Vrijdagmarkt, deed men bekendmakingen van uit het Tooghuis, soms ook, maar
(1)
onjuist, Hooghuis geheeten.
Het was voor het Tooghuis dat de algemeene volksvergaderingen gehouden
werden. De vergaderingen waren tweederlei: gewapende met de banieren,
ongewapende zonder banieren. De eerste waren verplichtend; de ambachtslieden
liepen zich wapenen en kwamen bijeen in hunne neringhuizen, van waar zij met
hunne banieren naar de markt optrokken, terwijl de overheid zorgde dat ook de
banier van den graaf en die van de stad naar de markt gedragen werden. In beide
vergaderingen had ieder lid der stad (poorterij, kleine neringen en weverij) zijne
plaats. Aan 't hoofd van elke kleine nering stond haar deken; van elke wijk van de
weverij haar gezwoorne. Niemand mocht het woord nemen zonder toelating van
zijnen deken of gezworene, en deze waren gehouden wat men gaarne zoude

(1)

Het Tooghuis stond op de Vrijdagmarkt omtrent het midden der rei huizen, gelegen tusschen
de Wandelstege (Serpentstraatje) en de Langemunt, rechtover Artevelde's standbeeld. Het
venster van het Tooghuis diende om het volk, op de markt vergaderd, allerlei zaken mede te
deelen of voor te stellen. De kennisgevingen heetten vertooghynghe, van daar den naam van
Tooghuis; 't was mede aan dit venster dat onze vorsten zich toonden bij hunne inhuldiging
t

te Gent, om den eed van het vergaderd volk te ontvangen, nadat zij hunnen eed in S Baafskerk
afgelegd hadden; 't was eindelijk nog van op 't Tooghuis dat de schepenen de halsrechtingen
bijwoonden, welke op de Vrijdagmarkt uitgevoerd werden.
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zeggen te kennen te geven ‘daar 't behoort’. Wie het volk wenschte toe te spreken,
werd op het Tooghuis toegelaten, waar het Magistraat zich bevond, en voerde het
woord van uit het venster.
De volksvergaderingen werden soms alleen bijeengeroepen om iets gewichtigs
aan het volk mede te deelen, soms om over de mededeelingen aanstonds te
beraadslagen en te beslissen. In het eerste geval, na vertoog van de zaak, scheidde
de vergadering, en trok, indien er een besluit te nemen was, elk in 't zijne, dat is te
zeggen, ieder stemhebbend lichaam naar zijne bijzondere vergaderplaats: de
poorters naar het klooster der Predikheeren; de wevers naar hun lokaal ten
Bogaarden (Korte Violettestraat); de kleine neringen, ieder in haar bijzonder huis,
om over de ontvangen mededeeling te beraadslagen en te stemmen.
Daarna werden de afzonderlijk genomen besluiten of antwoorden, door
afgevaardigden op den Collatiezolder samengebracht. Moest er onmiddellijk een
besluit genomen worden, dan bleef men op de markt bijeen tot dat de zaak
afgehandeld was. Zoo werden er rechters en hoofdmannen gekozen en afgesteld,
en over verschillige zaken gestemd.
De stemming gebeurde bij aanvraag, elk staande achter zijnen deken. De ‘meeste
menichte’ droeg door, 't geen daarom niet wil zeggen dat de stemming hoofdelijk
was; waarschijnlijk stemde men per lid. De bijeenroeping tot vergaderingen gebeurde
(1)
bij klokslag ; voor de ongewapende vergadering sloeg men op de uurklok aan den
eenen kant driemaal vier slagen, voor de gewapende vergadering werd

(1)

e

In de XIV eeuw meestal bij trompet. Boden te paard reden de stad rond om 't werk te
verbieden en 't volk, de gemeente of de goede lieden op den Kouter of de markt te doen
vergaderen.
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de werkklok geslagen ‘an beede de zijden zonder getal’.
Die vergaderingen waren gewoonlijk ordelijk ‘paeysivelic’, doch 't gebeurde ook
wel eens dat ze woelig werden, en alsdan ontstond er ‘groot gedrom’ dat elk er van
‘gruwen mochte’. De vergadering verdeelde zich dan soms in twee kampen: degene
die de overheid, op het Tooghuis aanwezig, ondersteunden, bleven vóor dit huis
staan; de andere gingen ‘over dander zijde’, te weten naar den kant van het
Huidevettershuis (het Toreken).
Wie was bevoegd om dergelijke vergaderingen bijeen te roepen? De aanwezigheid
van 's heeren banier en van der stede banier toont genoeg dat zij slechts wettig
konden bijeengeroepen worden door Heer en Wet gezamenlijk, dit is den graaf (of
zijn plaatsvervanger den baljuw) en de schepenen. Doch in tijden van beroerten
e

e

(14 en 15 eeuw), als het volk misnoegd werd, begonnen de neringen en ambachten
‘met ledichgang te maken’ of het werk te staken en te vergaderen in hunne
neringhuizen, waar zij dag en nacht gewapende wacht ‘wake’ hielden, en als dit
eenen tijd geduurd had, zonder dat verkregen was hetgeen men wilde, dan trok
men ter markt uit eigen beweging ‘met eenen ghemeenen accoorde,’ waarschijnlijk
door toedoen van de twee hoofddekens (den overdeken der kleine neringen en den
(1)
deken der wevers), die in zulke gevallen het oppergezag in handen kregen .

(1)

De overdeken, of juister heuverdeken, was het opperhoofd der kleine ambachten. Hij werd
jaarlijks gekozen door de dekens der kleine ambachten. Deze kiezing greep plaats sedert
1425 in den refter der Augustijnen, op halfoogst, nadat de wet vernieuwd was, op bevel van
Philips den Goede ‘omme alle gescillen, hier voortijts partielic gheresen omme der officien
wille van den overdekinscepe van den lede voorsijt, te beletten.’ Als hoofddeken was zijn
invloed aanzienlijk. De poorterij of eerste lid der stad, had den voorschepen tot opperhoofd
of aanleider.
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Men droeg vooral zorg de banier der stad en ook 's heeren banier ter markt te doen
zijn, als handelende in zijnen naam en bij ontstentenis van zijne officieren. Verergerde
de twist tusschen den vorst en de stad, zoodat men tot het kiezen van hoofdmannen
overging, dan waren het deze dictators die het volk bijeenriepen.
Eens op de markt, duurde de vergadering soms verschillende dagen achtereen,
en dan hadden het de personen die, met of tegen hunnen dank, als schepenen,
dekenen of hoofdmannen het gezag in handen hadden, zeer lastig. ‘Men moest
altijd wat doende zijn, oft anders en zoude men tvole niet konnen ghepayen,’ en
men deed ook al 't mogelijke om de menigte, die de markt niet verlaten wilde zoolang
zij niet op al hare eischen voldoening gekregen had, te ‘paaien’ of tevreden te stellen.
De aanstelling door het volk van hoofdmannen was steeds door den graaf
beschouwd geweest als een zeer oproerig feit. In den strijd van Gent tegen hertog
Philips den Goede (1451) had het volk eenen hoofdman benoemd voor de kleine
ambachten en eenen voor de weverij Philips was woedend over die drievoudige
benoeming, daar het aanstellen van hoofdmannen den Gentenaars door vroegere
traetaten verboden geweest was.
De drie gekozen hadden, zoo 't schijnt, dat gevaarlijk ambt niet gezocht. Zij werden
naar het Tooghuis geleid, en daar hadden zij hunnen eed te doen. Eene lijfwacht
werd hun gegeven, bestaande uit zes mannen poorters, eenen man uit elke kleine
nering, en eenen uit elken wijk der weverij, dat was meer dan tachtig man.
De dictators voerden eenen hoogen toon, wat hertog Philips hevig tegen de borst
(1)
stuitte. Aan het hoofd hunner ędicten zetteden zij hunnen naam, gelijk de vorsten .
Die koningen

(1)

SCHAYES. Dagboek der Gentsche Collatie, blz. 391.
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van eénen dag genoten een onbepaald gezag, ten minste in schijn, want Chastelain
zegt van hen: ‘Ils se font seigneurs de la ville, exercent le fait de la justice, font editz,
et sont obeiz en tout’.
Moeielijk is het vast te stellen tot wat tijdstip de Gentsche Comitia, waarvan wij
even spraken, in zwang gebleven zijn; wellicht tot het einde der eeuw, of met
e

wijzigingen tot in het begin der XVI eeuw. Althans is het zeker dat de Carolijnsche
Concessie van 1540 ze voor eeuwig onmogelijk maakte.

