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[Deel I]
Onze taal in het middelbaar onderwijs.
Op 22 November 1887 zond minister Devolder aan de studieprefekten der athenaea
en aan de bestuurders der middelbare staatsscholen eenen omzendbrief, waarbij
en

de nauwkeurige naleving onzer taalwet van 15 Juni 1883 ten strengste wordt
aanbevolen. Dankbaar hebben de Vlamingen het verschijnen van dien omzendbrief
begroet en verwachten er ook de beste uitslagen van. De klachten aangaande de
onnauwkeurige uitvoering der wet hebben dus bij het hoogere bestuur weerklank
gevonden en men is er bewust van de talrijke, gewoonlijk moedwillige, stelselmatig
berekende, tekortkomingen, en wel in zulke mate, dat men het noodig geacht heeft
op nieuw den bestuurder van ieder middelbaar onderwijsgesticht te waarschuwen.
Maar hoeveel schuldige nalatigheden blijven niet onbekend, hoeveel maal daags
wordt de wet niet in het genijp weggemoffeld zonder dat men er kennis van krijge?
Welaan, onophoudend, onverpoosd een oog in 't zeil, alle misbruiken opgespoord,
nauwkeurig aangeteekend, en dadelijk, aan wie het behoort, medegedeeld!
Onder de vele redenen, die de plichtige leeraars gewoonlijk inroepen om te
trachten hun gedrag eeniger mate te verschoonen, zijn er wel die ongetwijfeld
verdienen dat
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wij er eenigszins bij stil houden, des te meer, daar zij op een hoofdgebrek onzer
onderwijs-instellingen wijzen; hoofdgebrek dat volstrekt niet aan de aandacht der
wakkere kampers is ontsnapt, maar wiens bestrijding, volgens ons, niet altijd met
de noodige standvastigheid, de onontbeerlijke hardnekkigheid vervolgd wordt. ‘Wij
kennen geen Vlaamsch genoeg,’ roepen de leeraars, die beweren de taalwet niet
te zullen uitvoeren, of ‘de Vlaamsche teknieke uitdrukkingen zijn ons vreemd, daar
wij ze in onze normale studien niet hebben aangeleerd,’ of ook nog ‘wij zijn Walen,
dat men ons naar de athenoea onzer streek zende, de leeraars die wij er zouden
vervangen, kunnen in het Vlaamsche gedeelte van het land, met het oog op de
uitvoering der taalwet, zeer dienstig zijn!’ Ja, zoo is het, zij kennen de taal niet, men
heeft ze hun nooit aangeleerd, of zij zijn Walen en verkeeren dus in de
onmogelijkheid het Vlaamsch als voertaal van hun onderwijs te gebruiken! Daarmede
hebben zich de Vlamingen maar te vrede te houden en - de WET blijft intusschen
onuitgevoerd. Uitbreidingen aan het programma, nieuwe punten, theoriën,
ontdekkingen enz. worden in het onderwijs ingevoerd: aanstonds haasten zich de
leeraars, zelfs de ouderen, met het oog op verhooging of uit liefde voor het onderwijs,
dat alles aan te leeren en het aan hunne leerlingen mede te deelen; maar zich
eenige moeite getroosten om zich in het gebruiken der boerentaal te oefenen of
enkel eenige Vlaamsche benamingen te kennen en alzoo tot de uitvoering van 's
lands wetten mede te werken, dat niet! O neen, dat niet! Immers het mocht ongestraft
gebeuren, en, wat geene straf medebrengt, dat blijft de kwâjongen maar voortdoen!
Nu zijn er van hoogere hand nieuwe voorschriften gekomen, - als het maar niet bij
voorschriften blijft!
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Een middel ligt den heer Minister voor de hand, een afdoend middel om, later ten
minste, de nauwkeurige naleving der taalwet aan de leeraars op te dringen en de
en

schuldigen te treffen. Dat middel zal hij vinden in artikel 6 der wet van 15 Juli 1883,
dat als volgt luidt:
‘Er zal een normaal onderwijs ingericht worden, bijzonderlijk bestemd om leeraars
te vormen, bekwaam om in het Nederlandsch te onderwijzen.’
Laat ons eens nagaan in hoeverre er gevolg is gegeven geworden aan die
en

voorschriften die, sedert 15 Juli, bij wet, verplichtend zijn.
Er bestaan twee middelbare normaalscholen voor jongens (te Nijvel en te Brugge)
en twee voor meisjes (te Luik en te Brussel), eindelijk vier hoogere normale
afdeelingen (2 te Luik en 2 te Gent). Alle die scholen moeten voorzien in het vormen
van regenten en regentessen voor middelbare scholen en van leeraars voor
athenaea; daar de leerlingen dier scholen de wet zullen hoeven uit te voeren, is het
noodzakelijk dat wij de onderwijsstelsels eens nagaan.
Middelbare Normaalschool voor regenten te Nijvel. Hier wordt heel het onderwijs
uitsluitelijk in het Fransch gegeven, zelfs de leergangen van Germaansche talen.
De leeraars, die er gevormd worden, zullen natuurlijkerwijze enkel geschikt zijn om
in het Waalsche gedeelte van het land te gaan onderwijzen. Hierbij hoeft aangemerkt
te worden dat de groote meerderheid der leerlingen Walen van geboorte zijn of ten
minste hunne voorbereidende studien in Waalsche athenaea, colleges of lagere
normaalscholen hebben gedaan. Zij volgen dus den natuurlijken gang der zaken:
hun onderwijs is en blijft Fransch.
Middelbare normaalschool voor regenten te Brugge. Om in één woord ons gedacht
terug te geven, mogen wij ver-
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klaren dat in dit gesticht het gevolgde stelsel ons ten zeerste kan bevredigen. De
helft van het getal vakken wordt er bij middel van het Fransch, de andere bij middel
van het Nederlandsch onderwezen. De keus is doelmatig gedaan geworden en stelt
de leerlingen volkomen in staat de beide talen voor alle vakken, als voertaal bij hun
onderwijs, te gebruiken; daarbij geschieden nog de didactische oefeningen
beurtelings, en voor ieder studievak, in de twee talen. Dit stelsel is, volgens men
ons uit goede bron en ten stelligste verzekerd heeft, reeds sedert een viertal jaren
in voege; het werd, naar luid van ministeriëele voorschriften, ingevoerd door den
heer Genonceaux, alsdan bestuurder van het gesticht, nu in dezelfde hoedanigheid
bij de Landbouwschool van Gembloers.
Deze heer, ofschoon Waal van geboorte en van opvoeding, spreekt en schrijft
onze taal zeer goed: dit bewijzen de talrijke Nederlandsche leerboekjes die hij heeft
uitgegeven. Hij had persoonlijk ondervonden dat een Waal, als hij maar wil, Vlaamsch
leeren kan en vond er dus ook geen bezwaar bij, ofschoon Waalsche leerlingen
reeds in dien tijd de leergangen van Brugge volgden, de nieuwe voorschriften stipt
(1)
na te leven. En dat hij wel gedaan heeft, bewijzen de bekomene uitslagen . Op den
Vlaamschen studentenlanddag

(1)

Ziehier eenige dier uitslagen die ons bekend zijn:
In 1886 bekwamen de heeren L. Lorent van Neuville en L. Rousseaux van Bon-Secours, bij
hun eindexaam een diploma van grondige studie der Nederlandsche taal en ondergingen
hun onderzoek over dier-, planten- en aardrijkskunde evenals in geschiedenis, in dezelfde
taal. Ook achtte het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds het geval zoo bijzonder, dat
het aan die heeren gelukwenschen benevens een geschenk in boeken zond.
In 1887 verkregen de heeren F. Scailliet van Carnières en Th. Piron van Spa ook een
einddiploma en bijna in dezelfde voorwaarden. Daarbij is het niet slecht op te merken dat de
eerste, Franschman van geboorte, nooit anders dan in het Walenland verbleef en zelfs zijne
voorbereidende studiën in de Normaalschool van Couvin deed, terwijl de tweede vroeger de
leergangen van een Waalsch atheneum gevolgd had.
Tegenwoordig zijn er te Brugge niet min dan 5 Waalsche leerlingen, die met goed gevolg en
zonder groote inspanning, al de Nederlandsche leergangen volgen.
Dit zijn afdoende antwoorden op de gewone drogredenen, die wij overal, tot in onze
statenkamers, hooren rondbazuinen: ‘De Waal kan geen Vlaamsch leeren!’.
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van Brussel heeft een spreker verklaard dat men niet de minste tekortkoming in
deze Middelbare Normaalschool had kunnen vaststellen en dat de huidige
bestuurder, de heer de Ed. Geynst, het volle vertrouwen der Vlamingen waardig is
en ook allen lof verdient. Deze lof is rechtvaardig, want trouw en stipt wordt, onder
het bestuur van den heer De Geynst, de wet uitgevoerd!
Voor het onderwijs in de middelbare normaalscholen voor regenten is dus, met
het oog op onze taalrechten, gezorgd: Nijvel vormt leeraars voor de Waalsche en
Brugge voor de Vlaamsche middelbare staatsscholen.
Middelbare Normaalschool voor regentessen te Luik. Evenals in de Middelbare
Normaalschool voor regenten te Nijvel, is hier alles Fransch, zelfs de leergangen
der Germaansche talen. Dit zou ons, Vlamingen, onverschillig kunnen laten, mochten
wij eene bevrediging vinden in het onderwijs van de Middelbare Normaalschool voor
regentessen te Brussel, die, volgens men lang dacht, dienen moest om leeraressen
voor de Meisjes-Middelbare scholen der Vlaamsche gewesten voor te bereiden.
Doch neen, er is niet het minste onderscheid te bespeuren tusschen de
verordeningen die deze zuster-onderwijsgestichten beheerschen. In datum van 19
December 1885, wees het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds, bij
(1)
verzoekschrift aan den heer Minister

(1)

Jaarboek van het W.-F. voor 1886, blz. 213.
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van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, op deze abnormaliteit en vroeg
eene herinrichting in harmonie met de wet van 1883.
Maar dit vertoog, evenals zooveel anderen van Vlaamschgezinden uitgaande, is
in de scheurmand te recht gekomen: niet het minste gevolg is er aan gegeven
geworden! De toestand voor het Meisjes-middelbare normaalonderricht is dus zeer
slecht en van de leerlingen, die er zullen uitkomen, mogen wij anders niets dan
vijandschap voor onze taalwet verwachten. ‘Wel is waar bestaat er in die twee
Normaalscholen een zoogezegd Vlaamsch regiem, en zijn er nog onlangs eenige
wijzigingen ingevoerd om er de studie onzer taal te versterken; doch de ondervinding
heeft bewezen dat dit Vlaamsch regiem, waar de verschillende leergangen niettemin
in het Fransch gegeven worden, geene regentessen kan vormen bekwaam om de
wet van 15 Juni 1883 toe te passen. Daarbij verkeeren, uit den aard der zaak, de
leerlingen die het Vlaamsch regiem kiezen, bij het ondergaan der examens, in eenen
nadeeligen toestand tegenover hunne medeleerlingen van het Waalsch regiem. Het
eenig middel om tot de uitvoering der taalwet in de middelbare gestichten voor
meisjes te komen, bestaat dus in de inrichting, op Vlaamschen voet, van eene
normaalschool voor regentessen.
Dit wordt op de stelligste wijze bewezen door den heer Prinz (opzichter van het
Middelbaar onderwijs) in zijn verslag aan den heer Minister van binnenlandsche
(1)
zaken en openbaar onderwijs . Nieuwe geldelijke offers

(1)

o

Zie Annales Parlementaires, 1886, Documents, stuk n 31.
Uittreksel van dat verslag: ‘..... Il ne suffit par d'ailleurs d'être né en Flandre, de parents
flamands, pour pouvoir enseigner dans sa langue maternelle. C'est ce que le gouvernement
a parfaitement compris quand il a réorganisé la section normale moyenne pour garçons établie
à Bruges, où depuis 1884 un certain nombre de cours sont donnés exclusivement en flamand.
Aussi les régents flamands ne manquent pas, et il est très-peu d'écoles moyennes de garçons
où la composition du personnel soit un obstacle à l'application de la loi’.
‘Pour qu'il puisse en être de même dans les écoles de filles, it faudrait organiser une section
normale moyenne pour filles sur le même pied que celle de Bruges. Comment peut-on sans
cela raisonnablement et équitablement exiger qu'une fille, qui a reçu toute son instruction en
français, soit à même de faire, du jour au lendemain, un cours d'histoire ou de sciences
naturelles en flamand?’
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worden overigens daartoe niet vereischt, aangezien er nu toch twee zulke
normaalscholen bestaan, en die van Luik voor de Waalsche provincien voldoende
(1)
zou zijn .’
Maar de gezonde rede, vertoogen van belangstellenden, verslagen en
raadgevingen van deskundigen kunnen nog niet volstaan om van het landbestuur
die noodige hervormingen te bekomen.
Men weigert voor het meisjesonderwijs wat men voor dat der jongens goed, zelfs
noodzakelijk vond. O bestuurlijke logiek!
Wellicht blijft er geen ander middel om in dien toestand te doen voorzien dan eene
ondervraging in de Kamers. Edoch, om zulke ondervraging te doen, zijn er personen
noodig die het staatsonderwijs zoowel als de Vlaamsche zaak genegen zijn, en die
dan ook de noodige bezadigdheid hebben en den gepasten toon weten aan te slaan!
Hoogere Normaalscholen. Luik, zooals wij hooger reeds zegden, heeft er twee:
ééne voor de humaniora en ééne voor de Germaansche talen, geschiedenis en
aardrijkskunde. Onnoodig te zeggen dat hier alles op Franschen leest is geschoeid
en dat het gewaagd mag heeten te beweren dat de leerlingen aldaar gevormd, na
hun eindexaam, volkomen

(1)

Zie Jaarboek van het W.F. voor 1887, blz. 135.
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in staat zouden verkeeren om hun onderwijs bij middel van het Nederlandsch te
geven. Nu, daar zien wij ook weinig erg in voor de humaniora; doch voor de Duitsche
en Engelsche talen is integendeel de zaak heel anders, want juist beiden behooren
tot de vakken die volgens art. 2, alinea 2, der meergenoemde wet bij de Vlaamsche
Athenaea in het Nederlandsch moeten onderwezen worden. Ook geschiedenis en
aardrijkskunde zijn door latere ministeriëele onderrichtingen aangeduid voor het
onderwijs bij middel van onze taal. Zeer geschikt voor het onderwijs dier vakken in
de Waalsche streken zullen de jonge leeraars, van Luik herkomstig, misschien zijn,
maar in het Vlaamschsprekende gedeelte zullen zij van rechtswege moeten
vervangen worden door de leerlingen der Hoogere Vlaamsche normale afdeeling
en

van Gent. Deze werd, als gevolg der gestemde wet, op 4 Februari 1884, door den
heer bestuurder, Aug. Wagener, namens den heer Minister Van Humbeeck, ingesteld.
Te dier gelegenheid hield de heer Wagener eene zeer prachtige rede, waarin hij de
dringende noodzakelijkheid deed uitschijnen voor eenen leeraar van 't Middelbaar
onderwijs, de beide landstalen genoeg machtig te zijn, om er alle welkdanige vakken
in te kunnen onderwijzen. De geest dier school beantwoordt dan ook geheel aan
den wensch van het belangstellende Vlaamsche volk, en eerlang zullen wij een
viertal leerlingen er hun eindexaam zien afleggen. Ook aardrijkskunde en
geschiedenis worden er onderwezen, evenals te Luik, zoodanig dat wij op gebied
dezer twee wetenschappen, evenals voor de Germaansche talen, een gesticht
bezitten, dat in Vlaanderen dezelfde diensten zal bewijzen als dat van Luik in de
Waalsche gewesten.
Nu blijft nog eene normaalschool, namelijk deze van wetenschappen gevoegd
bij de faculteit der Hoogeschool van
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Gent. Hier, nog eens, is alles, alles Fransch. Geheel het onderwijs wordt er in die
taal gegeven. De onze wordt er teenemaal buitengesloten in de leergangen,
herhalingen en didactische lessen; ook mag men voorop verklaren dat alle de
leerlingen, behalve misschien, alle vijf jaren, een paar dilettanti, het Nederlandsch
hoegenaamd niet machtig zijn en volkomen onbekwaam om het als voertaal bij hun
onderwijs te gebruiken. En toch zijn er altijd die ten zeerste wenschen Vlaamsch te
leeren, en daartoe zich in Vlaamsche studenten-maatschappijen laten inschrijven,
voordrachten gaan bijwonen, enz., om de gelegenheid te hebben, in zuiver
Nederlandsch, over hunne vakken te hooren handelen. Maar dat volstaat toch
bepaald niet om hun de noodige opleiding te geven en hen in staat te stellen de wet
uit te voeren, wanneer zij in een of ander athenaeum zullen zijn geplaatst. De
natuurlijke wetenschappen mogen inderdaad, volgens art. 4, in het Fransch, maar
de teknieke woorden moeten in de beide talen onderwezen worden. Zal het billijk
zijn later, meer dan nu, aan de leerlingen daar opgeleid hunne onkunde euvel te
duiden en ze met straf te dreigen of te treffen, als men niet voorop maatregelen zal
hebben durven nemen om zulks te beletten?
De herinrichting der Hoogere Normaalschool voor Wetenschappen dringt zich
dus als van zelf op. Sedert langen tijd reeds heeft het Algemeen Bestuur van het
Willems-fonds zich om de zaak bekommerd, en van uit de studentenwereld zijn ook
(1)
menigmaal stemmen opgegaan die deze hervorming vroegen . Misschien zullen
eenigen inbrengen dat de groote meerderheid der leerlingen, die thans de leer-