X.
De vernietiging van het Gentsche charter van 1301 door Karel den
Stoute.
Het zal niet overbodig zijn hier bij het sluiten der bijzonderheden over onze
gemeentelijke kiezingen een woord te zeggen over het lot, dat het beroemd charter
van 1301, waarvan wij meer dan eens gesproken hebben, ten deele viel.
Het was den 8 januari 1469 dat Karel de Stoute in zijn hof op Caudenberg, te
Brussel, een gezantschap uit Gent ontving, samengesteld uit afgevaardigden van
(2)
de wethouders, de poorterij, dekens en gezwoornen der 52 ambachten, minstens
200 man. Het doel van het gehoor was het smeeken om vergiffenis door de
Gentenaars over het erg oproer, dat onverwachts uitgeborsten was in de groote
stad, in 1467, bij de inhuldiging van hertog Karel te Gent, als graaf van

(2)

Het bestuur van elk ambacht bestond uit den deken en twee gezwoornen, als zoodanig door
de leden gekozen. De gezwoornen, van wie wij hier spreken, waren dus de assessoren des
dekens.
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Vlaanderen. Karel had weinige dagen na het oproer in ongunstige stemming de
stad verlaten, en sedert dit tijdstip verkeerde men te Gent immer in verlegenheid.
De bevolking had alles te vreezen van het wraakzuchtig karakter van den nieuwen
vorst, en toen zij de mare kreeg van de verwoesting van Luik werd hare onrust nog
grooter.
De burgerij wenschte eene verzoening met den hertog, en getroostte zich eene
volstrekte onderwerping. Eene vergadering, gehouden den 20 December 1468, ten
Collatiezolder, waaraan, benevens de schepenen, meer dan 80 notabelen deel
namen, hechtte hare goedkeuring aan het besluit om den hertog voldoening te
geven, en toonde zich bereid om de door hem opgelegde voorwaarden tot het
bekomen van vrede te aanvaarden. In een eerste onderhoud met de Gentenaars
had Karel de Stoute zijne eischen doen kennen, namelijk het storten van eene
boetsom van 36000 gulden, de terhandstelling aan Karel van eenen act van
onderwerping, bekleed met het zegel der schepenen en dekens, het afgeven van
de banieren tijdens het oproer van 1467 opgeheven, en eindelijk de teruggave in
de handen van den vorst van het groot privilege van 1301, met nog eenige andere
charters, welke de Gentenaars in hun bezit hadden.
Men weet op welke vernederende wijze het gezantschap onthaald werd. Meer
dan een uur stonden de Gentenaars op het voorplein, in de sneeuw, alvorens binnen
geroepen te worden. Bij den hertog gekomen, die op zijnen troon zat, omringd van
zijne hovelingen en de gezanten van vreemde mogendheden, bogen zij den knie,
en riepen mercij, in naam der stad. De pensionaris van 't Gentsche
schepenencollege, Boudewijn Goethals, sprak eene redevoering uit, waarin hij het
ongelijk der Gentenaren erkende, en om vergiffenis smeekte. De afgevaardigden
knielden nogmaals, en dan
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legde ieder der dekens eene banier voór de voeten van Antone van Boergondië,
Karel's stiefbroeder.
Nu viel er iets pijnlijker voor: de wethouders overhandigden den vorst het privilege
van koning Philips den Schoone van het jaar 1301, ook nog de keure van graaf
Robrecht van Bethune, nopens de wijze van herkiezing der schepenen, keure die
eigenlijk de bekrachtiging was der eerste. De kanselier van Boergondië, Pieter de
Goux, nam de eerbiedwaardige stukken, en sneed ze voor elks oogen met een mes
in stukken.
Karel sprak de afgevaardigden verder bittere woorden toe, verweet het volk van
Gent zijne zucht naar woeling en oproer, er bijvoegende, dat hij 's volks ontembaren
geest niet vreesde, en dien desnoods zou weten te beteugelen. Hij wilde echter
inschikkelijk zijn en vergiffenis schenken.
De grondwet van 1301 vernietigd zijnde, werden de schepenen niet meer gekozen
door acht kiezers, maar willekeurig aangesteld door 's vorsten commissarissen,
gelijk het in andere steden plaats had. De nieuwigheid was echter niet van langen
duur, want bij de dood van den hertog keerde de wijze van kiezing terug op den
ouden voet. De beperkingen, door Karel toegebracht aan de privileges van Gent,
werden vermeld in een perkament of calfvel, dat den Gentenaars werd overhandigd,
als uitmakende eene nieuwe keure.
In de jaarboeken der groote stad komt meer dan eens eene bladzijde voor, waarop
harde boetplegingen, aan het volk opgelegd, na beroerlijke dagen, te lezen staan;
doch wij gelooven niet dat de fiere ingezetenen ooit eene zoo bloedige vernedering
te onderstaan hadden, als de kastijding welke wij zooeven vermeld hebben. Wat
zullen de harten der Gentenaars te lijden gehad hebben bij de vernietiging van het
duurbare stuk van 1301, door al Karel's voorgangers
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geëerbiedigd gebleven, en te recht beschouwd door het volk als de grondzuil en
den schutsengel van het gemeentelijk zelfbestaan! Doch dien droevigen smaad
moesten de Gentenaars zich laten welgevallen. Het was hun te doen de geliefde
vaderstad te behoeden tegen het lot, door Luik ondergaan, en zij aarzelden geen
oogenblik hunnen hoogmoed te offeren aan de dringende noodzakelijkheid. De
wethouders namen ernstige maatregelen om het volk der kleine ambachten te
beletten daden van onzinnigheid of juister gesproken, van wraak te plegen, ten
einde den hardvochtigen vorst geen voorwendsel te geven lot het beperken van
andere vrijheden. Wij mogen echter niet vergeten hier bij te voegen dat de hertog
eene wijziging had geëischt van de Gentenaars in de inrichting der Collatie, daar
deze inrichting van het openbaar leven der gemeente in de laatste gebeurtenissen
hare gewone kalmte eenigszins had uit het oog verloren. Deze vereeniging mocht
voortaan niet meer dan 200 tot 300 ingezetenen in haar midden tellen, en deze
ingezetenen werden aangeduid door den baljuw, die alleen het recht had de Collatie
bijeen te roepen.