(1)

Briefwisselingen in ‘Het Volksbelang’, verzoekschriften aan de Kamers, redevoeringen op
den Vlaamschen Landdag van Brussel enz. enz...
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gangen van dit gesticht volgen, uit Walen bestaat en dat daar eene groote
moeilijkheid zich zal voordoen. Voor alle antwoord bepalen wij ons te zeggen dat
die meerderheid eenvoudig toevallig, uiterst wisselvallig is en te wijzen op de
prachtige uitslagen die men te Brugge sedert 1884 bekomen heeft en nog ieder jaar
bekomt: dit schijnt ons afdoend. Anderen mochten opwerpen dat het onderwijzend
personeel, om reden van oorsprong of opleiding, niet in staat verkeert om stante
pede zijn onderwijs te veranderen, derwijze dat de leerlingen er toe geraken later
de twee landstalen te gebruiken; maar wij vragen niet dat alle vakken op die
normaalschool in het Nederlandsch onderwezen zouden worden, maar enkel een
gedeelte. En daartoe is het personeel volkomen in staat, menigeen zijner leden
heeft in verschillende omstandigheden de vuurproef doorgestaan en ten beste
(1)
bewezen dat hij onze taal volkomen machtig en wel het minst ongenegen is . Zoo
vallen de twee redenen weg, die

(1)

r

M SWARTS, leeraar van Scheikunde, heeft in 1883 eenen Vlaamschen leergang aan de
onderwijzers der beide Vlaanderen gegeven; hij leverde eenige maanden nadien een flink
werk over Scheikunde in onze taal geschreven. Reeds verscheidene malen is hij als redenaar
in Vlaamsche voordrachten opgetreden.
r

M F. PLATEAU, leeraar van Dierkunde, heeft in de jaargangen 1874 en 1875 van dit tijdschrift
artikelen over dierkundige onderwerpen laten verschijnen; in zijne ‘Zoologie élémentaire’ geeft
hij de Vlaamsche kunstwoorden die hij weleens in zijne lessen gebruikt.
r

M G. VANDER MENSBRUCGHE, leeraar van Natuurkunde, geeft eenen Vlaamschen leergang
aan de Hoogere Vlaamsche Normale afdeeling.
r

M NELISSEN, leeraar van Scheikunde, gebruikt gedeeltelijk onze taal bij zijn onderwijs aan
de Gentsche Nijverhiedsschool, evenals
r

M SCHOENTJENS, leeraar van Natuurkunde.
r

M MAC LEOD, leeraar van Plantenkunde, heeft verschillende Vlaamsche schoolwerken
uitgegeven en talrijke artikelen afgekondigd in het tijdschrift ‘Natura,’ dat hij stichtte en
bestuurde. Als Vlaamsch redenaar is hij zeer gunstig gekend.
r

M BERGMANS, leeraar van Mathesis, heeft een tweetalig bock over dat vak uitgegeven.
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men tegen de herinrichting der hoogere normaalschool van wetenschappen, op
Vlaamschen voet, zou kunnen inbrengen. Daarbij, wijl de jonge leeraars, bij ieder
exaam, hunne kennis der beide talen zouden moeten bewijzen, zou men ze gerust
in welkdanig atheneum van het geheele land kunnen plaatsen en in zekere mate
helpen niet alleen tot de versmelting der beide rassen, maar ook tot hunne
verbroedering. Ook om die reden zou het stichten eener nieuwe Normaalschool van
Wetenschappen voor het Walenland niet noodig zijn, en de Waalsche bevolking
zou daar heel en al vrede meê kunnen hebben, evenals wij geene Vlaamsche
Normaalschool voor Humaniora vragen, in vervanging der uitsluitelijk Fransche van
Luik.
Vooraleer men nochtans daartoe zal gekomen zijn, vreezen wij dat nog veel water
door de Schelde zal stroomen; zoo waar is het dat, in ons land, de noodigste,
rechtvaardigste afbrekingen met den ouden slenter, langen, te langen tijd overdacht,
verschoven, gewikt, gewogen en nog verschoven moeten worden, vooraleer men
toch van gedachten en woorden tot daden durve overtegaan! Ook zouden wij, ten
einde den gang der zaken niet te verhaasten, niet te brusqueeren(!), eenen
overgangsmaatregel wenschen te zien invoeren, die verleden jaar door het Algemeen
bestuur van het Willems-fonds, met het oog op het onderwijs der rechten, werd
(1)
voorgesteld .
Wij bedoelen daarmede ‘eenen practischen leergang van Nederlandsche
oefeningen, waar de leerlingen, onder de leiding en voorlichting van den leeraar,
verschillende punten aan de Fransche leergangen ontleend, in de Nederlandsche
taal zouden behandelen en alzoo de noodige

(1)

Zie Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1887.
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vaardigheid in het gebruik dier taal zouden verkrijgen.’ Deze maatregel zou volstrekt
niemand kunnen hinderen of afschrikken; zelfs, langzamerhand in de gewoonten
doordringend, zou hij de gedeeltelijke vervlaamsching der Hoogere Normaalschool
van Wetenschappen, misschien binnen betrekkelijk korten tijd, kunnen medebrengen.
Voor eenige maanden heeft de wetgeving eene bepaling gestemd, waarbij ook de
Doctors in wijsbegeerte en letteren, in natuurlijke wetenschappen of in wis- en
natuurkunde mede kunnen geroepen worden eenen leeraarstoel in onze gestichten
van middelbaar onderwijs te bekleeden. Uit den aard van het onderwijs zelve, dat
zij genoten in voorbereiding tot het bekomen van hunnen titel, zijn zij onbekwaam
de beide landstalen voor hun onderwijs te gebruiken. Het ware diensvolgens, ons
dunkens, niet slecht dat men hun het volgen van dien practischen leergang, waarvan
hooger sprake is, oplegde en, vóór ze in een atheneum te plaatsen, van hun een
certificaat van bijwoning vereischte. Dan eerst zou men ze met volle vertrouwen het
middelbaar onderwijs mogen inzenden en van hen de stipte uitvoering der taalwet
verwachten. Wij leveren deze gedachten aan het onderzoek en beoordeeling van
deskundigen over.
Om te sluiten zullen wij onze gedachten in vier punten samenvatten.
o

1 Mits eerbiediging van verkregen rechten en naar gelang der behoeften,
verplaatsing der Waalsche leeraars en leeraressen naar het Walenland en
wederzijds der Vlamingen in de Vlaamsche gewesten.
o

2 Herinrichting der middelbare Normaalschool voor
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regentessen te Brussel, gelijk men gedaan heeft met die voor regenten te
Brugge.
o

3 Als voorloopige maatregel, inrichting van eenen Nederlandschen
herhalings-leergang bij de Hoogere Normaalschool van wetenschappen te
Gent.
o

4 Gedeeltelijke vervlaamsching van deze na zekeren lijd, maar zoo gauw
mogelijk.

Dan zou België zich mogen verheugen in het bezit van normale gestichten, die
zouden kunnen voorzien in alle de noodwendigheden van zijn middelbaar onderwijs,
en die ook wel in zekere, misschien groote, mate zouden bijdragen om een einde
te stellen aan den onnatuurlijken en onderhoorigen toestand, waarin een gedeelte
zijner bevolking, tegenover het andere, verkeert.
Mochten deze regelen in iets tot die uitkomst medewerken, wij zouden er ons
zeer gelukkig om achten.
n

Gent, 15 December 1887.
X.
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De Transvaalsche goudvelden.
Sedert eenige maanden wordt er in de Vlaamsche bladen herhaaldelijk en met
uitbundigen geestdrift over de onlangs in Transvaal ontdekte goudvelden gesproken:
het geldt immers daar eene, practisch beschouwd, schier onuitputtelijke bron van
rijkdom, die de snelle ontwikkeling en den voortdurenden bloei zou verzekeren van
den staat door onze Zuid-Afrikaansche stamgenooten gesticht. Ik spaar aan den
lezer de verdere ontboezemingen aan de eenigszins al te licht ontvlambare
verbeelding onzer Transvaalschgezinden ontsnapt.
Het komt mij voor dat de bladen waarvan sprake de geschiedenis van Californië
uit het oog hebben verloren. Zij hebben blijkbaar vergeten - of misschien weten zij
niet - dat de Californiërs, een volk van Spaansch-Amerikaansche afkomst, zich juist
van Mexico hadden gescheiden en eene eigene republiek tot stand gebracht, als
de vroolijke mare dat men aan de oevers van den San Joaquin en van den
Sacramento goud in verbazende hoeveelheid had gevonden, uit alle hoeken van
Amerika en van Europa duizenden gelukzoekers naar het nieuw El Dorado lokte.
Die aankomelingen behoorden in overgroote meerderheid tot Engelschsprekende
rassen en daar zij weldra veel talrijker werden dan de oorspronkelijke bevolking,
zoo werd na verloop van weinige maanden Californië zonder slag noch stoot bij de
Vereenigde-Staten ingelijfd, bestuur, gerecht en onderwijs

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

19
op Engelsch-Amerikaanschen voet ingericht, de Spaansche taal verbannen en aan
de Spaanschsprekende Californiërs de keus gelaten tusschen uitwijking en
verengelsching. Heden, na veertig jaar, zijn de namen van een zeker getal bergen,
rivieren, steden enz. het eenig overblijvend spoor dat Californië, waar men thans
niets dan Engelsch hoort klinken, niet zeer lang geleden tot het Spaansche taalgebied
behoorde.
Dat de ontdekking der Transvaalsche goudvelden voor de Nederlandsche taal in
dat gedeelte van Zuid-Afrika dezelfde nadeelige gevolgen zal hebben is ongelukkig
te vreezen. En die vrees is bij mij niet weinig geklommen als ik in een Londensch
dagblad, the Pall Mall Gazette, het verslag las van een gesprek tusschen den uitgever
van die courant en den Heer R.W. MURRAY, een der eigenaars van de Cape Times
en een der best gekende en meest geachte Britsche kolonisten in Zuid-Afrika.
De Heer MURRAY wijst eerst op het feit dat de reis van Londen tot de Transvaalsche
goudvelden slecht 23 1/2 dagen vergt en betrekkelijk gemakkelijk mag heeten: de
6000 (Engelsche) mijlen van de zeereis en de 600 mijlen tusschen Kaapstad en
Kimberley (hoofdstad der Diamantvelden) welke bij spoorweg worden afgelegd,
tellen niet, de 300 overige mijlen moeten in de mail-cart of bij middel van een ander
rijtuig doorloopen worden, maar gelukkig is het land eene uitgestrekte vlakte zonder
natuurlijke hinderpalen.
Vervolgens geeft ons de Heer MURRAY eene beschrijving van het Afrikaansch El
Dorado, die alleszins opwekkend schijnt. Goud vindt men bijna overal in de
Transvaal, maar om slechts van de laag goudhoudend kwarts te gewagen, die zich
ten zuiden van Pretoria bij Johannesberg langs den Wittewatersrand uitstrekt, zij is
vijf en zestig mijlen lang en meer dan twee honderd voet diep. De opbrengst bedraagt
van ééne tot tien oncen zuiver goud per ton kwarts
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en gedurende het afgeloopen jaar beliep daar de totale vond tot de som van £500,000
(12,500,000 fr.)! Water overigens is er in overvloed, terwijl men dichtbij uitgestrekte
steenkolenmijnen heeft ontdekt, zoodat men alles aan de hand heeft wat voor het
bewerken van het goudkwarts vereischt wordt. En dergelijke lagen treft men bij
dozijnen aan!
Geen wonder dus dat de streek zich wondersnel ontwikkelt en dat de bevolking
met reuzenschreden toeneemt: Johannesberg was in januari 1887 een gehucht van
een tiental hutten; in December van hetzelfde jaar was het in eene stad van tien
duizend zielen herschapen, met kerken, steenen huizen, openbare gebouwen,
koffiehuizen, hotels en kortom alles wat onze beschaving vereischt, behalve
nieuwsbladen en een spoorweg, maar dat zal er wel spoedig komen.
De Heer MURRAY, die sedert vier en dertig jaar in Zuid-Afrika gevestigd is, houdt
zich vast overtuigd dat de heerlijkste toekomst dit gezegend land verwacht. Hij somt
de voornaamste bronnen op van den rijkdom dien hij voorspelt: de wijngaarden,
door de Fransche kolonisten aangelegd, dank waaraan de Kaap eene der
voornaamste wijnvoortbrengende streken der wereld is geworden; het fokken van
schapen op eene groote schaal en den reusachtigen handel in wolle door de
Engelsche planters der Oostelijke provincie van Kaapland sedert 1820 gevoerd; het
ontdekken van de diamantmijnen dertig jaar geleden, en, eindelijk, het ontginnen
van de Transvaalsche goudvelden.
Maar wie zal de vruchten van dien komenden bloei genieten?
De Boeren?
Laat ons naar den Heer MURRAY luisteren!
‘De Transvaalsche Boeren’, zegt hij, ‘zijn met dat alles weinig in hunnen schik.
Zij verkoopen hunne landen

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

21
en ‘trekken’ er van door naar streken, die door de tegenwoordigheid van den
vreemden mijner niet ontheiligd worden. Sedert lang wisten de Boeren dat er daar
goud te vinden was; maar President PRETORIUS gaf hun den raad zich wel te wachten
zulks bekend te maken, dewijl, zoohaast het bestaan van goud zou aangekondigd
worden, de Engelschen zich meester zouden maken van het land en hetzelve
inpalmen. Sindsdien heeft ze President KRÜGER nog eens gewaarschuwd: den
zwarten man hadden zij bevochten en overwonnen; tegen den witten man hadden
zij gestreden en geen duimbreed waren zij teruggeweken, maar het goud was een
derde vijand, veel machtiger dan de anderen en, indien zij niet voorzichtig waren,
voor dien vijand zouden zij verdwijnen. En feitelijk, zij zijn reeds aan het verdwijnen
en hunne plaats wordt door eene nieuwe bevolking ingenomen. In de goudvelden
zijn er geene Transvaalsche Boeren te vinden: slechts Engelschen en dan enkele
burgers van den Oranje Vrijstaat en ook eenige Hollanders uit Kaapland. De
Transvaalsche Boer wil daarvan niet hooren en zijne vrouw nog minder. Men mag
nooit uit het oog verliezen dat het in de Transvaal de vrouw is die in de hoeve
heerscht. De man is heel den dag uit den huize: hij gaat op jacht of ziet naar zijn
vee. De vrouw is het hoofd van het huisgezin en zij is het die alles gaande houdt.
De Transvaalsche oorlog was een vrouwenoorlog. Het waren de vrouwen, die hunne
mannen dwongen te vechten, anders zouden deze zich al knorrende hebben
onderworpen. En,’ voegt de Heer MURRAY met spijt erbij, ‘er zou zelfs geene reden
tot oorlog geweest zijn, indien men de Boeren volgens de eenvoudigste voorschriften
van het gezond verstand had behandeld, indien men hun het vrijzinnig en
verantwoordelijk bestuur had gegeven, dat hun door Sir BARTLE FRERE werd beloofd,
maar door LANYON, eenen militairen dwinger (martinet), nooit werd
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vergund. En zoo heeft men een der rijkste landen der aarde verloren.’
Of Engeland eenige kans heeft de kostbare parel, die het van zijne kroon heeft
laten rukken, ooit te zullen terugwinnen, is eene vraag, die door den Heer MURRAY
ontkennend wordt beantwoord. De snel toenemende bevolking der goudvelden is
stellig eene Engelschsprekende, doch geenszins eene loyalistische, eene
koningsgezinde. Het lijdt geenen twijfel of zij eerlang talrijker zal wezen dan
tegenwoordig de Transvaalsche Boeren en natuurlijk op staatkundig en bestuurlijk
gebied haren invloed zal weten te doen gelden. Maar niemand denkt er aan te
(1)
Johannesberg of te Barberton de Britsche vlag te hijschen. De kolonisten aldaar
zijn allen republikeinen: zij spreken Engelsch en zijn van Engelsche afkomst, ja, dát zijn de Amerikanen ook, - doch zij willen hunne eigene meesters blijven; zij willen
zelven hunne eigene aangelegenheden regelen en niet toelaten dat ambtenaars
en ministers, die van Afrikaansche toestanden niets weten en uit Londen het
ordewoord ontvangen, zich met hunne zaken zouden komen bemoeien; het
wanbestuur der SHEPSTONE'S en der LANYON'S is nog versch in hun geheugen en
zij danken voor eene nieuwe toepassing van dat stelsel. Volgens alle
waarschijnlijkheid zal dus de Transvaal eene onafhankelijke republiek blijven, alleen
met dit verschil, dat het nu een Nederlandsche staat is, terwijl het onvermijdelijk een
Engelsch gemeenebest zal worden.
Ziedaar de weldaden die onze Afrikaansche stamgenooten aan de ontdekking
der Transvaalsche goudmijnen zullen verschuldigd zijn!