XI.
De Gentsche collatie; de Carolijnsche concessie.
De inrichting der Collatie maakt een innerlijk deel uit van het door ons behandelde
onderwerp, en verdient om die reden van naderbij besproken te worden.
Collatiën waren raden, door de schepenencolleges geraadpleegd, hoofdzakelijk
in financiëele zaken. Zij kwamen tot stand onder Gwijde van Dampetra, en waren
samengesteld uit eerlijke lieden of grondbezitters, die zich vereenigden,
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wanneer nieuwe belastingen den ingezetenen werden opgelegd. Wij zijn niet juist
e

ingelicht over de handelingen der Collatiën gedurende de XIV eeuw, doch wij weten
dat zij na eenigen tijd bestonden uit drie leden. De Collatie van Gent, de belangrijkste
onder die bestuurlijke inrichtingen, had ook in haren schoot vertegenwoordigers uit
de poorterij, de weverij en de kleine ambachten. Het was een gemeentelijke raad,
wien de schepenen in belangrijke aangelegenheden een advies te vragen hadden,
een raad ‘representerende tgantsche ghemeente ende tghegeele lichame van de
Stede.’
De drie leden der Collatie beraadslaagden afzonderlijk in een gegeven lokaal en
de uitslag der stemming van elk lid werd vervolgens door bemiddeling van
afgevaardigden aan de schepenen overgebracht. De samenkomsten der schepenen
met de afgevaardigden hadden plaats ten schepenenhuize, en droegen ook den
naam van Collatiën. Het waren om zoo te zeggen de eigenlijke Collatiën, waarvan
zoo dikwijls in onze kronieken gesproken wordt, en het getal afgevaardigden der
ambachten en der poorterij, er tegenwoordig, was aanzienlijk; het bereikt
verscheidene honderden. Slechts bij eenparigheid van stemmen der drie leden
waren de voorstellen der schepenen aangenomen. Men verkondigde eerst de
stemming der poorterij, vervolgens die der weverij en eindelijk diegene der
ambachten. Men kan wel denken dat het er niet altijd rustig toeging; ook ziet men
dat de vorsten ijverden om het aantal vertegenwoordigers te beperken.
Wij weten op geene stellige wijze wie in de afzonderlijke Collatiën der drie leden
stemrecht had. Wat de poorterij betreft, was men, zoo 't schijnt, tot het stemmen
toegelaten wanneer men tot heerlijken huize behoorde, dat is woonachtig in een
gesloten huis, waarvan men eigenaar was. Wat aangaat het tweede en derde lid,
mogen wij verzekeren dat
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de meesters stemrecht hadden, maar ten opzichte der gezellen en dus ook der
leerknapen, kunnen wij geen antwoord geven.
Was er Collatie op handen, afgevaardigden van ieder lid der gemeente begaven
zich bij de schepenen om de voorstellen te hooren, welke zij aan hunne medeleden
‘elk in 't zijne’ gingen overbrengen. Na beraadslaging en stemming in de verschillige
lokalen, werden de antwoorden of uitslagen aan de wethouders, op het
schepenenhuis, kenbaar gemaakt, en wel op den Vinder- of Collatiezolder, waar
de op de dagorde staande zaken soms opnieuw heftig besproken werden, want,
gelijk wij hooger zegden, volgens de grondslagen der costumen van Gent, waren
de voorstellen der schepenen slechts aangenomen, voor zooveel er eenparigheid
bestond onder de drie leden.
Dat ieder lid der Collatie afzonderlijk beraadslaagde, wordt ons door het volgende
bewezen; de openinghe der Collatie van 25 oogst 1539 sluit als volgt: ‘op welek
point deputatie ende nominatie ulieden mijne heeren, elc in 't sijne, believen zal
elcanderen goet recordt te doen..... en de openinghe van 2 sept. daaropvolgende:
‘wanof elck in 't sijne believen zal goet rapport te doen.....’ Voegen wij hier nog bij
dat op dit tijdstip (1539) de weverij vereenigde in de ‘Bogaerde’ t'einde Onderbergen,
in de Violettestraat, en de poorterij in 't klooster der Jacobijnen of Predikheeren,
Onderbergen.
Gedurende het oproer van 1539 was de Collatie buiten hare rol gegaan door het
houden van talrijke bijeenkomsten, den naam verdienende van politieke meetings,
en men weet het, meetings zijn nooit beschouwd geweest als een surrogaat van
een leergang van logica. Eene volkspartij was ontstaan, die, met buitensporigheid
te werk gaande, het meesterschap
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der stad had weten te veroveren, ook zelfs bij de verkiezing der weihouders en der
(1)
dekens .
De oproerlingen voerden den naam van Cressers of Creesers, en wilden de
gemeente van het tijdperk van Artevelde doen herleven, met haar zelfstandig karakter
en hare fiere onafhankelijkheid. Hun programma was, geene voorstellen tot
verzoening met de landvoogdes Maria van Hongarië, 's keizers zuster, te aanvaarden,
vooraleer de stad in al hare oude rechten hersteld was. Dit laatste punt sloeg op
het verdrag van Cadzant, door Karel V en door de Gentsche wethouders in 1515
geteekend, tegen welk tractaat men verbitterd was, omdat het, zoo men zeide, den
(2)
ondergang van Gent ten gevolge had .
De poorterij, de bewarende partij des tijds, was de volkspartij openlijk vijandig,
en wenschte eene overeenkomst met

(1)

(2)

Het is gekend dat de oorzaak van het Gentsche oproer te wijten was aan de weigering der
Gentenaars, hun aandeel te betalen in de door de staten-generaal in 1536 gestemde hulpsom,
tot het heffen eener legermacht van 30000 man, voor zes maanden, welke macht moest
dienen om het inrukken der Fransche krijgsbenden in de Nederlanden te beletten. Voor de
stad kwam die som te staan op 56000 Carolusgulden Om hunne weigering te wettigen,
beriepen de Gentenaars zich op een privilege, dagteekenend van het tijdstip der gemeentelijke
grootheid en door de vorsten erkend, krachtens welk men hen niet kon dwingen tot het betalen
van lasten, waarin zij niet toegestemd hadden.
Het tractaat van 1515 was eene bekrachtiging van den pais van Cadzant van juli 1492,
gesloten tusschen de Gentenaars en aartshertog Maximiliaan, behelzende, onder andere,
eene beperkende wijziging in de kiezing der dekens. Van dien stond af waren de dekens niet
ter keuze der meesters en gezellen der ambachten, maar ter keuze der schepenen, volgens
eene lijst van drie kandidaten door elk ambacht voorgedragen. Wijders hadden de Gentenaars
de vernietiging ten eeuwigen dage uit te spreken der Witte Kaproenen, het krijgskorps, of
juister het korps van vrijbuiters, samengesteld uit de ergste bestanddeelen niet alleen van de
bevolking van Gent, maar ook van andere steden. Meer dan eens waren de Witte Kaproenen
bij gesloten tractaten afgeschaft geweest, doch telkens in dagen van oproer door de stad tot
het leven teruggeroepen.
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de landvoogdes. De Cressers wierpen haar den spotnaam van vlabakkers naar het
hoofd, en stelden middelen in 't werk om ze onmachtig te maken. Op hun programma
stonden de volgende punten:
o

1 de vernietiging van het calfvel van 1515,
o

2 het terechtstellen der wethouders van 1515, die nog in leven waren, als
verraders, daar zij het calfvel geteekend hadden,
o

3 het vervolgen der afgevaardigden van Gent, die in een afgezantschap in 1536,
(1)
te Brussel, toegestemd hadden in de gevraagde krijgsbelasting ,
o

4 het verdagen der jaarlijksche verpachting van de stedelijke accijnsen, zijnde
de voornaamste bron der stedelijke inkomsten.
Het waren zoovele oproerige voorslagen, die de Cressers bij Collatie wilden doen
stemmen. De eenparigheid der drie leden was noodzakelijk, en men voorzag den
tegenstand der poorterij. Maar nu gebeurde er iets dat ons de maat geeft der
vermetelheid, waarmede men in oproerige tijden van het recht durft afwijken.
Op het einde van oogstmaand 1539 hield de poorterij Collatie in haar lokaal in
het Predikheerenklooster. Plotseling werd de beraadslaging onderbroken door het
onverwachts binnenstormen van ongeveer vier honderd mannen, die beweerden
recht te hebben om aan de stemming deel te nemen, daar zij, niet behoorende tot
het tweede lid, noch tot het derde lid der Collatie, alleen in het eerste lid stemrecht

(1)