(1)

Johannesberg, zooals wij het gezeid hebben, ligt aan den Wittewatersrand tusschen Pretoria
en Potchefstroom, dus in 't harte zelf van de Transvaal; Barberton is aan de oostergrens der
Republiek in het district Lijdenburg gelegen.
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En men zegge niet dat de Heer MURRAY een Engelschman is en dat derhalve zijne
beweringen, waar het Zuid-Afrikaansche Boeren geldt, wantrouwen moeten
inboezemen. De Heer MURRAY haalt slechts feiten aan, bewezen feiten, die het niet
mogelijk ware in ernst te betwisten.
Het is een feit dat de Hollandsche inwoners van de Transvaal - de Boeren hoogstens veertig à vijftig duizend sterk zijn.
Het is een feit dat verscheidene duizenden Engelschen alreeds in het land
gevestigd zijn, bepaaldelijk in de steden, waar zij de handeldrijvende klas vormen.
Het is een feit dat er in de Transvaal geene Hollandsche of Vlaamsche immigratie
plaats grijpt, zoodat de Nederlandsche bevolking er slechts in evenredigheid van
het verschil tusschen geboorten en overlijdens, dus betrekkelijk langzaam, aangroeit.
Het is een feit dat eene andere oorzaak van verzwakking voor die bevolking uit
de omstandigheid voortvloeit dat zij nog geene vaste wortelen in den grond heeft
geschoten, dat de Boeren nog in vele opzichten een zwervend leven leiden, zich
gemakkelijk verplaatsen en gedurig bij groepjes uit liefde voor de eenzaamheid of
uit afkeer voor de nakende beschaving het land verlaten en steeds verder
(1)
noordwaarts ‘trekken .’
Het is een feit dat de mijners der goudvelden zoo goed als uitsluitend Engelsch
zijn, dat hun getal door nieuwe aankomsten uit Kaapland, uit Natal, ja uit Engeland
zelf, dagelijks vermeerdert, en dat het volstaat zich te herinneren wat er

(1)

Het was zoo'n groepje Boeren, die in 1884 aan de rivier Ovambo aan de andere zijde van de
Kalahari-woestijn de republiek Upingtonia stichtten. Zij waren echter te zwak om de aanvallen
der inboorlingen af te weren en zagen zich verplicht zich onder de heerschappij te stellen van
de Duitschers, die reeds de naburige landen in bezit hadden genomen.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

24
onder dergelijke omstandigheden in Californië en in Australië is gebeurd, om zich
overtuigd te houden dat waar men nu slechts eenige duizenden mijners vindt, binnen
weinige jaren eene bevolking tien- of twintigmaal zoo sterk zal gevestigd zijn.
Het is een feit dat wanneer die Engelsche kolonisten de meerderheid en de Boeren
de minderheid zullen vormen, het voor deze laatsten onmogelijk zal blijken hunne
tegenwoordige stelling te blijven handhaven; dat zij, evenals de Spaanschsprekende
Californiërs, voor de overmacht zullen moeten bukken en er van door ‘trekken’,
tenzij zij in een land verkiezen te blijven, waar, gelijk in Kaapland of Natal, het bewind
in Engelsche handen is gevallen en de Engelsche taal meer en meer in het openbaar
leven de hoofdrol speelt, terwijl de spraak der oorspronkelijke heerschers hoogstens
tijdelijk geduld wordt.
Dat alles is, ik weet het, zeer betreurenswaardig; maar wat kan eraan gedaan
worden? De strijd, dien onze stamgenooten in Zuid-Afrika voeren, is een hopelooze
strijd. Hunnen moed, hunne standvastigheid, hunne gehechtheid aan hunne taal
moeten zelfs hunne vijanden bewonderen. Doch, het helpt niet: zij zijn te weinig
talrijk! Het éénig middel om de Nederlandsche nationaliteit aldaar voor langzame
opslorping te vrijwaren zou eene gestadige Nederlandsche immigratie zijn. Welnu,
van zulk eene immigratie is er tot nog toe geene spraak en het zijn integendeel
Engelsche landverhuizers, die telkenjare bij duizenden het Britsche bestanddeel
der bevolking komen versterken. En tot overmaat van ongeluk, de Hollandsche
bevolking van Zuid-Afrika is het zelfs niet eens in hare pogingen om aan den
vreemden invloed te weêrstaan. De helft, de meest verlichte helft, is in de westelijke
provincie van Kaapland gebleven en heeft er tot op onze dagen hare stelling vrij
goed weten te
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verdedigen, dank vooral aan de omstandigheid dat de Britsche kolonisten zich bij
voorkeur elders gaan vestigen. Intusschen zijn de anderen - de eigenlijke Boeren
- voor den vreemdeling stelselmatig teruggeweken, steeds verder in het binnenland
dringend en zich allengs tot het leiden van een zwervend leven gewennend, ten
gevolge waarvan zij in het geestelijk opzicht zoo laag gezonken zijn als men het
van een volk verwachten mag, dat gedurende meer dan eene halve eeuw aan de
Europeesche beschaving volkomen vreemd is gebleven.
Een oogenblik heeft men mogen hopen dat de Boeren in de Transvaal eindelijk
eene vaste, eene bestendige woonplaats zouden gevonden hebben; dat zij daar
eenen stevigen staat zouden vormen en langzamerhand van eenige duizenden
zwervende herders eene natie maken. Daartoe echter was tijd noodig, veel tijd. En
ongelukkig daar hebt ge die onzalige goudvelden, wier ontdekking den ganschen
stroom der Engelsche immigratie naar de Transvaal gaat richten!
Wat zullen nu de Transvaalsche Boeren aanvangen?
Blijven - en eenen op voorhand verloren strijd tegen de vreemde indringers
beginnen?
Of wel voor de vierde maal hunne haardsteden verlaten en ergens aan het
Ngamimeer of aan de Zambezi een nieuw vaderland gaan zoeken? Maar de weg
daarheen ligt over MATEBELE'S rijk, 't is te zeggen over eene streek, die door de
meest geduchte stammen van Zuid-Afrika wordt bewoond. En die stammen zijn niet
meer, gelijk eene halve eeuw geleden, met messen en speren, maar ook met de
beste schietgeweren gewapend.
Wat er gebeuren zal valt moeielijk te beslissen, doch iets is zeker, namelijk dat
het vinden van goud in de Transvaal voor de Nederlanders aldaar geen zegen, maar
een vloek is.
A. PRAYON-VAN ZUYLEN.
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Tante Fien en hare erfgenamen.
I.
Tante Fien was te Winschoten gewonnen en geboren. Sedert hare kindsheid woonde
zij echter te Antwerpen. Alle jaren, ter gelegenheid van het feest van Heilig Bloed,
kwam zij haar geboortedorp bezoeken: deze dagen waren hare neefjes en nichtjes
dubbel welkom; vooreerst, het was geene school, en vooral, Tante logenstrafte
volkomen de bewering van den Russischen schrijver Herzen, waar deze zegt, dat
oude handen moeilijk den weg naar den zak vinden. Geen grooter genoegen kende
de dame inderdaad, dan het jonge volkje dikke stuivers in de tasch te steken.
De markt van Winschoten stond alsdan vol barakken en kramen; onder de vreemde
kooplieden was er een, die al onze klandizie had, en dien wij oprecht gaarne zagen.
't Was Spellekop, een Signoor. Op overdreven wijze sprak hij den Antwerpschen
tongval, en hield niet op ons over de ‘koekenstad’ te vertellen, terwijl hij zijnen
karamellendeeg maakte. Hiertoe had hij eenen grooten nagel in zijn kraam geslagen:
met kracht wierp hij er den deeg op, trok hem in eene lange pil uit, tot de spijs smijdig
genoeg was om in rollen te worden gerekt. Dan kapte vrouw Spellekop sneller dan
men tellen kon, de karamellen juist even groot; Nel
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wikkelde ze in papierkens, met verskens op, terwijl Constance het haast niet kon
bijhouden de groote en kleine kinderen te bedienen.
Ik was de bedorven dans der familie Spellekop geworden.
Ziehier hoe.
Het baasken was aan 't siroop smelten, om kokinjes te gieten. Zijn komfoor dreigde
uit te gaan.
‘Maar zain er dan hier geene bakkerskolen te kraigen?’ gromde het manneken.
‘Wie weet waar men er verkoopt? Ik geef hem twee karamellen.’
‘Wij hebben er te huis,’ snapte ik.
‘Zoo, en hoeveel kosten ze?’
‘Eenen frank den zak.’
Dit wist ik inderdaad zeer goed; alle weken moest ik immers eene baal kolen naar
de afspanning ‘den Haan’ voeren. Niet ontevreden was ik Spellekop als klant aan
te werven, het zou niet onwaarschijnlijk zijn, of vader zou, in dit geval, voor eene
week of drie, in ‘den Haan’ de kolen moeten afzeggen. Aldus had ik het blijde
vooruitzicht rond het kraam van den Signoor te slenteren, in plaats van met den
kruiwagen ons dorp rond te rijden.
‘Wil ik hem eene mossel geven!’ riep Spellekop, terwijl hij mij zachtjes bij het oor
trok. ‘Dat slaat den heelen dag onder mijn kraam, en ziet niet eens, dat wij zoo
sukkelen. Ga met dat manneken eens meê, Jan.’ Als wij te huis aankwamen,
spreidde de kleine Spellekop eenen zak open, een bed groot. Vader meesmuilde
een weinig, doch glimlachte weldra goedgezind. Evenals alle ouders had hij een al
te gunstig denkbeeld van zijne kinderen; waarschijnlijk hoopte hij, dat ik, gelijk zijn
rijke broer, tot den handel geboren was. Helaas.... Wat ervan zij, vader vulde den
matras zoowel, dat Spellekop, bij het terugkeeren, mij, in
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het bijzijn van al de kameraden, de tasch vol karamellen stak. Later dreef hij
menigmaal de welwillendheid zoover, dat hij, wanneer mijne centen op waren, en
wij met een brandend verlangen op de uitgestalde lekkernijen stonden te turen, mij
daar ruimschoots van mededeelde.
Tante Fien had geene kinderen; daarom waarschijnlijk was zij uiterst verzot op
ons. Zooveel oordjes gaf zij, dat moeder er hare ontevredenheid niet om kon
verbergen. Want, we werden zachtjesaan aan 't snoepen gewend, en dit schoon
leven moest natuurlijk met het vertrek der dame eindigen. Dan had moeder enkele
dagen veel werk met ons; ze was verplicht ons te straffen, wanneer we niet tevreden
waren, totdat onze oude gewoonte weer boven kwam, volgens welke we alle
zondagen eenen cent kregen. Dit maakte ons zoo blij als vogeltjes in de lucht.
Wat ervan zij, Tante nam al de gebuurkinderen mede naar de kramen, evenals
zij allen centen schonk. Want de lezer mag zich niet vergissen, Jozefien Harrekens
is van mij zoo min familie als van hem, zij kwam slechts menigmaal te onzent; wij,
gelijk al de inwoners onzer gemeente, noemden haar ‘Tante.’ Zij wandelde dan met
haar klein troepje de kramen af; kocht voor de jongens eenen trompet of sabel, voor
de meiskens eene pop of naaikofferken, zoodat haar vertrek ons de waterlanders
in de oogen deed komen.
Het goede mensch kon ons gemakkelijk alle jaren een blikken geweer koopen;
zij zat er warmpjes voor, men twijfele er niet aan.
De meeste menschen van Winschoten dachten er nochtans anders over; velen
verkeerden in den waan, dat Tante erg moest sukkelen om ‘de twee eindjes van
het jaar aan elkander te knoopen’, slechts zij, die rechtstreeks belang in haar fortuin
hadden, konden zich daar een juist denkbeeld van vormen.
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Mejuffer Harrekens was zeer jong getrouwd met Mijnheer Felix Andries. Zij hadden
geene kinderen, het is reeds gezegd. Voor ongeveer dertig jaren echter namen zij
het dochterken van eenen Engelschen zeekapitein aan. Deze was een lief, verstandig
en braaf meisken, en kwam in onzen kwajongenstijd dikwijls de vacantie te
Winschoten doorbrengen. Gezegd moet het worden, dat zij hare pleegouders veel
vreugde heeft verschaft; slechts aan nicht Isabelle, die weldra eene hoofdrol in dit
verhaal speelt, berokkende zij een ongelukkig uur.
‘Belleken,’ zegde Tante heur eens, gansch onverwacht; ‘breng mij in eene kamer.’
Weldra kwam de oude met eenen rok terug, en sprak: ‘Hierin heb ik voor
dertigduizend frank loten genaaid. Heb ik ze niet noodig, dan zijn ze voor u.’ Zeven
jaren later kwam Tante voor eene onaangename boodschap: Jenny zou zich in het
huwelijk begeven; de geleende som moest haar tot bruidschat dienen.
Dat de twee echtelingen gedurende de eerste jaren van hun huwelijk goede zaken
hadden verricht, was voor niemand een geheim. Felix was lang met het vervoer der
Duitsche uitwijkelingen gelast. Tijdens hun kortdurig verblijf te Antwerpen verschafte
hij dezen ongelukkigen slaap steden; hij had daarbij eenen strooien man in eenen
victualiewinkel, leverde de levensmiddelen voor de reis, en voorzag de zeeliè van
kleer- en slaapgoed. Deze handel was, volgens het schijnt, vroeger ongemeen
winstgevend. Oom had daarbij vele betrekkingen met kapiteins en stuurliè; wanneer
zij aan wal waren, ging hij met hen naar den Dierentuin of de Harmonie; waren zij
aan boord, dan ging ‘moeder de vrouw’ met Tante naar de Vlaamsche komedie,
zoodat het beiden echtgenooten gegund werd, menig oordje
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binnen te rijven. De familieleden dezer menschen bekreunden zich weinig om hun
fortuin, immers het was voor geen hunner een geheim, dat Jenny hun eenige
erfgenaam was: slechts in geval zij kinderloos stierf zou al het geld terug aan de
familie komen. Deze laatste hoop was schraal, vooral in de Kempen, aangezien
daar zelden een huwelijk tot stand komt, hetwelk niet, voor het minst, met een half
dozijn jongens en meiskens gezegend wordt.
Plotselings echter overleed Jenny; ‘nu’, schreef nicht Anastasie aan neef Alouis,
is er toch voor allen weer kans aan Tantes duiten te komen.
Dit was waar. Oom, die de tachtig nabij was, begon dagelijks meer te sukkelen.
Eenige dagen voór zijnen dood vergaderde hij al zijne bloedverwanten. Hij verklaarde,
dat zijne vrouw zijn eenige erfgename was, en over al haar geld naar goeddunken
kon beschikken. Tevens ried hij haar aan, slechts hen te bevoordeeligen, aan wie
zij in haren ouden dag de rechtzinnigste vriendschap zou ondervinden.
Eene maand daarna stierf Oom. De lijkstoet was indrukwekkend. Hij bestond uit
drie personen, die reeds een klein legaat hadden genoten, en uit drie andere, die
later elkander het erfdeel zouden betwisten. Tante deed eene prachtige kroon op
het graf leggen; nicht Isabelle bestelde een ijzeren kruis, nicht Anastasie, daardoor
niet weinig bedreigd, versierde het met eenen paarlen krans, terwijl neef Van Bael
aan Tante de verzen kwam voorlezen, die hij aan het kruis had gehangen. De
weduwe schreide, bij het vernemen van zooveel deelneming, warme tranen; zij
verklaarde, dat hare familieleden geene ondankbare zouden hebben verplicht.
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II.
De voornaamste familieleden der weduwe waren Richard Butin, Frans De
Huydevetter en Alouis Van Bael. Slechts om mijnen plicht als trouw verhaler te
vervullen, deel ik deze namen mede; ik wil daarbij de Heeren van den huize niet
krenken. De waarheid dwingt echter te erkennen, dat, indien Alouis de zaak zelf
beridderde, Frans de zorg daarvan grootendeels aan zijne vrouw overliet, terwijl
Richard zich hoegenaamd niet om de nalatenschap bekreunde.
Langen tijd, het lijdt niet den minsten twijfel, stonden de fondsen van De
Huydevetter, of beter die zijner wettige huisvrouw Isabella, het hoogst. Rechtuit
gezegd, verdiende zij wel van Tante Fien bevoordeeligd te worden ook. Terwijl
Richard en Alouis niet naar haar omzagen, als het goede mensch nog gezond was,
had ‘Belleken’ haar nooit verwaarloosd. Sedert jaren had zij haast geenen dag laten
voorbij gaan, zonder oom en tante gezelschap te houden. Hoewel zij aan het andere
einde der stad woonde, ging nicht door dik en dun, om met hare meter een kaartje
te leggen. Nooit kwam zij, of zij bracht een duifken, een pasteiken of een vlaaiken
mede; zij wist, dat Tante dit gaarne at, vooral wanneer zij het kreeg. Men beelde
zich niet in, dat ik het oude mensch van gierigheid wil beschuldigen; neen, Tante
gaf dubbel terug al wat men haar schonk. Zij gaf nog veel liever dan zij ontving.
Nooit kon zij een kind laten vertrekken, zonder het iets te schenken, en wel wat
meer dan het gewoon was te krijgen.
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Aan de kleinen gaf zij nooit minder dan eenen stuiver, aan de grooten een
vyffrankstuk, soms wel een briefken van twintig of vijftig frank. Oom was niet zoo
geefachtig; daarom wenkte Tante neef of nichtje heimelijk toe, en reikte hun de gift,
zonder dat men haar luidop mocht danken. Wanneer zij aldus aan een hater
familieleden heimelijk een geldstuk in de hand duwde, betrok een fijne glimlach haar
verstandig aangezicht; het was haar blijkbaar een zoet genoegen te bemerken, dat
hebzucht de voornaamste drijfveer van 's menschen daden is.
Niet alleen gaf Tante geld aan hare neven en nichten; zij deelde hun ook gaarne
meubelstukken uit. Daarvan was zij rijkelijk voorzien. Zij hadden voorwerpen, de
duivel weet niet waartoe ze dienden, noch waar ze vandaan kwamen. Waarschijnlijk
hadden de zeekapiteins en stuurlui hun die goedkoop bezorgd. Nu gebeurde het,
dat Tante, en zelfs Oom, als ze genoeglijk aan 't kaarten waren, eensklaps het spel
onderbrekend, zegden: ‘Belleken, dat klein speeltafeltje kunt ge meenemen’, of wel,
‘daar liggen nog een half dozijn oestervorketten; steek ze maar in den zak, wij
gebruiken ze toch niet meer.’
Men kan wel denken, dat deze gewoonte, van 't oogenblik dat ze bekend geraakte,
bij de andere familieleden het water in den mond deed komen.
Vrouw De Huydevetter behield echter lang den voorrang, en geene pogingen liet
zij onverlet om dien te behouden. Niet, dat Frans het noodig had. Verre van daar.
De man had zijne schaapjes op het droog, maar hij en zijne vrouw waren op het
geld verslingerd gelijk de duivel op de ziel. Zij hadden hun fortuintje gemaakt, gelijk
de buitenmenschen dit te Antwerpen gewoonlijk doen.
Beiden waren in den Polder geboren, en sedert hunne
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kinderjaren in de Scheldestad gevestigd. Sedert hun zestiende jaar verkeerden ze
in eer en deugd met elkander, zij trouwden op slechts hun zeven en veertigste. Hij
was eerst gelddrager aan de Bank, en dan magazijnier, zij in den beginne bovenmeid,
en later winkeldochter. Weinig poetisch waren hunne liefdebetrekkingen geweest.
‘Bel,’ was altijd het eerste woord van Frans; ‘deze week heb ik weer vijf frank kunnen
overhouden, als we te zamen tienduizend frank hebben, trouwen we, niet waar?’
Isabella gaf insgelijks rechtuit hare winst op, aldus wachtten ze, en bleven ze
wachten, tot ze op den hoek der Cisternebrug een kruidenierswinkeltje overnamen,
wanneer beiden hun vijftigste jaar nabij waren. Danig goed pasten ze op, wonnen
van den begin af deftig hun brood, en zetten zelfs tin op het schab. Eenige jaren
later kochten zij aan den ‘Gulden Berg’, half voor niet, drie jeneverwinkeltjes, die,
ten gevolge van de lijnrichting der Scheldekaaien, onteigend werden, en hun een
schoon kapitaaltje opleverden.
Gelukkig leefden aldus de beide echtelingen: zij hadden eene winkeldochter, op
wie zij zich vertrouwen konden, en sloten ‘het magazijn alle zon- en feestdagen.’
Frans, die thans als expediteur in een groot huis vele vrije uren had, had aldus,
zoowel als zijne vrouw, ruimschoots gelegenheid om Tante dikwijls te bezoeken.
Vooral mag ik niet nalaten te verzekeren, dat Bel haren man oprecht gaarne ziet,
en een voorbeeld van eene huishoudster is. Hoewel Frans zeer zelden ziek is,
verklaart hij menigmaal, dat zijne gezondheid veel te wenschen overlaat; nicht vertelt
ook dikwijls aan Tante, dat haar echtgenoot een kostelijke vogel is.
Naar de herberg gaat hij nooit, zwaar eten kan hij niet verdragen. Niets van al
wat van 't varken komt, smaakt hem,
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behalve de hesp en de pootjes. Nooit wilde hij eieren eten, dan die zijne eigen
kiekens gelegd hadden. Opgelegde pruimen, frikadellen en rijstpap waren zijn
lievelingskost. Was zijne vrouw goedgemutst, zoo kreeg hij suiker op den boterham,
dan was hij als een kind, dat een beeldeken ontvangt. Langen tijd had hij de pijp
kunnen verdragen; thans echter kende hij slechts een huis meer, waar men sigaren
verkocht, die hem niet te zwaar vielen. Bel kocht die daar met het dozijn; alle avonden
rookte Frans er anderhalve, terwijl hij zijnen thee dronk.
Dit waren de erfgenamen, die Tante, sedert jaren, bijna alle dagen kwamen
bezoeken; zij waren uitermate met haar bevriend, zoodat niemand twijfelde, of de
gansche nalatenschap moest hun alleen toekomen.
Korts na den dood van Oom daagden er echter twee mededingers op, die dit
schoone vooruitzicht, dien lang gekoesterden droom ernstig dreigden in duigen te
storten.