De vier afgevaardigden hadden namens de stad het aanbod gedaan het aandeel Van Gent
te betalen bij middel van levering van soldaten, ter bezoldiging der stad, wat door de
Landvoogdes en ook door den Grooten Raad van Mechelen was verworpen geweest.
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hadden. Wat men ook deed, zij weigerden het lokaal te verlaten, en de volksmenigte,
die geheel de straat van Onderbergen vervulde, eischte de onmiddellijke stemming
over de punten der dagorde.
Wie waren eigenlijk die zoogenaamde renteniers, die de vergaderzaal te kwader
ure binnengedrongen waren? Zij behoorden denkelijk tot de Cressersgezinde
(1)
Haghepoorters , wier kiezersrechten het onmogelijk was op staanden voet vast te
(2)
stellen . Zij hadden een onfeilbaar middeltje verzonnen om in zake van kiezingen
tot het voorgesteld doeleinde te geraken. De punten van het ultimatum der volkspartij
werden alzoo gestemd door de drie leden bij eenparigheid.
De poorterij was bedroefd, en vol angst voor de gevolgen der gepleegde schending
van recht. Tot het einde des oproers onthield zij zich aan de Collaties deel te nemen.
Het volk was bedwelmd door hersenschimmige stelsels, door het verschiet van
eene droombeeldige oppermacht der fiere stad, die zoodanig naar het hoofd steeg,
dat de wezenlijke toestand geheel uit het oog viel. Die leer werd verkondigd door

(1)

(2)

Haghepoorters of buitenpoorters waren menschen die buiten de stad leefden, maar door het
betalen van jaarlijksche gelden en door het naleven van de verplichtingen der burgerij, de
bescherming en de voordeelen genoten, aan de ingezetenen verzekerd, zelfs voor de goederen
welke zij buiten de palen der Gentsche juridictie bezaten. Adellijke lieden gewaardigden zich
naar de hoedanigheid van haghepoorter uit te zien.
Onder de haghepoorters waren ook burgers, die bij toelating der wethouders hunne woonst
op het land vestigden, met behoud van hun burgerrecht. Zij hadden de tollen en andere
ongelden, aan de buitenlieden opgelegd, niet te betalen.
Over de haghepoorters leze men het een en ander in het voortreffelijk werk van L. VAN DER
KINDERE, Le siècle des Artevelde, blz. 92.
De geschiedschrijver Kervijn, van die indringers sprekende, noemt ze ‘obscurs disciples des
théories à demi politiques et à demi religieuses, qui s'appuyaient sur la Bible pour combattre
à la fois l'Elat et l'Eglise.’ - Hist. de la Flandre, V deel, blz. 47.
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opwinders in dagelijksche bijeenkomsten des volks en voorgestaan in de officiëele
(1)
Collaties op het schepenenhuis gehouden .
Wat de verwikkeling verergerde, was de langdurige afwezigheid van Karel V, die
door ernstige gebeurtenissen de handen vol had, en daarbij om gezondheidsredenen
gaarne in Spanje verwijlde. Zijne tegenwoordigheid in de Nederlanden hadde het
ontslaan der Cresserspartij te Gent onmogelijk gemaakt. Het geschil tusschen stad
en vorst zou nooit zijn bestuurlijk of contentieus karakter verloren hebben.
Inmiddels zetteden de hoofden der volkspartij onbeschroomd hun oproerig werk
(2)
voort. Het Calfvel van 1515 werd uit het Secreet gehaald, en naar het stadhuis
overgebracht, om in stukken gesneden te worden. De hoogbaljuw, heer Van der
Gracht, trachtte aan de vergadering op den Collatiezolder de onwettigheid der
genomen beslissing aangaande het Calfvel te doen begrijpen, zeggende dat, indien
hij, hoogbaljuw, toestemde in de vernietiging van het charter, hij de dood schuldig
was; dat de stad zulk een oproerig feit duur zou te betalen hebben; dat men niet
mocht vergeten, dat het stuk met het keizerlijk handteeken bekleed was.
Er werd hem geantwoord, dat dit handteeken geene waarde had, daar de keizer,
toen hij het schreef, nog een kind was, en niet wist wat hij deed. Hij kon dus de
vernietiging van het stuk niet euvel opnemen. Men voegde de

(1)
(2)

Zeer wijdloopige bijzonderheden aangaande de talrijke Collatie, gehouden tijdens het oproer
van 1539, staan te lezen in het Memorieboek der stad Gent.
De koffer, de gemeentelijke charters bevattende, en berustende in eene Kamer van den
Belfortstoren. De kamer zelve droeg ook den naam van Secreet.
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daad bij de woorden: het kalfvel werd doorsneden, en vervolgens tot stukjes gebracht.
Nu werden de stukjes uitgedeeld aan de volksmenigte, die voor 't stadhuis stond,
(1)
en onmiddellijk prijkten zij, als zegeteekens, op de hoeden .
De hoogbaljuw had de waarheid gezegd. Het oproer werd op ongehoorde wijze
gestraft. Karel V nam de gelegenheid te baat om zijne vaderstad onbarmhartig uit
te kleeden.
Hij legde haar eene nieuwe grondwet op, de Carolijnsche Concessie, die het volk
in de onmogelijkheid stelde nog immer de tanden te toonen. Door de opgedrongen
grondwet van 1540 werd het bestuur der weidsche stad tot in den gronde gewijzigd.
(2)
De stad werd onteigend van hare mobilaire en niet mobilaire goederent . De
privileges werden verbeurd en de keizer verklaarde dat zijne opvolgers voortaan
getrouwheid aan de Carolijnsche Concessie zouden te zweren hebben. Het getal
van 26 schepenen van beide banken bleef behouden, en was jaarlijks vernieuwbaar,
maar van dan af moesten zij uitsluitelijk onder de notabelen der stad genomen
worden.
De kiezing der schepenen werd voorbehouden aan commissarissen door den
vorst aangewezen; er waren dus geene stedekiezers meer en de gemeente verloor
alzoo alle initiatief in de keus der wethouders. De keizer alleen had het recht van
benoeming der stedelijke politiedienaars en stedelijke ontvangers en het recht van
toezicht over hunne rekeningen.
Voortaan moest men in de stad woonachtig zijn om zijn burgerrecht te doen
gelden. De vergaderingen bij Collatie

(1)
(2)

Wij gewagen niet van verder gepleegde buitensporigheden, als bijv. de marteldood van
gewezen schepenen.
Een gedeelte van het verbeurde goed werd in den loop des jaars, bij gunst, teruggeschonken.
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werden verboden op verbeurte van lijf en goed. Alleen de schepenen van beide
banken der twee vorige jaren, en zes notabelen, door de in dienst zijnde schepenen
gekozen uit iedere der zeven parochiën, dus 52 oud-schepenen met 42 notabelen,
edele ende notabele lieden, vertegenwoordigers der gemeente, mogen, onder toest
emming des hoogbaljuws, ten schepenenhuize vergaderen tot het houden van
Collatie. Van dit tijdstip werd de Gentsche Collatie eene besturende kamer,
(1)
samengesteld uit brave menschen, en bleef dit tot 1794.
De overige bepalingen der Grondwet van Karel V zijn niet minder gewichtig. Zij
sprak de afschaffing uit der drie leden der stad (poorterij, weverij, kleine ambachten)
en bracht alzoo al de ingezetenen tot eene en zelfde gemeente. Als gevolg dier
afschaffing ook die der dekens van de ambachten. Deze, waarbij ook het groot
ambacht, de weverij met hare 27 wijken of onderverdeelingen, werden beroofd van
politiek gezag en gebracht tot het getal van 21. Het beheer van ieder ambacht werd
opgedragen aan eenen Overste, in vervanging van den afgeschaften deken, en die
oversten werden aangeduid door schepenen onder de niet neringdoende burgers
(2)
der stad . De oversten waren in het bestuur bijgestaan door twee gezwoornen,
door hen zelven met de

(1)

(2)