III.
Deze twee mededingers zijn reeds in 't begin van dit hoofdstuk genoemd.
Alouis Van Bael was in 't gansch niet te verachten. Hij had juist de
tegenovergestelde hoedanigheden als Frans De Huydevetter, doch juist daardoor
kon hij zoo gevaarlijk worden.
Alouis was natiebaas. Veel geld won hij, doch overleggen deed hij niets. Hij nam
dan ook zijn nat en zijn droog goed. Stipt was hij op zijn werk, doch even stipt in de
herberg. Voor half twee verliet hij nooit ‘het Hovenierken’; hij verklaarde niet te
kunnen slapen, zonder zijne acht pintjes
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gersten en zijn drie borreltjes jenever te hebben geledigd. Dronken was hij echter
nooit. Alle middagen, zoohaast hij het eten door de keel had, ging hij te bed, en
sliep dan zoo vast, dat deze uren, volgens zijn zeggen, de gelukkigste zijns levens
waren. Zijne vrouw had het goed verstand om zijn laat uitblijven nooit te morren;
des zondags avonds ging zij bij goed of slecht weder mede op ‘staminet’. Zij
verklaarde gladweg, dat het voor haar geen zondag geweest was, indien zij ‘in den
Leeuw’ niet twee pintjes ‘dubbel’ had gedronken; ook verwonderde het haar
geenszins, dat de mans zooveel trek naar de herberg voelen.
Geregeld gaf Alouis aan zijne vrouw zijne winst af, die aan het talrijk huisgezin
dan ook wel te stade kwam. Zijn pintjesgeld verdiende hij zelf. Schacheraar was hij
geboren, en in het koopen en verkoopen was hij de baas. Zoo kwam hij eens met
vijf en twintig strooien hoeden in den ‘Verloren Kost’, en was ze in een omzien met
eene aanzienlijke winst kwijt; hij was makelaar in sigaren, verfwaren en pijpekassen;
ja, het gebeurde hem vóor enkele jaren in de koopzaal dertig prachtvuren te koopen;
zijne vrouw wist nooit welke winst hij hieraan deed. Wedden deed hij gaarne. Wel
is waar, waagde hij geene aanzienlijke sommen, en verscheen hij nooit op den turf.
Hij zette tien frank op den geschelpten duiver van Nelis, inde prijsvlucht op Amiens,
en nam eene poule van half zooveel op den witkop van den Boer bij het
hanengevecht in ‘de Pauw.’ Om de eene of andere grap wedde hij gaarne in de
herberg; hij wist dan zoo behendig te praten, zoo uitbundig te babbelen, dat hij bijna
altijd zijne tegenpartij verraste.
Van Bael was inderdaad zoo uitgelaten als De Huydevetter ingetogen was. In de
herberg moest men hem niet lang zoeken; men hoorde hem boven al de anderen
uit,
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daar vooral mocht iedereen hem goed lijden: zijne openhartigheid en ongeveinsdheid
waren er spreekwoordelijk, daarbij moest iedereen erkennen, dat hij een gansch
gezelschap met eenen niet vermaken kon.
Lang reeds was Van Bael zinnens bij Tante een bezoek af te leggen, tot hij eindelijk
besloot daar niet mede te wachten.
Tegen den avond - Oom was zoo wat een jaar gestorven, - stapte hij erop af. Hij
was goed opgekleed, en rookte eene lekkere sigaar; hij wist, dat Tante dit gaarne
rook.
Bij zijn binnentreden waren Tante en Belleken aan den smousjas, Frans zat bij
het vuur. Niemand beantwoordde den luidruchtigen groet des natiebazen; Frans
las het dagblad, Tante en Bel waren te zeer in het spel verdiept. De echtgenooten
De Huydevetter keken een weinig bedremmeld op. Tante toonde zich ontstemd:
het was de gewoonte der oude dame zich steeds te houden, alsof het bezoek harer
familieleden haar onverschillig liet, ofschoon het haar ongemeen genoegen deed.
Daarbij was zij eene zoo hartstochtelijke liefhebster van het kaartspel, dat alles wat
haar stoorde, haar een gruwel was. Frans en Bel, hoewel dit bezoek niet erg
vreezende, waren er weinig mee ingenomen. Zij stonden met Van Bael op eenen
niet al te goeden voet; de vrouwen vooral, die voor elkaar niet wilden onderkloppen,
konden elkaar zien noch luchten, en daar de mans hunne echtgenooten rechtzinnig
beminden, was hun afkeer ook wederzijds. Frans, die met moeite kon lezen, hield
zich alsof het nieuws van het dagblad hem het grootste belang inboezemde. Bel
speelde met meer geesdrift dan ooit, en hoewel men gewoonlijk slechts vier ‘potten’
waagde, stelde zij heden voor de partij voort te zetten. Tante weigerde echter. ‘Zoo,
Alouis,’ zegde ze ongemeen vroolijk; ‘Frans weet me
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nooit iets te vertellen; ik ben zeker, dat gij nieuws hebt.’..
‘Ja, Tante, Jan-Soldaat, oud twintig jaren, treedt in het huwelijk met Lange Jou,
oud zes en zeventig jaren’.
‘Proficiat! “antwoordde Tante,” ik wensch hun een talrijk kroost’.
Van Bael geraakte op zijn stokpaardje. Hij vertelde eene heele reeks
herbergsnieuwjes, waarvan enkele wel een weinig ‘gepeperd’ waren, doch welke
Tante, volgens zij verklaarde, liefst van al hoorde. Zij bleef niet achter, en verhaalde,
met zulk innig genoegen, dat De Huydevetter ernstig een naderend gevaar begon
te vreezen. Hij wilde ‘Alouis eene veer steken’, of althans eene poging wagen, om
hem in Tantes oogen de gunst te doen verliezen, waarin hij zich blijkbaar mocht
verheugen.
‘'t Was gisteren nacht weer bij twee uren, als gij te huis kwaamt, niet waar, Alouis?
“vroeg hij, bijna hoorbaar.” Ik weet niet hoe ge zoo laat in de herberg kunt blijven.’
‘Een man moet naar de herberg gaan,’ zegde Tante, op eenen toon, dien Frans
van harentwege niet gewoon was, en geene tegenspraak duldde; ‘zooniet wordt hij
een kniezer. Mijn man ging alle avonden naar “'t Vlies”; nooit vroeg ik hem, bij het
te huis komen, naar het uur. Ik zeg altijd, een man, die gedurig zijne vrouw op de
hand ziel, is een onverdraaglijk wezen.’ Hoewel de steek, zoo arglistig door De
Huydevetter onder water gegeven, ‘niet had getroffen,’ en Alouis, uit de woorden
van Tante had kunnen opmaken, dat de tusschenkomst van neef hem meer goed
dan kwaad had gedaan, was de natiebaas wrevelig gestemd.
‘Hetgeen Tante zegt, is de zuivere waarheid,’ sprak hij, op zeemzoeten toon;’ als
men nooit onder de menschen komt, wordt men ook geen mensch. Zie, het schijnt
zoo eenvoudig, en nochtans kunt ge niet driemaal herhalen: ‘Dat is mijn stok.’
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Alouis hield zich ernstig; daarom stonden zijne woorden De Huydevetter niet aan.
Deze antwoordde niet; zoo zuur zag hij voor zich heen alsof hij een kommeken azijn
had uitgedronken. Zonder het zelf te weten, was hij reeds aan 't nadenken hoe
jammer het zou zijn, indien Alouis het leeuwenaandeel in de zoo vurig betrachte
erfenis mocht bekomen. Belleken stond het weenen nader dan het lachen; zij ook
vreesde reeds door den indringer te worden benadeeld; hetgeen haar echter nog
meer griefde, was, dat Alouis' echtgenoote in dezen strijd over haar kon zegevieren.
‘Gaat ge mijnen man voor eenen domkop uitmaken?’ sprak ze, van gramschap
bevend.
‘Daar is geene sprak van,’ antwoordde Van Bael, heel kalm, ‘maar ik beweer, dat
hij niet in staat is die woorden driemaal te zeggen, of gij ook niet. Gaat het voor
eene wedding?’
‘Ja!’ riep Isabelle, ‘maar niet voor eene kleinigheid; ik zal u leeren de menschen
voor den aap te willen houden.’
‘Luistert,’ zegde Tante, die gaarne in de familietwisten haar beslissend woord
sprak, ‘ge hebt beiden eene pendule noodig. De winner zal op rekening van den
verliezer de schoonste mogen koopen, die hij vindt.’
‘Aangenomen,’ riep vrouw De Huydevetter snijdend.
Alouis nam zijne rieten rotting, en hield ze Bel onder het oog.
‘Dat is mijn stok,’ antwoordde ze kortaf.
Voor de tweede kreeg zij hetzelfde antwoord.
Fluks sprong de natiebaas recht, en riep, op den toon der uitgelatenste vreugde:
‘Ziet ge het? ge zijt verloren!’
‘Wat verloren!’ riep Bel, met geweld op de tafel staande....
Van Bael reikte haar de hand, en zegde op de meest
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heusche wijze: ‘Slechts nu zijt ge overtuigd’ dat ge de uitdrukking geene driemalen
herhaald hebt. Morgen zal ik met mijne vrouw de pendule gaan koopen.’
Isabelle en Frans spraken geen woord meer. Tante, die in haren tijd veel van
grappen hield, scheen een weinig misstemd; het mensch leed waarlijk nicht Belleken
eenige vijffrankstukken te zien verliezen.
Bij het naar huis gaan waren De Huydevetter en zijne vrouw in de ernstigste
overwegingen verdiept; beiden voelden het gevaar, dat hen dreigde, zonder het
echter elkander te durven mededeelen.
Alras was dit gevaar niet meer te miskennen. Alouis werd de meest welkome gast
van Tante. Frans had gemeend hare genegenheid te zullen winnen met al hare
grillen in te willigen, en nooit hare meeningen te bestrijden; Alouis slaagde daar
beter in, met zich in lange woordenwisselingen met de dame in te laten, en die
zienswijzen vooruit te zetten, welke hij wist, waartegen zij zich met vuur zou
verzetten.
Tante had de geschiedenis op de Fransche komedie geleerd; Alouis en zijne
vrienden spraken daarover ‘In 't Hovenierken,’ als men aan den tweeden druppel
was, zoodat beiden uitermate geschikt waren om over Napoleon, Robespierre en
den Pruis hunne meeningen te uiten. Op de uitbundigste wijze redetwistten zij dan
ook, zij sloegen op de tafel, dat het een aard had, doch telkens scheidden zij betere
vrienden van elkander. Alouis kende weldra al de zaken, waarover Tante bij uitstek
gaarne sprak, onopgemerkt bracht hij haar daarop, en wist haar op de behendigste
wijze de gelegenheid te geven, die bewijsgronden te ontwikkelen, welke zij voor
onbestrijdbaar hield. Al de nieuwskens, die in de herberg rondliepen, vertelde hij
haar; hij sprak over de beweging aan de dokken en de
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concerten in den ‘Dierentuin,’ terwijl Frans haar nooit iets kon vertellen, en haar in
alles gelijk gaf.
Zoo werd Alouis, in den volsten zin des woords, Tantes vertrouweling, en wat de
echtgenooten het ergste deed vreezen, haar raadsman. Wat hen voor de toekomst
deed ijzen, was dat Tante Alouis goedkeurde, wanneer hij eene pendule van
tweehonderd frank uitkoos.
‘'t Is deftig,’ zegde Frans tot den ruwen gast... ‘Ge zit ook alle dagen bij Tante,’
voegde Belleken er bij, ‘om ons buiten te dringen, die er jaar en dag komen’.
‘Daarin bestaat juist de slimheid’, zegde Alouis, spotlachend, ‘tien jaren lang loopt
ge al naar de Keizerstraat; ik wilde mij daar zoo lang niet vervelen... Slechts als het
tijd wordt, zal ik ze knippen’.
Man noch vrouw sprak een woord; zij, die zulke schoone luchtkasteelen op de
algeheele erfenis gebouwd hadden, die al hunne vrije uren aan Tantes genoegen
hadden opgeofferd, aan wie zij zelve beloofd had, ‘dat Bel de beste zou zijn,’ zij
zouden zich door den natiebaas niet uit het veld laten slaan, welke pogingen hiertoe
ook moesten aangewend worden.
(Wordt voortgezet.)
GUSTAAF SEGERS.
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Het doodenheir.
Twee geesten zweven over aarde en zee:
De geest der liefde naast den geest des levens;
Op hunne reuzenwieken, wit als sneeuw,
Blinkt 't maangestraal en 't goud der starre tevens.
En over dorp en stad en berg en dal,
Gaan zij miljoenen dooden wedervinden,
En wekken, door het zoetste trompgeschal,
Hen die hier leden, streden en beminden.
Op 't hel gerucht van tromp en wiekenslag,
Staan weer de schedels op uit alle gouwen;
Verwonderd van nog eens na eeuw en dag
Het helderglanzend licht der zon te aanschouwen.
En uit de sombre groeven elk verrees,
Wat ook het lot aan ieder had beschoren,
Verrees als rif, ontdaan van bloed en vleesch,
En onbewust van wat men was te voren.
Wanneer het heir der dooden uit elk oord
Door 't geestenpaar was in het veld vereenigd,
Hergalmde weer de tromp en 't plechtig woord
Van een der geesten tot die groote menigt':
‘Gij allen, die der wereld wel en wee
Gekend hebt, en haar heil en zorgen,
Wilt gij nog eenmaal leven, komt, komt meê,
Ik geef u 't licht zoo 't nimmer scheen een morgen?’
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En allen, zij zelfs die noch kluit noch duit
Bezaten, zij die 's andren slaven waren,
Terneergedrukt door 't noodlot, riepen luid:
‘Ja, laat ons nog eens leven eenge jaren!’
‘'t Zij zoo, sprak de andre geest, 'k volbreng uw wensch:
Voor allen zal het leven wederkeeren;
De volle jeugd herschenk ik u als mensch,
Maar ook 't bevel der minne trouw te zweren.
‘Dat ieder thans de hand der liefde bied',
En ga getweeën 's levens lusthof binnen.’
Doch allen riepen: ‘Neen, o neen, dat niet:
Wij willen leven, doch niet meer beminnen!’
Want allen toonden hun verknaagde borst,
Hun hart, eens bloedend uit ontelb're wonden;
In liefdes beker had, zoo bedelaar en vorst,
Slechts 't gift des nijds en des verraads gevonden.
‘Ja, liever keeren wij terug waar 't licht
Der zonne nooit of 't maangeglim mag gloren!’
Het geestenpaar sloot weer de graven dicht,
Om nimmermeer het doodenheir te storen.
Antwerpen, 1887.
VICTORIEN VANDE WEGHE.
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Onze dichters.
H. Claeys, Pr. Gemengde Gedichten. - St Nicolaas, 1878.
My object is not to prove that I can write well, but, if possible, to make
others write better.
LORD BYRON. - English Bards and Scoth Reviewers.
Onder oogpunt van bevolking is ons jonge, Vlaamsche dichterwoud voorwaar niet
karig toebedeeld. Wie er bij zomerdag door trekt, staat verwonderd over de
hoeveelheid en verscheidenheid van tonen bij onze woudzangers; maar zonder er
lang te vertoeven, bemerkt hij dat, worden de eerste partijen er door nachtegalen
gezongen, er in de begeleiding der symphonie machtig veel ‘musschengekwetter’
wordt gehoord, zooals Mejuffer Hélène Swarth onlangs heel geestig schreef. De
heer Claeys behoort niet tot de nachtegalen, ook niet tot de musschen. Hadden wij
er iets aan te zeggen, wij zouden hem onder de spreeuwen rangschikken. Deze
zangers, van woudafkomst, bezorgen, als zij goed afgericht zijn, een eigenaardig
en gezocht vermaak aan degenen, die met gespannen aandacht naar de spreuken
van pratende vogels kunnen luisteren. Werd den zanger der Gemengde Gedichten
zijne gave ingeboren, in het hoogergenoemde woud heeft hij zijn talent niet lang
geoefend; al vroeg werd hij door eenen vogelaar in 't net gelokt om voortaan als
kamermuzikant bijval te gaan oogsten.
Ons oordeel klinkt wat aardig; doch wie nadere bewijzen verlangt, kan die in den
bladwijzer der onderhavige gedichten vinden.
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Op de zestig tot zeventig nummers, welke hij bevat, zijn er ten minste een
vijf-en-twintigtal gelegenheidstukken, welke tot de uitgebreidste van den bundel
behooren. Voeg daarbij een half dozijn lofzangen op kerkelijke feestdagen, zes
kerstliederen, evenveel cantaten, op bijbelteksten vervaardigd, en eenige verhalen
aan de kerkelijke geschiedenis ontleend, en er blijven u de weinige nummers over,
die luttel bladzijden beslaan, doch waarin de dichter zijnen oorsprong verraadt en
derhalve een wilden, maar gevoelden natuurtoon laat klinken. Wij ontmoeten dien
toon vooral in de stukjes Kent gij een' zang, Drie Ridders, Nelia, Gondellied, Trahit
Sua, Mijn Lied, Vlaamsen, Roer en Rust en Herleving.
Uit die gedichtjes waait u tegen, wat hij zoo keurig in de eerste strophe van
Herleving beeft uitgedrukt:
Ja, over Vlaanderens puinen
Waait frische levenslucht...
Het oud hoezee der duinen
Breekt door het zeegezucht.

Jammer, dat hem die toon zoo dikwijls ontschoot en hij hem dan niet meer wist te
vangen. Dat bekent hij overigens zelf. Luister liever:
Daar klinkt een toon in 't Vlaamsche lied Een eigen toon zoo boeiend;
Een toon, waar 't volk zich zelf in hoort
Op eigen trant, in eigen woord,
Uit eigen landaard vloeiend...
Daar klinkt een toon in 't Vlaamsche lied o! Wist ik dien te vangen!

Hij had hem in de eerste strophe vast. De draad brak en de einden werden niet
meer gevonden. 't Aangevatte onderwerp werd verlaten en het stuk volgestopt met
het omverwerpen en bloc van een volledig stel dichters, die, volgens hem, zich
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bezondigen aan ‘beuzelklanken, holle mijmerij, geestverdwalen, schoolschen
woordenpraal, boektaal zonder leven’ en dergelijke dingen meer.
Dit alles voor u, zangers van den Franschen Parnassus! Voor u ook, Byron,
Shelley, Leopardi, Heine, Geibel en andere ‘verwijfde’ dichters. Zoo zingt men in
Vlaanderen niet en dan kan uwe rijmerij niet deugen. Of ten ware, dat er reeds van
uwe scheppingen over de grenzen werden gesmokkeld om hier en daar in onze
Vlaamsche gouwen eenige muzenzonen in verzoeking te brengen.
Een hunner, Victor de la Montagne, die zeker van de arme veroordeelden nog al
wat heeft geleerd, bezingt nagenoeg hetzelfde onderwerp als de heer Claeys. Om
de vergelijking te maken, verzenden wij den lezer naar het Volkslied op blz. 9 der
Gedichten van dien talentvollen zanger. Daar is de aangeslagen toon tot het einde
toc volgehouden en dat in eene taal, zoo lief en beeldrijk als zij eenvoudig is.
De heer Claeys heeft een zwak voor de stopstrophe. In het aangehaalde gedicht,
in Mijn Lied en op andere plaatsen maakt hij er een ruim gebruik van. In Mijn Lied
wijdt hij vier strophen aan hetgeen hij zelf zegt niet te weten, noch te zullen bezingen
en enkel vier refereinen maken ons bekend met hetgeen hij hier zag, looft en roemt
en dat dus de kern van zijn gedicht diende uit te maken. Hier weer wist hij dus den
toon niet te vangen. Dit stuk kan uitmuntend geschikt zijn als voorbeeld voor de
redekunstige figuur, welke men voorbijgang of overstap (prétérition) noemt; maar
wie de gedichten eerst vooral om de gedichten zelf leest, zal de ‘bruggen’ van den
heer Claeys wat lang en vermoeiend vinden, vooral wanneer de streken, welke zij
in gemeenschap stellen, maar zoo weinig het verbinden waard zijn.
Door het aanwenden van deze en dergelijke middelen maakt de muze van den
heer Claeys op ons denzelfden indruk als de werken dier toondichters, welke hier
en daar eenen vonk van ware ingeving verraden, maar dien vonk door eenen vloed
van
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klanken, zoo gezocht als vreemd aan het onderwerp, verdooven.
Op eene andere plaats zegt de dichter:
'k Heb wel menig lied volzongen,
Ja, dat mild bejegend werd.

Als gelegenheidsdichter vooral moet hij daar iets van weten. Bij huwelijksfeesten,
eerste missen, onthullingen van standbeelden enz. gaat het er gewoonlijk niet
droogjes toe. En uit die toestanden heeft de heer Claeys ruim partij getrokken, tot
vreugde van de genoodigde gasten, zonder twijfel; maar tot spijt van degenen, die
liever wat meer zouden gehad hebben van de soort, die hij in de volgende versregels
aanduidt:
Maar mijn liefste zangen rusten
Ingesluimerd in mijn hart.

Hoe jammer, dat wij ons moeten tevreden stellen met de getuigenis, die hij zoo
openhartig als naïef in het stukje Weggevlogen aflegt:
Mocht ik in het net der zangen
Heel de vlucht der dichtjes vangen,
Die mij reizen door den geest,
En die, eenmaal voortgevaren,
Nimmer keeren, 't waar sinds jaren
Eene volle kooi geweest.
Maar zij komen daar, en spelen
Springen, dartlen, tjilpen, kweelen,
Als mij plicht en arbeid bindt.
'k Zie ze fladdren voor mijne oogen
En - ze zijn weer heengevlogen
Eer ik 't uur ter vangste vind.

Zonder het nochtans met zekerheid te weten, zijn wij zoo goed als overtuigd, dat
de heer Claeys er moet gevangen en gekoesterd hebben in den trant, dien hij zoo
breed opgevat als krachtig heeft afgeschetst:
o! 'k Weet een lied - een bede en klacht van lijden,
Een harp van liefde, een ruischend vreugdgeschal,
Een storm van drift, een kreet van hooge strijden
- Het menschenhart, het roerendst lied van al.
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Buiten het stuk Kent gij een' Zang, waarin die mannelijke verzen voorkomen, Drie
Ridders, Nelia, Gondetlied, Roer en Rust en eenige andere, moet er toch wel een
kooitje dergelijken bestaan, die hij niet liet heenvliegen. Of zou Jezus, dien hij op
blz. 19 zoo rechtzinnig en kinderlijk bidt, zich over hem ontfermend, hem daartegen
gewaarschuwd hebben:
Hoe licht is een strooiken in brand geraakt
Wanneer 't den blakenden heerd genaakt..
Ontferm u mijner, Jesu zoet!
Bewaar en bewaak mijn krank gemoed!
De wereld, omringt mij t' allen kant;
De wereld een alverslindende brand,
Door wellust, weelde en zonde gevoed....

Toen de dichter dat geschreven had, heeft hij misschien de ‘kaap gedubbeld’ om
naar eene andere streek te varen. Hadden wij dan geen gelijk te zeggen, dat zijne
zangster een karwervogel is geworden, die, gewoon geraakt aan het dagelijksch
klontje suiker, in de kloeke lucht van het woud maar moeilijk meer van wilde bessen
zou kunnen leven?
Dat kon hij eens - 't was toen hij zong:
Ruischend op zijne ijzren sporen
Komt de vuurdraak aangesneld,
En hij zwaait zijn witte pluime
Golvend over 't groene veld....
En de rij der jonge wiedsters,
Bukkend over 't woekrig kruid,
Heffen schaatrend hoofd en handen
D' ongetemde te gemoet,
En met losse vreugdgebaren
Wordt zijn wilde vlucht begroet...

Ziedaar een aanschouwelijk tafereeltje, keurig gedicht en uit het volle leven gegrepen!
Dit ‘realisme’ stellen wij tegenover het wetenschappelijk valsche uit Regina Coeli:
Hoe blij zwelt Izaïas' boezem,
Hoe juicht vorst David in zijn roem,
Bij 't zicht der koninklijke bloem
Die vrucht draagt in haar maagdenbloesem.
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Men versta goed, dat het ons niet te doen is om het leerstuk der ‘Moedermaagd’ in
twijfel te trekken. Voor alsnu hebben wij geenen lust banvloeken over ons hoofd te
roepen en laten het dus ter zijde; 't is ons enkel te doen om het valsche van de
beeldtaal:
Die vrucht draagt in haar maagdenbloesem.