Die toezichtsraad in financiëele zaken besliste bij meerderheid van stemmen. Bijna overal
trof men eene gemeentelijke Collatie aan, verschillend samengesteld. Te Brugge was de
gemeente vertegenwoordigd door 3 leden: de afgetreden burgemeesters, schepenen en
raadsheeren, de 10 hoofdmannen en 34 dekens der ambachten bij ouderdom gekozen. De
Collaties beslisten bij uitsluiting des magistraats over het invoeren van beden (subsidee) en
belastingen.
Een bevelbrief van 11 januari 1759 stelde vast dat het in dienst zijnde magistraat
beraadslagende stem zou hebben nevens die der Collatie. E. DISCAILLES, Histoire du règne
de Marie-Thérèse, blz. 157.
Ten gevolge van het eeuwenoude gebruik bleef het woord deken echter in de wandeling.
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gezwoornen der twee laatste jaren te benoemen. Oversten en gezwoornen moesten
zich jaarlijks, na hunne benoeming, voor de schepenen aanbieden, om den eed van
getrouwheid aan de Carolijnsche Concessie af te leggen.
De Concessie werd onmiddellijk uitgevoerd. Den 10 mei 1340 greep de
vernieuwing plaats der Wet volgens de Concessie, dat is: zonder kiezing. Zulk een
wreede slag trof de fiere Gentenaars tot in 't hart, maar er stond de bevolking niets
anders te doen dan in stilte te treuren. Als bij tooverslag was zij in eene nieuwe
wereld geplaatst. Gent had opgehouden eene vrije gemeente te zijn. De ambachten
leefden voort als eenvoudige werkersvereenigingen, en bleven ‘hou ende trou’ aan
e

den vorst verknocht tot op het einde der XVIII eeuw.
e

Het centraliseerend beginsel had zich in de XVI eeuw met het absolutisme
vereenigd. Het kon niet anders of bij de wrijving, door dit verdringend beginsel
ontstaan, moest de middeleeuwsche gemeente den dood sterven.
Gent, Juli 1885.
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Boekbeoordeelingen.
o

Sophie, door Virginie Loveling. 2 deelen kl. 8 , 469 blz. - Gent, Ad. Hoste,
1885.
De stemming der schoolwet van 1879 was voor geheel België het uitgangspunt van
eenen verwoeden strijd op godsdienstig en staatkundig gebied, zooals ons land er
sedert de omwenteling van 1830 geen tweeden gekend heeft. Vooral in de
Vlaamsche dorpen gaf zij aan priesters en priestersgezinden het teeken tot den
aanval tegen de openbare school en hare verdedigers. Daar zelfs, waar vroeger
klerikaal en liberaal het grootste deel des jaars in wapenstilstand leefden en alleen
rond kiezingstijd eene schermutseling aangingen voor hunne overtuiging, borst nu
de kamp los, heftig, zonder genade, man tegen man; een kamp waarbij het niet
meer, als vroeger, gold eene zedelijke voldoening, de overwinning of nederlaag van
een grondbeginsel, maar waarin, voor de liberalen althans, de stoffelijke welvaart,
de rust des levens en de goede naam op het spel stonden.
Die gebeurtenis deed in onze gewesten den bedekten wrok en de beschaamde
aanvallen der partijen tegen elkander overslaan tot vinnigen haat en open kamp.
Iets dramatisch kwam zich mengen in de eentonige sluimering van het bestaan, iets
oorlog-zuchtigs en stoutmoedigs ontvonkte in de borst van menigeen, die tot dan
toe boven alles zou gevreesd hebben onverholen voor zijne meening uit te komen,
en die veinzen en zwijgen tot de eerste deugden van een verstandig man rekende.
Geen wonder dat die ommekeer in de streken, die zij zoo goed kende, de schrijfster
van In onze Vlaamsche Gewesten aan-
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spoorde om een vervolg te schrijven op deze meesterlijke zedenschets, en even
weinig bevreemdend, dat de ongenadige bestoking van alle denkbeelden, die haar
dierbaar zijn, haar de pen in de hand gaf, om met vinnige kleuren den dolzinnigen
haat en de woeste dweepzucht te schilderen, door de kerkelijke partij in dezen strijd
aan den dag gelegd.
Zij had een stuk geschiedenis medegeleefd en met hare innige overtuiging en
haar gevoelig gemoed was zij dieper dan wie ook gekwetst door het deerniswaardig
schouwspel, dat Vlaanderen in die tijden vertoonde. Zij wilde lucht geven aan dit
gevoel; zij wilde aanklagen, brandmerken wie het verdiende en zij hing voor ons en
voor het nageslacht een tafereel op, dat in scherpe en juiste trekken weêrgeeft wat
een onderwijzer, wat een vrijzinnig man op den buiten heeft te lijden gehad in deze
donkere dagen.
Ik gevoel eerbied voor den kunstenaar, die op deze wijze beproeft uit te drukken
wat hij en zijn geslacht gezien en gevoeld hebben, die strijdend optreedt voor zijne
meening en zijne helden maakt tot dragers eener gedachte. Ik weet hoevelen er
hebben schipbreuk geleden in zulke poging en hoe moeilijk het valt zich niet te laten
medeslepen, door haat en liefde, buiten de baan der kunst en niet te verzeilen op
de klippen, waarmede dit vaarwater langs alle zijden bezoomd is.
Zoo eene dan moest de schrijfster van Sophie deze moeilijkheden te boven komen.
Het hoogste kenmerk toch harer begaafdheid is, dat zij duidelijk ziet wat er buiten
haar omgaat en hare persoonlijkheid ter zijde schuift om alleen hare helden, gekozen
in de ware wereld, aan het woord te laten komen. Ook nu mochten wij er ons aan
verwachten, dat zij geene menschen zou scheppen om hare zienswijze te vertolken,
maar dat zij de menschen en de feiten zou opvoeren, die haar tot hare overtuiging
hadden gebracht.
Dit vertrouwen is, over het algemeen, niet bedrogen, alhoewel tegen hare
gewoonte de schrijfster niet immer aan de bekoring heeft kunnen weêrstaan een
beet in de verboden vrucht te doen,