We kennen in 't Oosten planten, die op hetzelfde tijdstip bloeien en vruchten dragen;
maar dat eene vrucht in 't midden eener bloem te voorschijn komt en niet onder de
bloem als deze verwelkt is, legge dat uit, wie het kan.
Van het Oosten gesproken, moeten wij ronduit verklaren, dat de heer pastoor
Claeys in zijne bijbelsche cantaten zeer weinig kennis van Oostersche toestanden
heeft aan den dag gelegd. Hij, die door zijn ambt geroepen is de Schrift te lezen en
te herlezen is dus blind gebleven voor de locale kleur, het zoozeer in 't oog
springende karacteristieke van het Oostersche leven, het aartsvaderlijke der zeden,
het naïeve maar somwijlen grootsche der beeldspraak en het schitterende der
schildering! Hadden zijne helden Noë, Baruch, Mathathias, Sennacherib, Jacob en
Samson in onzen tijd en in het stroeve Westen geleefd, ze zouden niet anders
gesproken of gehandeld hebben dan hij het hun laat doen. Dat hij het eens, bij
voorbeeld, bij Lord Byron of Leconte de Lisle, zelfs bij onzen Pol de Mont in zijne
Kinderen der Menschen ga afzien, hoe zij bijbelsche personen in hunne gedichten
laten optreden en als hij open oor en oog heeft voor dit belangrijke deel van een
kunstwerk, dat men het plaatselijke noemt, zal hij met zijne cantaten doen, wat een
kerkvader deed met zijnen lofzang, toen hij de voordracht van het Te Deum zijns
mededingers hoorde. Heel stillekens en onopgemerkt scheurde hij zijn blad papier
achter zijnen rug aan stukken.
Maar is het niet tegen dichters van de soort, die wij daar zooeven opnoemden,
dat de heer Claeys zijn gedicht-programma Herleving heeft afgekondigd?
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Heeft hij zijnen afkeer voor ‘schoolschen woordenpraal in boektaal’ niet uitgedrukt.
Overigens aan ‘boektaal’ moet hij eenen hekel hebben; elders, en wel namelijk in
een gelegenheidsvers ter eere van zijnen vriend Mervillie, een der West-Vlaamsche
taalverbeteraars, keert het aangehaalde verwijt terug.
Is onze taal dan nog zoodanig in staat van vorming, dat de boeken niet de trouwste
bronnen voor hare studie uitmaken? Wat moeten de letterkundigen van Duitschland,
Frankrijk of Engeland opzien, als zij door eenen dichter, die zelfs een boek met
gelegenheidsverzen schrijft, de boekentaal zoo stiefmoederlijk zien behandelen!
Maar 't is hier de plaats niet om een nieuwen strijd met de ‘particularisten’ aan te
vangen. Wat meer is, we kennen sinds lang hun eeuwig aanwoord: ‘De Vlaamsche
boektaal is te stijf! Het volk spreekt zoo niet!’ enz.
Wij beamen ten volle, dat zij naar meer natuurlijkheid trachten, door de
eigenaardigheden van het volk op te sporen en zijne gezegden waar te nemen;
maar dan zouden die apostels der democratie in de letteren de eersten moeten zijn
om natuurlijker hunne helden voor te stellen. Dan werpen zij, bij voorbeeld, alle
onderwerpen ter zijde, die zij niet dan uit boeken konden bijeenrapen of laten ze
over aan dezen, die de streek bezochten, welke hunne helden tot bakermat hebben
gehad.
Dan mocht dichter Claeys geene bijbelsche cantaten, zelfs geene kerstliederen
schrijven. Al wat hij daarover weet, heeft hij uit boeken geleerd; want wij denken
niet, dat hij ooit den Oosterschen grond betreden heeft; anders zouden wij misschien
de plaatselijke kleur, de zegswijzen van het Oosten, de Arabische beeldspraak in
zijne gedichten ontmoeten, gelijk wij die lezen en genieten kunnen bij Leconte de
Lisle, Multatuli, Byron, Renan, Rückert, Bodenstedt en Ferguut.
De vijanden van ‘boektaal’ veroordeelen dus hun eigen. Wij integendeel versmaden
de boeken niet - allen zijn toch juist niet in het leeskabinet vervaardigd en de Bijbel
zelf, die den heer Claeys zoo slecht geïnspireerd heeft, is misschien een
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der werken, die het getrouwst het leven en den strijd van eenen volksstam weergeven
en daardoor zoo boeiend als belangrijk en natuurlijk zijn.
Wij willen echter onze verhandeling over de Gemengde Gedichten met geen
somberen toon eindigen. De ‘boektaal’ verschilt hier te veel van die, welke enkele
West-Vlaamsche ‘taalkundigen’ zouden willen invoeren en de heer Clacys sluit zich
door zijne schrijfwijze te zeer bij de algemeene Nederlandsche letterkunde aan, dan
dat wij hem zouden verantwoordelijk maken voor het ‘particularism’ van de heeren
Gezelle, Verriest, De Geldere en Mervillie.
Zijne gedichten ingelijks, zijn op enkele plaatsen te hoog boven het alledaagsche
verheven om hem ter oorzaak van gezochte ingeving op feest, eerste mis of
klooster-intrede te willen totaal afbreken. Men treft er, wel is waar, veel berijmd
proza of ongerijpte poëzie in aan, in den trant dezer regelen:
Dees morgen bracht hier 't feest der liefde- en deugdbelooning;
De blijdschap zwaait haar vlag hoog op de stille woning
Der arme grijsheid, die, bij d'aangeheven kreet,
Der jubelende vreugd, den ouden dag vergeet,
En heel zijn drukkend wicht van opgehoopte kwalen
Waar 't voorhoofd onder bukt. Geen zucht klaagt in de zalen,
Waar ziekte en krankheid haar eentonig leven rekt.

't Is moeilijk daaruit een klaar en levend tafereel samen te stellen. Hoeveel nader
bij de waarheid was de heer Claeys, toen hij, gepraamd door werkelijke poëzie,
deze in frissche taal en beeldige verzen weergaf! We haalden hooger het
springlevende tooneeltje der wiedsters aan, als de spoortrein voorbijstoomt. Zie
hier, hoe hij den ‘Geest van het Schoone’ aanspreekt:
Gij glanst om dit strooiene dakje;
Gij schikte om het venster dit wijnblad
Dat speelt met een fladderend windje;
Gij luistert op 't wiegje als het ritselt;
Gij blinkt in het oog van de moeder
Die neerschouwt op 't waggelend wiegje;
Gij plooit over de lippen des kleinen
Dit lachje dat glimt door zijn droomen...
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Wie door zulke onderwerpen geroerd en uit die ontroering lieve verzen kan in 't
leven roepen, werd ongetwijfeld in den hoek der dichterlijke gevoelens gestempeld;
maar dan wachtte hij zich voor ‘ongezien en ongekend, verzen zonder end’ op en
over alles te maken. De tijd van vader Cats, als hij rijmde ‘op 't gesichte van een
uitgetrocken tant’ of ‘van een krommen stock’, ligt te ver achter ons om nog op dien
trant terug te keeren. Dit kan overigens een zeker gevaar aanbieden, nu dat het
papier zoo goedkoop en zoo algemeen is geworden en het getal
gelegenheidsdichters in evenredigheid heeft toegenomen.
Om der kunstwille dient men onderscheid te maken en hij, die in 't dichterwoud
heeft leeren zingen, doch later de meeste zijner natuurlijke ‘voosjes’ verleerd heeft,
zou toch wijs handelen met de gelegenheidsverzen alleen voor de vrienden te
houden en den indruk, al is het maar dien van enkele bladzijden ware poëzie in
zijne bundels, door zooveel conventioneel gerijm niet te bederven.
November 1887.
OMER WATTEZ.
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Boekbeoordeelingen.
Gentsche Studenten-Almanak, uitgegeven door het Taalminnend
Studenten-Genootschap ‘'t Zal wel gaan’. Achtentwintigste jaargang,
1888. - Gent, boekhandel J. Vuylsteke.
Of het ons, oud-leden van 't Zal wel gaan, genoegen doet den Almanak telken jare
te begroeten! En hoc verheugend dat de jongeren het spoor van hunne voorgangers
zoo moedig weten te drukken!
Want 't Zal wel gaan leeft, 't Zal wel gaan bloeit, 't Zal wel gaan groeit. En de
Almanak, dat onweerlegbaar bewijs van de levenskracht der vereeniging, de
Almanak, zoo degelijk als ooit, wordt op negen honderd exemplaren getrokken en,
wonder der wonderen, verschijnt in Januari!
Herinnert gij u, studenten van rond het jaar '70, hoc fier wij waren op vier honderd
te trekken en wat voor eene moeite het ons kostte om ons jaarboek tegen Paschen
in het licht te zenden? Waarachtig! die jongeren leggen het, naar 't schijnt, jetwat
beter aan boord dan wij deden!
En denkt niet dat de tegenwoordige Almanak eenvoudig met de eerste stoffen
de beste in allerijl werd ‘gevuld’. Blijkbaar heeft men de grootste zorgen aan de
uitgave besteed en zoo is er de Redactie - waarom toch blijft zij zich Opstellingsraad
noemen? zoo'n pedante, onnauwkeurige ‘bierwagen!’ - in gelukt
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ons op een werkje te vergasten, welks lezing, niet alleen aan de hedendaagsche
of aan de gewezene zonen der Gentsche Alma Mater, maar aan allen, die in onze
Vlaamsche zaak en in onze Vlaamsche letterkunde belang stellen, een uiterst
aangenaam uurtje zal verschaffen.
In de eerste plaats hebben wij de officiëele mededeelingen omtrent den staat der
Hoogeschool, enz., welke ons even uitgebreid als nauwkeurig voorkomen. Van
belang zijn de opgaven aangaande het getal der studenten, waarbij wij leeren dat
deze gedurende het afgeloopen jaar 892 waren, dus bijna tweemaal zooveel als in
onzen tijd. Merkwaardig is het dat de vermeerdering alleen in de faculteiten wordt
vastgesteld, die nu 634 studenten tellen tegen slechts 258 in de bijgevoegde scholen.
In 1872 waren die getallen respectievelijk 211 en 252, zoodat, terwijl de bevolking
der vier faculteiten meer dan verdriedubbelde, die der scholen nagenoeg dezelfde
is gebleven. En als wij denken aan de ijverzucht, welke destijds de twee
hoofdafdeelingen onzer Academie verdeelde en des te heviger was daar de
faculteitsstudenten in meerderheid Vlamingen waren en die der scholen Walen en
vreemdelingen, zijn wij nog al benieuwd om te vernemen hoe men het thans in de
academische wereld, bij voorbeeld bij het samenstellen der Corpscommissiën,
schikt. Laat ons hopen dat een volgend jaarboekje ons daaromtrent zal inlichten.
Van vreemdelingen gesproken, Gent was eertijds de Belgische Hoogeschool, die
het grootste getal buitenlanders onder hare leerlingen telde. Zeker is dat heden niet
meer het geval. Als in 1872 door de alhier studeerende vreemdelingen aan het
Corps het, toen nieuw en nu eerbiedwaardig geworden, vaandel werd aangeboden,
beliep hun getal tot 119: verleden jaar was dat getal tot 79 gedaald. Het
merkwaardigste is de verdwijning van zekere naties, die vroeger het sterkste waren
vertegenwoordigd; de Polen bij voorbeeld, die gedurende lange jaren, minstens een
vijftigtal waren, zoekt men om zoo te zeggen te vergeefs: er zijn in 1886-87 maar
zeven Russen en Polen ingeschreven geweest.
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Van den anderen kant hebben de pas ontvoogde Bulgaren den weg naar Gent
gevonden en zijn reeds talrijk genoeg om in onze Hoogeschool eene bijzondere
vereeniging te vormen, die den naam draagt van Balgarsca Stoudentchesca
Drougina, tot leus heeft Eendracht baart Macht (niet in het Vlaamsch denkelijk?),
en 24 leden telt.
Wat de Belgen betreft, de verhouding is ten gunste der Vlamingen beduidend
gewijzigd. In 1872 waren er slechts 209 studenten uit de vier zuiver Vlaamsche
gewesten, 50 uit het gedeeltelijk Waalsch Brabant en 98 uit de vier Waalsche
provinciën. In 1887 had men daarentegen 597 Vlamingen, 55 Brabanders en 161
Walen. Het zijn dus vooral onze taalgenooten, wier getal snel toeneemt, eene
omstandigheid, welke aan den tegenwoordigen bloei van 't Zal wel gaan stellig niet
vreemd is gebleven. Zonder in het minst de rechtmatige eigenliefde van de jongeren
te willen kwetsen, mogen wij toch wel hier aanstippen dat wij het ietwat lastiger
hadden en JULIUS VUYLSTEKE en zijne tijdgenooten nog lastiger dan wij. Als wij bij
voorbeeld in 1869 er in gelukten een Vlaamsch Studentencorps in te richten, dat
kort daarna honderd-en-negentien leden telde op 201 Vlaamsche studenten, het is
juist alsof men nu eene Vlaamsche vereeniging met 353 leden tot stand bracht. Het
is waar, die 119 leden waren niet allemaal strijdende Flaminganten, velen zelfs
hadden tot leus aangenomen het beruchte ‘Ik ben Vlaming ja, maar geen Flamingant,’
en daarom ook was het dat, twee jaren later, toen het corps ontbonden werd, de
onverschilligen zich verwijderden en slechts eene minderheid overtuigde
Vlaamgezinden zich in het 't Zal wel gaan oploste, waar de meesten reeds deel van
maakten. Doch dat belet niet dat de stichting van het Vlaamsch Studentencorps
destijds alleszins eene overwinning van belang mocht heeten.
Laat ons intusschen den Almanak van 1888 niet vergeten.
Op de officiëele mededeelingen volgt er de gebruikelijke geschiedenis der
Hoogeschool gedurende het afgeloopen jaar. Die geschiedenis strekt den
verslaggever K.V.H. tot eere: zij
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is flink geschreven en in alle opzichten lezenswaardig. Wat vooral onze aandacht
heeft getroffen, is het verheugend feit dat, ter gelegenheid der studentenfeesten,
welke verleden jaar moesten plaats grijpen, eene algemeene corpsvergadering met
zeven stemmen meerderheid besliste dat alle stukken, van de Feestcommissie
uitgaande, in de twee talen zouden afgekondigd worden. Men herinnert zich dat
twee of drie jaar geleden een voorstel in denzelfden zin met eene meerderheid van
een twintigtal stemmen werd verworpen, hetgeen aanleiding gaf tot eenen vinnigen
pennestrijd, die zelfs buiten de studentenwereld eenen weerklank vond.
Nu komen wij eindelijk aan het Mengelwerk.
Dat op dezen oogenblik de taak van den recensent hoogst netelig wordt is niet
te loochenen. Immers van den eenen kant, is hij te streng, zoo loopt hij gevaar jonge
schrijvers te ontmoedigen, die, mochten zij op de ingeslagen baan voortstappen,
wellicht later een sieraad voor onze letterkunde zouden worden; van den anderen
kant, toont hij zich te inschikkelijk, dan is het te vreezen dat enkele aanstaande
dichters en novellisten zich zullen inbeelden dat zij zoo op eens het toppunt der
volmaaktheid hebben bereikt en, natuurlijk gevolg van die natuurlijke dwaling, nooit
iets zullen leveren dat wezenlijk deugt.
De waarheid ligt tusschen beiden: in medio virtus.
De recensent verlieze nooit uit het oog dat hetgeen hij beoordeelen moet de
eerste proeven zijn van beginnelingen, die op het veld der letteren hunne sporen
nog moeten winnen. Hij stelle dus de eischen niet, die gegrond zouden zijn, was
het gedicht JULIUS VUYLSTEKE of de novelle TONY BERGMANN onderleekend; hij
drukke niet op kleine feilen in versbouw of in stijl, die later wel van zelf zullen
verdwijnen, maar onderzoeke vooral of de schrijver ja dan neen aanleg blijkt te
bezitten.
Het is met het oog op dat grondbeginsel dat wij onze taak hebben aangevangen.
Eerst vooral laat ons den opstellers van den Almanak van
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harte geluk wenschen met den geest die hunne uitgave bezielt. Die geest is steeds
de oude Vuylsteekiaansche geest: echt vaderlandsch en echt studentsch. De Taal
en de Vrijheid, de meisjes en den uitzet, ziedaar wat onze studenten bezingen. Aan
de verwijfde kunst van zekere nieuwerwetsche dichters, aan dat onnoozel goochelen
met woorden en klanken wagen zij zich niet. Zij zingen niet ‘om te zingen’, maar
alleen om naar vermogen hunne indrukken weder te geven, hunne idealen te roemen:
voor hen is de kunst een middel, niet een doel. En zij hebben gelijk, want wie anders
redeneert miskent zijne roeping, bewijst geene diensten hoegenaamd en wordt,
zelfs wanneer hij wezenlijk talent bezit, bepaald onverdragelijk. En wat dan als bij
er geen heeft!
Nemen wij bij voorbeeld de Geuzenvaan of O spreek der jeugd van 't Vaderland.
Die gedichtjes van S. ANDRIES zijn stellig niet onberispelijk wat den uiterlijken vorm
betreft, maar doet het niet aan 't harte goed zulke warme, verheven gevoelens van
vaderlandsliefde met ongekunstelde overtuiging te hooren verkonden?
O spreek der jeugd ran 't Vaderland,
En toon haar het verleden
Van eigen grootheid en bestand,
Van eigen taal en zeden:
Voed liefde en eerbied, trots en trouw
Voor de edelste geboortegouw.