Nederlandsch Museum. Tweede reeks. Jaargang 2

373
en wel eens de rol van verhaalster tegen die van leerares verruilde. Zij geeft den
strijd om de openbare school te zien, zooals hij gevoerd werd in een dorp van
Oost-Vlasnderen, in haar dorp, van 1879 tot 1884. Ik zeg haar dorp en niet zonder
inzicht. Sophie toch heeft in menig hoofdstuk, hetzij dan gewild of ongezocht, heel
den gang eener eigen levensschets. De hoofdpersonages, die er in voorkomen, zijn
zoo scherp afgeteekend, zoo helder verlicht, dat men zich niet anders verbeelden
kan of de schrijfster heeft ze gezien, gekend, met hen verkeerd. Wij willen de vraag
niet stellen, of hare levensbaan die van Eduard Tingels doorsneden heeft; maar dat
zij gevoeld heeft in de kerk en op het veld wat zij verhaalt in het hoofdstuk XXII van
het eerste deel, daarvan getuigt de diep ontroerde toon, welke heerscht in heel die
prachtige brok. Zij heeft de groote en kleine kwezels, de heele en halve liberalen,
de goede en kwade priesters, de stervende moeder, het indringende bidsterken, zij
heeft vooral Sophie gekend, in haar hart gelezen, hare gedachten afgeluisterd.
Wij kennen de wereld wel, die zij naar het leven beschrijft, of kennen er toch
genoeg van om te weten, dat zij juist opgemerkt en treffend is weêrgegeven.
De kwezelwereld vooral is met meesterlijke vastheid van hand geborsteld, de
gestalten springen uit het doek: jufvrouw Trinette, de groote kwezel, die zich in hare
kerkschheid wikkelt en nestelt als onze dikke poes in mijnen leunstoel bij het vuur;
Zieneken, het kwezelken, schuchter, zoeterig, uitgeveegd, zich leunend in het leven
op haar geloof als op eene kruk; Doca, de dweepende geloovige, de opgetogen
zienster, voor wie de grens tusschen de wezenlijkheid en het bovennatuurlijke niet
meer bestaat, die uit haar dagelijksch verkeer met God iets behoudt, dat haar boven
en buiten de menschheid stelt, eene der treffendste figuren, die wij in onze
letterkunde ontmoetten; eindelijk het bidslerken, devoot van ambtswege, een werktuig
in de handen der kerk om zieltjes te winnen, maar een werktuig, dat kalm en bedaard
zijnen gang gaat en zijne taak nauwgezet en onverpoosd vervult.
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Dan komen de priesters aan de beurt: Teeuwis, de grappige, handige onderpastoor,
die zich weldoet op aarde en ijvert voor het rijk daar boven; de pastoor, de plompe,
grove boerenkinkel, die macht over zijne kudde verkregen heeft, maar wien men
vergeten heeft macht over zich zelven er bij te verleenen; de coadjutor Angelman,
het denkbeeldig figuur in deze ware wereld, de geestelijke, die beter zou willen,
maar weêrhouden wordt door het onmetelijk gevaarte der kerk, waarin hij gesloten
is als een steen in een muur, die zich toch losrukt en naar zijn betere
menschennatuur luistert.
Dit laatste beeld houden wij voor een verdichtsel, eene belichaming van den
priester, zooals de schrijver ze droomt, niet zooals zij ze leerde kennen. Hieraan
zal het wel te wijten zijn, dat het figuur zoo gemakkelijk wegdampt in het werk, om
dan later als een reddende godheid weêr op te dagen.
Daar tegenover staan de liberalen: Haantjes, de man uit den heele, vast in zijne
overtuiging, en zijne daden regelende naar zijne denkwijze; Monteine, een halfbakken
liberaal, te koop loopend met zijne vrijzinnige denkbeelden, maar ze in den zak
stoppend, waar eigenbelang of menschelijk opzicht op het spel staan; Eduard
Tingels, de grove liederlijke zwadderaar, die evenals een goed katholieke in den
waan schijnt te verkeeren, dat er buiten den godsdienst geene zedeleer bestaat,
en die, aan den eerste verzaakt hebbende, zich ook van de verplichtingen der
tweede ontslagen acht.
Het portret der liberalen in hunne vertegenwoordigers is, zooals men bemerkt,
niet gevleid. Wij zijn het eens met de schrijfster, dat men op den buiten zonder veel
moeite leden van elke dezer drie klassen aantreft; dat zij verkozen heeft hare beelden
wat langs de schaduwzijde te zien, is hare zaak. Wat ons echter pijnlijk heeft
aangedaan, is het portret, dat zij ophangt van de jonge onderwijzeres der openbare
school. Hier komt het ons voor dat haar woord hare meening onjuist heeft
weêrgegeven. Zonder eenige noodzakelijkheid, waarschijnlijk uit eene overdreven
behoefte om de zwakke zijden harer per-
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sonages te schilderen, heeft zij de onpartijdigheid tot onrechtvaardigheid overdreven.
Moesten inderdaad onze openbare school-meestersen de lichtzinnige, onbesuisde
meisjes zijn, zooals er ons hier eene wordt afgeschilderd, dan ware voor een goed
deel de strijd tegen de gemeenteschool en voor de nonnenschool gewettigd. Deugen
onze onderwijzeressen niet, zoo deugen onze scholen niet; deugen onze scholen
niet, dan kan men het niemand kwalijk nemen, dat hij ze bestrijde. Wij weten het:
wat de onderwijzeres wordt ten laste gelegd, zijn pekelzonden, maar op de eer der
vrouw, der onderwijzeres, mocht in dit geval noch bezoedelende spat, noch
bevlekkende wasem geworpen worden.
Tusschen de vertegenwoordigers der twee partijen staan de ware helden van het
werk: Sophie, de oude onderwijzer Ottevaere, de coadjutor Angelman. Zij treden
op als de idealen der schrijfster. Alle drie zijn strenggeloovigen, toonbeelden van
deugd en ingetogen levenswandel; alle drie worden door hun gezond verstand,
hunne eerlijke inborst in opstand gebracht tegen de onchristelijke handelwijs der
kerkelijken, tegen hun zucht naar vervolging, naar eigenbaat, naar overheersching.
In de hevigheid van den schoolstrijd treden de boosaardigheid der eenen, de
rechtschapenheid der anderen in scherper licht, in ruwer botsing en komt de strijd
tot eene beslissing, die in gewone jaren langen tijd en voor immer wellicht ware
uitgebleven.
Wij hebben dus in Sophie de schildering van het dorpsleven in den gewonen en
in een veelbewogen tijd; een kunstig weefsel, waarin de draden van eigen bestaan
saamgevlochten zijn met de gebeurtenissen, in de omgeving opgemerkt; waar de
ontroering van het persoonlijk gevoel vermengd wordt met den eerbied of afschuw,
door die omgeving opgewekt.
De drie deelen van het boek zijn van ongelijke waarde. Het eerste is louter
meesterwerk: de schildering van het dorpsleven in zijnen gewonen slentergang,
met de dood van moeder, de ziekte van zuster, de aankomst der krankenbezorgster
en het
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feest van den schoolmeester voor hoofdgebeurtenissen. Alles zit hier dicht in
elkander en schrijdt voorwaarts zonder horten noch schokken: al de figuren zijn met
zorg en kunst uit- en afgewerkt. In het tweede en derde deel, waar de schoolstrijd
is aangebroken, gaat er veel van die eenheid verloren. De kring, om de nederige
helden getrokken, is verbroken en in en uit zijn omtrek gaan en keeren tijdelijk
verschijnende en ras verdwijnende personages. De vaste samenhang, de geleidelijke
gang wordt verwaarloosd en de zucht om al te pas te brengen wat licht kan werpen,
niet op het lot der Zompelgemsche personages, maar op de geschiedenis van den
algemeenen kamp, breekt al te duidelijk door. Zoo krijgen wij meer dan eens een
weêrspiegeling der verslagen van het ambtelijk schoolonderzoek, eerder dan de
geschiedenis der helden van het verhaal te lezen.
Wel is dit alles met keurige hand geteekend en menige episode op zich zelf een
pareltje: zoó de uitgang der processie, de vlucht van het schoolbroerken, de lijkrede
van den pastoor over Eduard Tingels. Maar er is te veel verbrokkeling in deze deelen
en de prachtigste episoden zonder eenig verband me het geheel vormen geen
bevredigend kunstwerk.
De natuurlijke ontwikkeling en de klimmende spanning gaan onder dezen overvloed
van bijzaken verloren. De dood van den onderwijzer moest het toppunt van het
drama zijn; het huwelijk van Sophie met den nieuwen schoolmeester het slot. Beide
gebeurtenissen moesten de ontknooping uitmaken en snel op elkander volgen; wat
er tusschen ligt, hoe prijzenswaardig ook, verslapt den algemeenen indruk: het
persoonlijk intieme treurspel is overgegaan in een algemeen en daardoor zelf minder
aangrijpend pleidooi, dat wel eene stelling bewijst, maar de menschen voor de
denkbeelden, het verhaal voor de zedeles achteruit zet.
Twijfelachtig is het of de vlucht van het broerken iets bijdraagt tot de bewijskracht
van het boek; stellig is het dat de geschiedenis der bewoners van den Kasseihoek
storend werkt; het
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afschuwelijke uiteinde van Eduard Tingels en het geheimzinnig omkomen van den
pastoor zijn heide te melodramatisch, en bewijzen te weinig omdat zij te veel bewijzen
willen.
Wij verbloemen de zwakke zijden van het boek niet; maar wij brengen volmondig
hulde aan zijne hooge verdiensten.
Wij haalden sommige uitstekend gelukte onderdeelen aan; er zijn er nog veel
meer; zoo om er slechts enkele te noemen: de reis van Sophie om het bidsterken
te halen, het bezoek van den onderpastoor bij jufvrouw Trinette, het afwachten der
leerlingen door meester Ottevaere in de ledige school. Dit alles zijn tooneelen met
meesterhand geschilderd: het eerste opgemerkt met eenen blik zoo scherp dat hij
u rillen doet, het tweede een pareltje van humor, het derde een kort maar aangrijpend
drama. Er is echter iets beters in het boek. De hoofdfiguren zijn van het begin tot
het einde uitstekend volgehouden en volstaan op zich zelven om den roman te
vullen. Sophie, meester Ottevaere, Jozef Monteine, de groote en kleine kwezels,
de onder- en de bovenpastoor, Haantjes en zijne vrouw, allen leven van top tot teen
en werken samen om een treffend beeld te vormen van de kleine wereld, waarin zij
zich bewegen.
Het werk heeft de waarde van een document humain, zooals Zola het noemt; het
heeft de waarde van eenen geschiedkundigen roman, die duurzaam getuigenis zal
afleggen van wat wij in Vlaanderen van 1879 tot 1884 zagen gebeuren; meer nog,
het levert eene belangrijke bijdrage tot de algemeene geschiedenis van den strijd
tusschen geloof en rede, zooals hij in onze eeuw werd gevoerd; het legt getuigenis
af hoe een rechtschapen gemoed zich ontworstelt aan de verpletterende overmacht
eener eeuwenoude kerk, die wel inwendig en zedelijk vermolmd, maar uiterlijk en
stoffelijk nog stevig ineenzit en op ons openbaar en bijzonder leven weegt.
Niettegenstaande zijne al te duidelijk uitgesproken zucht tot bewijzen en leeraren,
blijft het, om zijne vele hoedanigheden van eersten rang, het merkwaardigste boek
der schrijfster en de beste roman, die sedert tientallen van jaren in onze gewesten
werd voortgebracht.
MAX ROOSES.
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Derde Schetsenboek, door Max Rooses. - 2 deelen. - Gent, Ad. Hoste,
1885.
't Is nu ruim twintig jaar geleden, dat de heer Rooses zijne eerste stappen zette op
het gebied der letterkundige geschiedenis en critiek, waarop hij sindsdien zooveel
goeds heeft geleverd, dat aan zijnen naam eene blijvende plaats verzekert onder
die van de beste letterkenners onzes tijds. Een drijtal verhandelingen over de
geschiedenis der letterkunde, door hem in den loop van het jaar 1864 voorgedragen
in den ‘Nederduitschen Bond’ en in den kring ‘het Vrije Woord’, beide te Antwerpen,
(1)
verschenen het volgend jaar in druk , en konden van toen af doen voorzien dat de
aesthetische critiek in den jongen leeraar een degelijken kenner, het Nederlandsch
proza in hem een keurigen beoefenaar hadden aangeworven.
Sindsdien ging schier geen jaar meer voorbij zonder dat de naam van Max Rooses
in het een of ander onzer Zuid- of Noord-Nederlandsche tijdschriften te lezen stond
onder eene meer of min uitgebreide litterarische studie, die telkens getuigde van
den eigensten iever en goeden smaak, waarvan de voormelde Verhandelingen de
eerste voorproef hadden gegeven.
Deze studiën werden naderhand in bundels verzameld en alzoo in 't bereik van
(2)
een grooter publiek gebracht. Aldus verscheen, in 1877, het eerste Schetsenboek ,
(2)
in 1882 gevolgd door het Nieuw Schetsenboek , waarbij thans een derde bundel,
onder denzelfden algemeenen titel, gevoegd is. Dit laatste werk, hetwelk uit twee
deelen bestaat, tellende samen een 400-tal bladzijden, zal voorzeker geen minderen
bijval bekomen dan aan zijne twee gelijknamige voorgangers te beurt viel. Zij mogen
gerust, te zamen met die beide voorgangers, geplaatst worden