Waar is de echte Vlaming die niet meêzingt? En waar is de echte Vlaming die zulke
poëzie niet ‘smakelijker’ zal vinden dan de vracht aquarellen en etsen en antieke
penningen en sonnetten en trioletten en wat weet ik nog meer, waarmede wij sedert
eenigen tijd gezegend worden, allemaal zoo keurig afgewerkt als het zijn kan, kunstig
gebeitelde goudene bekers, met niets erin. Ik heb dorst; met uw puik, maar ledig
kunstjuweel ben ik niet gediend: geef mij wijn, goeden wijn in de gemeenste flesch
of zelfs eenvoudig krachtig Vlaamsch bier in eene alledaagsche pint!
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In dezelfde vaderlandsche richting is Aan Ous van N. TERWAPEN, een kort, maar
bondig en vloeiend versje.
De studentikooze snaar kon natuurlijk in eenen studentenalmanak niet
onaangeroerd blijven. Groemnlied door S.A., Wij wanen in vreugd bij Gambrinus
aan 't hof door G. en Na 'n examen door KROBISTISIUS zijn geene slechte proeven
in dien trant. Vooral het laatste bevalt ons: het Brugsch dialect, zoo eigenaardig en
quaint, wordt er met geluk gebruikt, terwijl echt Vlaamsch humour er overal in
doorstraalt Wij weten het, dat humour is niet altijd zeer verfijnd, maar het heeft eenen
parfum de terroir, dien wij op hoogen prijs stellen. Intusschen zou het ons niet
verwonderen indien in de Hollandsche studentenbladen deze of gene
verontwaardigde Bataaf legen zoo'n ‘bizonder chemeen product’ te velde trok. Maar
het zou de eerste maal niet wezen en 't Zal wel gaan kan daartegen, niet waar?
Aan minnedichten is er natuurlijk ook geen gebrek. Aan Liza door EM. C. schijnt
mij stellig het beste: de vorm is, ja, ietwat alledaagsch, maar de taal is zuiver, de
beelden natuurlijk en het geheel maakt eenen aangenamen indruk. Herfstzang door
V. is ook goed, doch wordt door eenige vlekjes als bij voorbeeld zéfierlied ontsierd.
De twee sonnetten van denzelfden schrijver (ik veronderstel dat V. en VIETTI één
persoon zijn) vind ik veel beter wat den vorm aangaat. Ongelukkig is er in de
gedachten iets onbepaalds, dat, inzonderheid als men Haar portret ten geschenke
leest, onwillekeurig de vraag uitlokt: waar wil de dichter heen? Een liedeken van
J.S., litt. belg. stud. te Groningen, verdient ook eene melding. Maar waarom toch
heeft schrijver zijn aandoenlijk verhaal door de volgende regels gemeend te moeten
besluiten:
En 's morgens vond zijn liefste
Aan de(n) oever van een beek
't Verstijfde lijk des minnaars.
Hoe zij verwilderd keek!

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

58
En de lezer dan! Dat herinnert ons zeker (gelukkig onuitgegeven) versje, dat wij
eens in ver vervlogen tijden, niet in 't Zal wel gaan, maar in den schoot van wijlen
Gandeamus hoorden aflezen en waarin eene hoogst dichterlijke beschrijving van
ik weet niet wat voor een goddelijk meisje op de volgende wijze werd besloten:
Zulk een engel is geen spek
Voor d'ab-actis zijnen bek.

Ons rest nog een paar vertalingen te vermelden, alsook de puike cantate de Klokke
Roeland van JULIUS SABBE en twee heerlijke brokken uit JULIUS DE GEYTER'S Keizer
Karet, het epos dat door de Vlaamsche letterwereld zoo ongeduldig wordt te gemoet
gezien. Doch het is alleen met de pennevruchten van onze tegenwoordige studenten
dat wij ons hier willen bezig houden.
In den bundel treffen wij ook eenige goede prozastukken aan.
Fantasie over de Zwaluw en de Leeuwerik van SWALLOW bevat onder eenen
luimigen vorm ernstige gedachten en nuttige wenken.
Vlaenderen di Leu! is zeer vaderlandsch, maar gelijkt meer op het canevas van
een te schrijven stuk dan op het stuk zelf.
In de Borinage geeft E.V. ons eene schilderachtige schets van die zoo belangrijke
en nochtans zoo weinig gekende streek. Met den recensent van het Volksbelang
zijn wij het eens om dat stukje een der beste in den Almanak te heeten.
Vrijheid, Vooruitgang en Beschaving bevalt ons niet minder: bij H.C. begroeten
wij den stouten, echt democratischen toon, die zoo menig opstel inde oudere
almanakken kenmerkte.
't Verstand komt voor de jaren niet en Carnavalherinneringen zijn niet slecht
geschreven, maar een weinig langdradig en wat het onderwerp betreft niet zeer
belangrijk. Wij zouden aan de opstellers ervan den raad geven wat meer kleur en
leven aan hunnen stijl trachten te geven, want beiden, en DER FISCHER vooral, geven
blijken van aanleg.
Intusschen is de parel van het boekje de verdienstelijke
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bijdrage van F.V.D.W. in zijne vergelijkende studie over TONY'S Ernest Staas en
WAZENAAR'S Een Vlaamsche Jongen bewijst F.V.D.W. niet alleen dat hij aan volledige
meesterschap over de taal groote belezenheid en een schrander letterkundig oordeel
paart, hij geeft ook blijken van zedelijken moed, want er is moed noodig om onder
de tegenwoordige omstandigheden eenen schrijver te roemen, die zich juist bij
degene die terecht in onze liberale studentenwereld zoo hoog worden geschat, nu
bepaald onbemind heeft gemaakt. En laat ons erbij voegen dat er ook moed noodig
is om stoutweg te bekennen dat de vraag of enkele liberale leden der Koninklijke
Vlaamsche Academie gelijk of ongelijk gehad hebben uit die vereeniging te treden
eene opene quaestie blijft, welke de toekomst alleen zal kunnen beslissen.
Als wij nu in eenige woorden ons oordeel over het Mengelwerk samenvatten, dan
zullen wij maar verklaren dat, in zijn geheel genomen, deze Almanak voor vele zijner
voorgangers niet moet onderdoen, terwijl de meeste medewerkers eene voldoende
maat van begaafdheid en aanleg blijken te bezitten, opdat het aan de critiek mogelijk
zij hun in geweten den raad te geven zich bij voortduring met de beoefening der
letteren onledig te houden, op voorwaarde namelijk dat zij zich wel overtuigd houden
dat er hun nog veel te leeren blijft. Fabricando fabri fimus, zegt het spreekwoord:
de eerste pogingen der medewerkers aan den Almanak van 1888 laten ons tee de
hoop te voeden dat er ook onder hen aanstaande fabri zijn. Dat ze dus voort
fabriceeren!
De Almanak is versierd met de portretten der heeren R. DE RIDDER, hoogleeraar,
en JULIUS SABBE, oud-lid. Men weet dat sedert 1863 telkenjare het portret van een
professor in den Almanak verschijnt. In 1878 kwam men op het uitmuntend denkbeeld
tevens het portret te geven van een oud-lid. JULIUS VUYLSTEKE, de stichter van 't
Zal wel gaan, opende de reeks en werd gevolgd in 1879 door G. ROLIN-JAEQUEMYNS,
destijds minister van binnenlandsche zaken, die zich door het uitgeven van zijne
puike Voordrachten over de Grondwet jegens de Vlaamsche
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zaak zoo verdienstelijk had gemaakt, en in 1880 door ANTON BERGMANN, in alle
opzichten de sympathiekste figuur onder de 't Zalwelganers, en die als
novelleschrijver zoo hoog staat aangeteekend als VUYLSTEKE als dichter. Van 1881
tot 1886 werden, zeker om geldelijke redenen, geene portretten van oud-leden
uitgegeven. Dan kwam, in 1887, de beurt aan EMIEL MOYSON, den onverschrokken
kamper voor de volkszaak, en nu hebben wij JULIUS SABBE, wier lange en trouwe
diensten aan de Vlaamsche Beweging bewezen allen nog versch in het geheugen
staan.
Het is zeker om die reden dat de Redactie van den Almanak het nutteloos geacht
heeft bij het portret eene korte levensschets te voegen. Zij heeft ongelijk gehad,
groot ongelijk en wij drukken den wensch uit dat men in de toekomst zulk een verzuim
niet meer moete aanstippen. Als men toch aan verdienstelijke mannen hulde wil
brengen, dan is het gepast ten minste te zeggen waarom. Wij gunnen dat het voor
de tegenwoordige leden van 't Zal wel gaan minder noodig is te herinneren wie en
wal JULIUS SABBE is, maar de Almanak zal denkelijk ook in de handen komen van
personen, die met de bemoeiingen van dien wakkeren, maar zedigen strijder niet
zoo goed bekend zijn, en zoo iets noemen wij betreurenswaardig.
Wat de stoffelijke verzorging van den Almanak betreft, hebben wij slechts lof over,
behalve echter wat den omslag aangaat. Die omslag, die sedert eenige jaren dezelfde
blijft, is bepaald leelijk: het papier is te wit, de typographische schikking ongelukkig
en de blauwe letters bijzonder slecht gedrukt. Waarom niet gevolgd wat men vroeger
deed? Alle verandering is geene verbetering. En wij zullen hier niet op de almanakken
van onzen tijd wijzen - men zou ons allicht verwijten dat wij Voor onze kapel preêken
-, waar op anderen, bijvoorbeeld op dien van 1879, wiens omslag in het opzicht van
goeden smaak niets te wenschen overlaat. Eveneens zou het academisch wapen
niet alleen op den omslag, maar veeleer op het titelblad moeten voorkomen, in slede
van de gansch nuttelooze en, typographisch, zeer leelijke melding: versierd met het
portret enz.
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Wij hadden haast vergeten van het Bijvoegsel te spreken, dat een zeer belangrijk
verslag bevat van de tweede jaarlijksche algemeene vergadering van den Bond der
Oud-Leden van 't Zal wel gaan en van de werkzaamheden dier vereeniging. Uit de
rekening over het afgeloopen jaar blijkt dat de ontvangsten tot fr. 997,30 beliepen
en de uitgaven tot fr. 360,95, daarin begrepen twee studiebeurzen van fr. 100 ieder.
Dit jaar worden de ontvangsten op fr. 1248,35 beraamd en de uitgaven op fr. 1185,00;
niet min dan tien studiebeurzen van fr. 100 zullen kunnen verleend worden.
Zooals men ziet, mag de Bond er op roemen dat zijne bemoeiingen tot tastbare
uitslagen leiden. Jammer maar dat het getal leden betrekkelijk zoo klein blijft - zij
waren slechts 73 - en dat bepaaldelijk de jongeren, die in de laatste jaren hunne
studiën hebben voleindigd, niet talrijker zijn vertegenwoordigd Laat ons hopen dat
de oproep van het Bestuur zal aanhoord worden en dat wij eerlang eene radicale
verandering in dien onvoldoenden toestand zullen mogen aanstippen.
En nu nemen wij afscheid van ons bemind 't Zal wel gaan en van de jeugdige
strijders, die aldaar het vaandel van het vrijzinnig Flamingantisme zoo kloek in de
hoogte laten zwaaien. Afscheid is eigenlijk het woord niet, want wij hopen wel dat
wij toekomende jaar eenen anderen Almanak zullen krijgen, ten minste zoo goed
als deze, en dat het ons gegeven zal worden er ons oordeel over uit te spreken.
A. PRAYON-VAN ZUYLEN.

Karl Braemer. Nationalität und Sprache im Königreich Belgien. Stuttgart,
o
1887. 128 blz. in-8 .
Onlangs verscheen in de reeks Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde,
r

uitgegeven onder de leiding van D Richard Lehmann, professor van aardkunde
aan de Academie
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van Munster een allerbelangrijkst werk voor onze gewesten. Schrijver, die lid is van
het koninklijk Pruisisch statistiekbureel van Berlijn, leert ons kennen hoe ons land
zich verdeelt uit ethnographisch oogpunt en hoeveel inwoners aan elke volkstaal
in België toebehooren.
Hij treedt zelfs in verdere bijzonderheden. Hij deelt ons mede hoeveel Vlamingen,
Walen, Duitschen, tweetalensprekenden, enz in elk arrondissement, in elke stad
zich bevinden. Zijne berekeningen berusten op de statisticke uitslagen der
volksopstelling van 1880, en hij vergelijkt deze met die van 1866.
Zooals de heer Brämer te recht zegt bij den aanvang van zijn werk, dienen in
zake van volksstatistiek in aanmerking genomen de nationaliteit, de betrekkingen
tusschen verblijfplaats en vaderland en de familietaal, welke hij noemt het
gewichtigste en zekerste kenteeken der nationaliteit.
De naturalisatiën staan echter in zeer kleine betrekking tegenover de algemeene
bevolking en langs eenen anderen kant wijkt de wonende bevolking weinig af van
de faktische bevolking. Daarom, indien men zich steunt op de volksoptelling der
aanwezigen op 21 December 1880 en 1866, om daaruit gevolgtrekkingen op te
maken, zal men weinig gevaar loopen groote misslagen te begaan.
Schrijver wijdt breedvoerig uit over het getal der in 't buitenland geboren inwoners
van België. - Wij vinden er in 1880, 67,452 van het mannelijk en 75,890 van het
vrouwelijk geslacht.
Veel belangwekkender is zeker voor ons de taalverhouding in ons land. Uit de
lange statistieken die de heer Brämer ons mededeelt, kunnen wij opmaken dat in
1880:
2,237,867

inwoners slechts Fransch of Waalsch
spraken;

2,479,787

inwoners slechts Nederlandsch of
Vlaamsch spraken;

41,046

inwoners slechts Duitsch of
Luxemburgsch spraken;

6,412

inwoners geene enkele dezer talen
spraken;

420,339

inwoners slechts Fransch en
Nederlandsch spraken, maar geen
Duitsch:
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35,321

inwoners slechts Fransch en Duitsch
spraken, maar geen Nederlandsch;

2,809

inwoners slechts Nederlandsch en
Duitsch spraken, maar geen Fransch;

13,410

inwoners de drie talen spraken;

op 5,236,98 inwoners in België.
Daaruit kunnen wij de volgende leerrijke gevolgtrekking opmaken, dat er in België
op 31 december 1880
2,706,937

inwoners Fransch,

2,916,345

inwoners Nederlandsch,

92,586

inwoners Duitsch en

6,412

inwoners slechts vreemde talen spraken.