(1)
(2)
(2)

Antwerpen, G. Geudens, 1868. - Deze bundel bevat: Reinaert de Vos, Jacob van Maerlant
en De Volksliederen der middeleeuwen.
Gent, Ad. Hoste.
Gent, Ad. Hoste.
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nevens het degelijkste wat de Hollandsche critiek van dezen tijd in het zelfde vak
heeft geleverd.
Toch hebben de Schetsen van den heer Rooses een geheel eigenaardig karakter,
merkelijk verschillend van hetgeen anderen onder den naam van critiek plegen te
verstaan. De heer R. is in de eerste plaats een vulgarisateur. Moet ik uitdrukkelijk
verklaren, dat ik aan dit woord geene hoegenaamde beteekenis van geringschatting,
veel minder van minachting, hechten wil?
In het Voorbericht van zijn Drijtal verhandelingen, schreef de heer R. de volgende
woorden:
‘Men zoeke hier geene proeve van scherpzichtigheid en geleerdheid in het
oplossen van twijfelachtige vraagstukken; ik wilde niet zoeken wat ongekend was,
maar doen kennen wat gevonden was, ik wilde aan zoo velen mogelijk mededeelen,
wat geleerde schrijvers weten van onze oude dichters; ik wilde de meesterstukken
van onze Vlaamsche eeuw doen kennen met het oog op hunne schoonheid en
hunne letterkundige waarde, aan Vlaamsche aanhoorders en lezers toonen, wat
machtige bron van poëzie reeds eeuwen geleden op hunnen bodem ontsprong, en
zoo bij hen de hoogachting voor hunne taal en hunne schrijvers doen aangroeien.
‘Dit was en blijft mijn doel.’
Mij dunkt dat de heer R. sindsdien aan dit zelfde programma getrouw is gebleven.
Wel behandelde hij bij voorkeur, in de laatste jaren, letterkundige onderwerpen,
ontleend aan den tegenwoordigen tijd, of althans aan een tijdvak, dat veel nader bij
ons ligt dan dit, waaraan hij zijne eerste studiën wijdde; maar het komt mij voor, dat
de leidende gedachte daarbij immer dezelfde bleef. Het was en is hem nog steeds
in de eerste plaats te doen om de voortbrengselen onzer vaderlandsche letterkunde
in ruimeren kring te doen kennen en waardeeren als eene uiting van onzen nationalen
geest, en alzoo liefde voor de moedertaal, achting voor hare beoefenaars, onder
de beschaafden aan te kweeken.
In dien zin staat hij dan ook zeer ver verwijderd van sommige,
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ja wellicht van de meeste, - althans, om niet te overdrijven, van zeer vele andere
critici, voor wien de kunstcritiek, vooral de letterkundige, hoofdzakelijk schijnt te zijn
een middel om eene eigene aesthetiek te verkondigen, waaraan de werken van
dichters, tooneelschrijvers en andere litteraire kunstenaars worden getoetst; ja, hoe
vaak gebeurt het niet, dat de critiek slechts een voorwendsel is om de virtuositeit
van den criticus, al was het ook ten nadeele van de besprokene tijdvakken, schrijvers
of werken in het helderste daglicht te stellen?
Aldus niet bij Rooses. Men vergelijke hem, bij voorbeeld, met een anderen en
terecht gevierden meester in het vak, met Cd. Busken Huet. Rooses en Huet zijn
als tegenvoeters in de critiek. Bij den schrijver van de Litterarische kritieken en
fantaziën en van Het land van Rembrand, krijgt men gewoonlijk den indruk alsof
men eene ontleedkundige les, eene soort proefneming in anima vili bijwoonde. Het
ontleedmes vlijmt door vleesch en vlies; de beenderen knarsen onder de zaag; men
riekt den eigenaardigen geur van het amphitheater; men ziet alle akeligheden te
voorschijn gebracht, alle verborgenheden blootgelegd; men wendt het oog af van
het misselijk tooneel, en men bewondert niets meer ten slotte.... dan de vaardigheid
van den operateur, die u zoo onomstootelijk, zoo klaarblijkend wist te overtuigen
van de nietigheid der stof, welke hem tot proef strekte, en - van zijne eigene
handigheid.
De critiek van Rooses is waardeerend. Ziedaar haar voornaamste kenmerk. De
schrijver der Schetsenboeken is op zoek naar het schoone en goede, gelijk anderen
op zoek zijn naar het leelijke en slechte. En wanneer hij dit schoone en goede
gevonden heeft, dan ziet men het hem aan, dat het hem een geluk en een genot,
ja, dat het hem eene behoefte is, het gevondene ook door anderen, door allen indien
het mogelijk ware, te doen erkennen en bewonderen.
Niet dat hij, in karakterlooze goedzakkigheid, zijne welwillendheid zou verspillen
aan alles wat maar zwart op wit staat gedrukt. Voor dit uiterste behoedt hem zijne
soliede wetenschap,
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zijn goede smaak, zijn fijne geest. Met het nietige houdt hij zich niet eens bezig; het
onbeduidende is voor hem alsof het niet bestond; aan het middelmatige gunt hij
meestal zelfs niet de eer der vermelding. Het is reeds eene onderscheiding, wanneer
men door hem genoemd en besproken wordt. Zelfs waar hij iets bepaald leelijks
onder handen neemt, daar moet nog dat leelijke eene aanbeveling hebben, bijv.
dat het een kenteeken is van een ziekelijken toestand, algemeen genoeg verspreid,
diep genoeg ingekankerd, om de aandacht van den waarheidslievenden criticus tot
zich te roepen. Dit is zoo het geval, in den laatsten bundel, met een drietal werken:
r

twee zoogezegd historische romans van D Renier Snieders en het wandrochtelijk
(1)
heldendicht van Lod. De Koninck .
Maar hoe streng ook, nooit is deze critiek ongenadig. Waar zij afkeurt, is het omdat
aan de eeuwige wetten van schoon- en waarheid werd te kort gedaan, omdat de
historie verwrongen, het gezond verstand beleedigd, de taal verkracht werd. Maar
zij vermeit zich niet in het afbreken; zelfs bij hare strengste vonnissen, zoekt zij
blijkbaar naar eene gewenschte gelegenheid om een droppel zalf te laten leken in
de geopende wonde. De vergelijking tusschen de studiën, door Max. Rooses in De
Gids en door Nolet de Brauwere van Steeland in de Nederlandsche Dicht- en
Kunsthalle, aan het godsdienstig epos van den Hoogstraatschen bard gewijd, is in
dit opzicht leerzaam.
Terwijl de laatste schier geen vers in dat heer van dreunende alexandrijnen laat
voorbijstappen, zonder er zijne Schadenfreude op bot te vieren, erkent de eerste
met blijkbare voldoening dat ‘de schrijver van Het menschdom verlost buien van
ware dichterlijkheid heeft.’ De lof is gering, wel is waar, maar hij bewijst toch dat de
beoordeelaar onvatbaar is voor leedvermaak. Bezadigdheid schijnt zijne leus te
wezen. Indien

(1)

Een katholieke tendenz-roman (De Goochelaar). - Een ultramontaansche historische roman
(De Scheerslijper). - Een heldendicht (Het menschdom verlost.)
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iemand er nog aan twijfelen mocht, of men de critiek kan beoefenen, vooral tegenover
tijdgenooten, zonder een zwartkijker te zijn, hij leze de Schetsenboeken. Rooses
verwezenlijkt het ideaal van den criticus zonder gal. Zijne waarheidsliefde, getemperd
door welwillendheid, zou het hem als eene misdaad doen aanzien, een trait d'esprit
te plaatsen ten nadeele van den besproken schrijver, zooals Busken Huet en Nolet
de Brauwere zoo dolgaarne doen. Critiek is voor hem geen voorwendsel, maar eene
gewetenszaak.
***
Het eerste deel van het Derde Schetsenboek wordt geopend met eene kleine
studie over De jongste richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde (1883), waarin
de criticus de aandacht der jonge dichters en romanschrijvers vestigt op het verschil
tusschen eene kunst die algemeen genietbaar is voor het lezende volk, en eene
andere kunst, welke slechts den bijval in een kleineren kring van ingewijden beoogt.
Zijnen jeugdigen tijdgenooten roept hij het Sursum corda toe, opdat zij hunne
krachten zouden beproeven aan dichterlijke scheppingen van algemeene en blijvende
waarde, in stede van zich te vergenoegen met de toejuichingen hunner letterkundige
vrienden.
In Jan Van Rijswijck, dichter, dagbladschrijver en volksredenaar, levert de heer
R. ons eene bijdrage tot de kennis van een verleden, dat, hoewel nog niet verre
genoeg achter den rug liggend om tot de eigenlijke geschiedenis te behooren, toch
van genoegzaam belang is, om het wenschelijk te maken, dat degenen die dit tijdvak
medebeleefd hebben, hunne herinneringen te boek stellen ter beleering van een
jonger geslacht. De schrijver heeft er zich hier vooral blijkbaar op toegelegd om de
strengste onpartijdigheid in acht te nemen; ik geloof dan ook niet dat hem in dit
opzicht het minste verwijt kan toegericht worden. Dat dit nu juist geene gemakkelijke
taak was, zal men voorzeker toegeven, indien men bedenkt, dat de driften, opgewekt
door de politieke twisten, waarin Jan Van Rijswijck zoo werkzaam gemengd was,
thans nog op verre na niet zijn afgekoeld.
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Aan den Franschen aestheticus en geschiedschrijver Taine wijdt de heer R. verder
eene vrij uitgebreide studie, welke tot het belangwekkendste en degelijkste behoort,
dat wij aan zijne pen verschuldigd zijn. 't Is waar ook, dat de hier behandelde stof
rijk, veelzijdig en volkomen waardig was door hem te worden besproken.
In het tweede deel worden, op éene uitzondering na, dichten prozawerken van
Zuid-Nederlandsche schrijvers behandeld. De bedoelde uitzondering geldt een
opstel over De jongste historische romans in Duitschland, waarin Hamerling's
Aspasia, Ebers' Homo Sum en von Scheffel's Ekkehard als modellen van dezen
trant beoordeeld en met elkander vergeleken worden.
Van de Zuid-Nederlanders, zijn het Virginie Loveling, Pol De Mont, Albrecht
Rodenbach, Wazenaar, Hilda Ram, Lodewijk De Koninck, Jan van Beers, die hem,
met hunne jongste werken, beurtelings de stof leveren voor zijne critische artikelen.
Een tweetal redevoeringen, uitgesproken bij plechtige omstandigheden, ter eere
van wijlen August Michiels, den overtuigden Vlaamsch-liberalen strijder, en van Mej.
Virginie Loveling, besluiten dezen bundel. Hoewel beide stukken reeds in andere
verzamelingen werden afgedrukt, zal de lezer ze ongetwijfeld ook hier met genoegen
aantreffen: zoo blijven deze feestelijke toespraken, even hartelijk-gemeend als
keuriggestyleerd, met de andere litterarische en politieke studiën van den heer R.
vereenigd, in de hun passende lijst bewaard.
***

Wie het Derde Schetsenboek gelezen heeft, zal ongetwijfeld met verlangen uitzien
naar den aanstaanden vierden bundel. Bij de gekende werkzaamheid en
onuitputtelijke vruchtbaarheid des schrijvers, valt er gelukkiglijk niet aan te twijfelen,
of welhaast zal daartoe voldoende stof voorhanden zijn, en aan dit verlangen zijner
lezers door den heer R. kunnen voldaan worden.
ARTHUR CORNETTE.
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