Wij komen aan de verdeeling van België uit taalkundig oogpunt. Eene nette kaart
heldert de gezegden des schrijvers op. Hij deelt ons hier mede hoeveel inwoners
van elk der bovengemelde soorten zich in ieder provincie, in ieder arrondissement,
in ieder kanton bevinden. Hij verdeelt vervolgens ieder provincie volgens ieder der
bovengemelde klassen inwoners.
Ziehier nu nagenoeg hoe de grens loopt tusschen het grondgebied der Vlamingen
en Walen. - In West-Vlaanderen, vindt men op de eene zijde Ploegsteert, Waasten,
Comene, Reckem, en Spiere; langs den anderen Mouscroen. Dan volgt de grens
nagenoeg die tusschen Oost-Vlaanderen en Henegouwen; deze provincie moet
echter Everbecq, Bievène, St.-Pieters-Capelle en Edinghen aan Vlaanderen toestaan.
Het Walengebied in Brabant begint met Bienghes en Saintes en eindigt met l'Ecluse
en Open Neerheylissem.
Het N-W. Vlaamsch hoekje der provincie Luik eindigt met Wanghe, Laer,
Overwinden, Wamont en Hautain-l'Evêque. Daarenboven is Rosoux een Vlaamsch
oord.
In Limburg treft men aan als Waalsch: Corswarem, Okrange, Herstappe, Roclange,
Bassange, Wonck, Eben-Emael en Lanave.
Wat het gebied der Duitsche taal in Belgie betreft, het strekt zich uit in de
provincien Luik tot Mouland, Aubel, Henri Chapelle, Baelen en Membach; in
Luxemburg neemt het Beho, Fintange en
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Arll in. Het Z-O hoekje dezer provincie, met de gemeente Athus, behoort tot het
Fransch gebied.
Ik eindige met eenige aanmerkingen. De Belgische Akademie schreef onlangs
eenen prijs uit, hebbende nagenoeg voor onderwerp hetgeen door den heer Brämer
werd behandeld; zij vroeg echter daarenboven een geschiedkundig overzicht van
de verandering welke onze huidige taalgrens ondergaan heeft. Schrijver heeft zich
vergenoeg (blz. 71 tot 78) met eene oppervlakkige geschiedenis onzer provinciën,
hetgeen van weinig nut hier is.
Bij het noemen der steden van België, heeft hij hier Fransche, daar Nederlandsche,
elders nog Duitsche namen gebruikt. Vele zijn zeer gebrekkig geschreven, vooral
de Nederlandsche. Wat de namen der provincien aangaat, die zijn in 't Fransch of
in 't Duitsch alleen opgegeven.
Ik zal eindelijk nog betreuren dat schrijver niet genoeg gevolgtrekkingen maakt,
die zeker niet zouden misplaatst zijn, na al die droge cijferskolommen. Diegene
welke ik hooger maakte, aangaande het getal in 't algemeen Fransch-,
Nederlandschen Duitschsprekende inwoners in België, werd door hem niet
opgegeven.
Wat er ook van zij, is het boek van den heer Brämer hoogst nuttig en leerrijk. Hij
heeft ons daarin vele dingen te kennen gegeven, die wij anders nooit zouden gaan
opzoeken in de verschrikkelijke registers van den Belgischen Staat. Het zijn nogmaals
bewijzen dat de Vlaamsprekenden in ons land talrijker zijn dan de
Franschsprekenden en ook, hetgeen van geen minder waarde is, dat de inwoners
die op 31 december 1880 én Fransch én Nederlandsch spraken, m.a.w. de
Vlamingen die Fransch en de Walen die Nederlandsch kunnen spreken, slechts ten
getalle waren van 420,339, dit is nog geen half millioen. Dat men nu nog kome
zeggen dat al de Vlamingen la langue officielle et universelle verstaan?
J.F.
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Mirakelen-literatuur.
Historie vande Mirakelen, die onlanx in grooten ghetale ghebeurt zyn,
door die intercessie ende voor bidden van die H. Maget Maria. Op een
plaetse genoemt Scherpen-heuuel, by die sladt van Sichen in Brabant. By een vergadert ende beschreuen door Meester PHILIPS NVMAN, Greffier
der Sladt van Bruessel, vvt laste des Eerweerdichste Heere Aertsbisschop
van Mechelen. - Tot Bruessel, by Rugeert Velpius, inden gulden Arent
by t'Hoff, int Jaer 1606.
o

Dit is de titel van een boek in-12 van 257 blz., dat in het licht verscheen als derde
(1)
uitgave, ‘vermeerdert van verscheiden schoone Mirakelen .’
In zelfden fransijnen band zijn bijgebracht vier ‘toevoechselen van mirakels.’ Het
eerste ‘toevoechsel’ beschrijft andere mirakels gebeurd van 1604 tot 1608; het
tweede van 1603 tot 1608; het derde van 1603 tot 1616; het laatste bevat enkel de
omstandige beschrijving van eene ‘ghenesinghe van creupelheydt 1616.’

(1)

In de Bibliotheca Belgica - dien schat van inlichtingen voor allen wien zich met de geschiedenis
onzer letterkunde en boekdrukkunst bezig houden, welk colossaal werk Gent's onvermoeibare
bibliothecaris, de heer Ferd. Vanderhaeghen, heeft opgeladen, - vinden wij dat de eerste
o

uitgave dagteekent van 1604 en een boekdeel in-8 van boven de 300 bldz. uitmaakt.
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Al deze boekjes zijn geschreven door voornoemden Philips Numan; in de voorrede
van een drukje van 1614 meldt hij: ‘T' is geleden tvvelf jaeren dat vvy begonst hebben
te beschrijven de miraculen’ van Scherpenheuvel, en mits het laatste deeltje het
jaartal 1618 draagt, had de man, die in 1617 was overleden, dus gedurende vijftien
jaren zijne specialiteit beoefend.
Men ziet hieraan hoe groot in die tijden de bijgeloovigheid onzer landgenooten
was en hoe men trachtte door de beschrijving van mirakelen dit bijgeloof nog dieper
en wijder te doen wortel schieten. Op onze dagen werd de macht der H. Maget van
Scherpenheuvel deerlijk in de schaduw verdrongen door de nieuwere wonderwerken
der moderne Lieve Vrouw van Lourdes. Maar toch, welk verschil ten voordeele der
eerste in het gehalte der wonderen en in dezer talrijkheid! Betrekkelijk zijn de
mirakelen ten huidigen dage vrij gering in getal geworden.
Thans hooren wij nog wel bij lange tusschenpoozen van ééntje aan de moedergrot
van Lourdes, in Frankrijk, of aan eene van dezer succursalen, waarvan eene der
aanzienlijkste die van Oostakker bij Gent is. Maar volgens Numan's mirakelen-kronijk
e

ging het er in 't begin der XVII eeuw te Scherpenheuvel anders toe. Alleen voor
het jaar 1603 vindt hij er tusschen de vijftig à zestig te beschrijven, en hij doet dit
con amore, met eene uitbundigheid van bijzonderheden, die meermaals van eene
verregedreven naïveteit of van eene brutale onbeschaamdheid getuigen.
Dit jaar 1603 schijnt dan ook het ‘jaar der comeet’ voor de mirakelen van
Scherpenheuvel te zijn geweest. Voor 1604 zijn er maar twee-en-twintig meer ter
ooren van Numan gekomen, voor 1605 juist hetzelfde getal, maar dan volgt er eene
gevoelige daling op de mirakelenbeurs; de
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jaren 1606 tot en met 1616 geven uitslagen, die op éen en hoogstens zes mirakels
per jaar neêrkomen. Wat mag de oorzaak van dit in 't oog springend verval zijn
geweest? Was de bijgeloovigheid van het volk verminderd, of had de geestelijkheid
hare handen vol met andere zaken, waarom zij de voor haar zoo rijke bron der
mirakelen verwaarloosde? Wie weet?
Dubbel was het doel, dat met het verspreiden dier boekjes werd nagestreefd. De
eigenlijke beschrijving der mirakelen gebeurde om de dweepzucht der menigte en
gewis ook om de winzucht der geestelijkheid te bevorderen; maar elk
mirakelen-register verscheen met eene ‘voor-reden,’ waarin het politieke doel duidelijk
doorschijnt. Nog waren de Spaansche beheerders der Zuidelijke Nederlanden in 't
e

begin der XVII eeuw niet gerust over den gang van het protestantisme, en zij wilden
den invloed bevechten der ‘booze Calvinisten in Hollandt,’ die, daar kloek ingericht,
niet nalieten voortdurend godsdienstige en anti-Spaansche propagande in onze
gewesten te maken.
Numan gaat die ketters duchtig te lijf; in zijne ‘voorreden’ van 1606 lezen wij:
‘VVant van allen tijden eest den Ketters gemeyn ende geduerich geweest,
dat al vvat hunlieden ende hunne consistorien niet gelooflyck en heeft
gedocht dat sy tselue inde Cathol. Roomsche Kercke seer nydichlyc
souden calomnieren ende lasteren....
Principalijck soo doen dit die Ketters van onsen tijden, die vvelcke hun
ketterije begonst hebben met blasphemien tegen die Moeder Godts ende
allen Godts Heylighen te spreken, roemende hun openbaerlijk van
beeldestormers te zijn, ende dat niet alleene met vvoorden, maer oock
met scriften.
In onsen handen es cortelinge geuallen zekere boecxken int
Nederlantsche, door eenich boos Caluinist in Hollant (als het schijnt)
gemaect ende gedruct, tegen die eere diemen de heylige Moeder Gods
bevvijst op Scherpen-heuuel; int vvelcke hy de zelue met schroome-
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lijcke blasphemien tracteert ende veruolgt. De Gheestelijcke persoonen
met loghenen ende calomnien belastert, onse Ghenadighe ende
Godtvruchtige Princen, ende die Heeren vanden Lande fieltelijcken
beschimpt: Die dienaers ende liefhebbers van onse L. Vrouwe begect
ende bespot, ende ten lesten arbeydt met logenen ende verzierde
fabelkens, die eere Godts, ende van sijne ghebenedyde Moeder te
verduysteren ende te vernielen. Maer vveder zy vvillen oft niet en vvillen,
dese verduysterde Nacht-uuylen moeten verdragen dit schoone en
claerblinckende licht d'vvelck Godt tot zijne ende synder Moeders eere
daeghelycx bermhertichlijck es onstekende: ende door die merckelijcheyt
der verdiensten van de H. Maget geschieden, moeten lyden en gedoogen,
dat zy, met hunlieder hooft het Serpent, metten voeten van die Vrouwe
vvorden geplet ende vertreden. VVant hoe die boose meer arbeyden om
die eere der H. Maget ende Moeder Godts te verdrucken, hoe dat die
goederthieren ende bermhertige Heere ende Vadere die selue te meer
verheft.’
Daarna richt Numan zich tot zekere ‘catholycken,’ waaronder er waren die niet
gansch blindelings zijne mirakelverhalen schenen te vertrouwen; aan dezen, zoo
vervolgt hij,
‘sal vernueginge gedaen vvesen, door den arbeyt ende de neersticheyt
die vvy gedaen hebben int ondersoeck vande vvaerheyt der miraculen:
vvant alle t'gene dat tot onser kennisse gecomen es onder naem van
miraculen, hebben vvy doen ondersoecken ende examineren door die
gelegentheden ende circunstantien der persoonen, siecten, den staet der
seluer siecten voor ende naer de genesinge, die vercleringe der
ghetuygen, authoriteyt vanden Magistraten, ende andere persoonen in
digniteyt ende publycke ampten ende officien gestelt zynde met
behoorlijcke eeden, ende andere vasticheden, gelyc men naer recht in
ondersoeckinge ende informatien van alle gevvichtige saecken
gevvoonlijck es te doene. Ende en hebben maer opgeteeckent alleenlijck
t'gene d'vvelck naer vvettelijcke informatie es beuonden vvarachtig te
zyne. Esser yemant voorts die niet te vreden vvesende met ons verhael
ende verderen, noch begeert neusvvyselycken te tvvyfelen, die sal mogen
(belieuet hem) die originale ende authentycke bescheeden comen zien,
berustende onder den alder-eervveerdichsten Heere Eertsbisschop van
Mechelen’.
Inderdaad, Numan's boekjes dragen, als borg van de onbetwistbare echtheid en
waarheid huns inhouds, de goed-
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keuring van Mathias, aartsbisschop van Mechelen (die ze heeft ‘gesien ende
geexamineert,’ en heeft ‘goet gevonden ende ghordineert dat de zelve souden
worden ghedruckt ter eeren Godts ende van zyne gebenedyde moedere’), benevens
die van ‘Petrus Vinck, deken van de collegiale kercke van S. Goedelen,’ terwijl de
uitgever die werken tevens met een ‘extract vvt der priuilegie’ van ‘die Eertshertoghen
onse ghenadighe Heeren ende Princen als Hertoghen van Brabant enz.’ in de wereld
zond.
Vergelen wij niet de ronkende opdracht van een mirakelen-boekje (groot 55 bldz.
o

12 ) aan den ‘edelen, wysen ende seer voorsienigen heeren’ van den gemeenteraad
van Brussel, bij wie Numan zich verontschuldigt hun zulk prulletje te durven opdragen
in deze bewoor dingen:
‘Ende al eest sake dat een soo cleynen werexken schynt nyet weerdich
ghenoech te zyne om te commen voor die ooghen van eenen Magistraet
van Bruessele: nochtans indyen wy willen innesien die stoffe van dit
begryp, men zal lichtelyck oordeelen dat het niet onweerdich en is om
ghelesen te vvorden, oock van groote ende van gheleerde persoonen:
aenghesien dat het dient voor het beste van onsen vvesen ende natuere,
d'vvelck es die ziele: ende oock dat het vvarachtich es, dat hy vele gheeft
de ghene die goede dinghen gheeft. Ende vvant dit stucxken heeft die
stouticheyt ghenomen van te climmen tot int hoff, int ghesichte van die
Alderdoorluchtichste Infante onse Princesse, soo heeftet hem oock
verstout ende moet ghenomen van te climmen tot in de Rechtplaetse der
Iustitie, alwaer v t'selue es presenterende met alle eerbiedinghe.’
In den vorm zelf dier opdracht ontdekt men weder duidelijk eene berekening. Het
was den schrijver vermoedelijk niet genoeg dat hij zijne hoedanigheid van secretaris
der stad Brussel kon vooruitzetten om eene soort van ambtelijk gezag aan zijne
verhalen te geven; dat hij de goedkeuring van den aartsbisschop en de privilegie
van de prinsen van Brabant kon inroepen; in bedoelde opdracht lascht hij een voor
een
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de namen en titels van al de raadsleden der gemeente, ten getalle van vier en
twintig, en daar het allen hoogadelijke en notabele personen waren, was die lijst
stellig geschikt om voor de verblinde menigte de waarheid der mirakelen te staven.
Wij denken niet, hoe verpaapscht tegenwoordig ook België zij, dat èn het hof èn
de adel of misschien de hoogere geestelijkheid zelve er ooit zouden in toestemmen
hunnen naam te leenen tot het bevestigen en bewaarheden van al de uitvindsels
en bedriegerijen, gelijk wij er hier een goed honderdtal beschreven vinden. Bepaald
- wij verhopen het ten minste voor zijne waardigheid als mensch - zou de
r

tegenwoordige aartsbisschop, M Goossens, er meer dan eens op nadenken eer
hij, in navolging van zijnen voorganger Matthias, er zou toe besluiten zijne
waarverklaring onder eene miraculeuze genezing ‘van tooverije’ te plaatsen.
Niet onbelangrijk oordeelen wij 't te kennen wat soort van ‘siecken ende crancken’
door ‘die wonderlijcke wercken Gods’ te Scherpenheuvel werden genezen. Wij
schrijven daartoe letterlijk eenige titels over, die wij in Numan's schriften boven elk
mirakel geplaatst vinden: ‘Bloet ghesien op de lippen van tbeeldt van onse L. Vrouwe,
1603; - van een die spottede mette pelgrimaigie van Scherpen-heuuel, in Mayo
1603; - ghenesinghe van een Ionkman kreupel gheboren ende seer mismaect; ghenesinghe van een vvtdrooghende kindt; - een kindt dood gheboren, vervvect
ende ghedoopt; - van de gheelsuchte ende squinantie verlost; - eenen bult ofte
vvtwas ghenesen; - eene vrouwe ghenezen van dry accidenten seer wonderlycke;
- eene ongheneselycke quetsure vvonderlycke ghenesen; - straffe van een soldaat
ofte crychs-man, meynende de pelgrimage van onse L. Vrouwe te beletten; - een
Ionghe dochtere
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verlost van den boosen vyant; - een dochterken ghenesen van ghesletenheyt; - een
betooyerd kindt ghenesen.’
Die titels, men ziet het, zijn zeer pikant, maar nog veel pikanter zijn de omstandige
en kleurrijke beschrijvingen van Numan. Ook weerstaan wij niet aan den lust om
onzen lezers een volledig brokje dier mirakel-literatuur mede te deelen:
Een seer vvonderlijcke ghenesinge van bloetloop ende betooueringhe, In September
1603.
Magdalena Preudhomme weduwe van wylen Baudechon Alart / oudt omtrent
tzestich jaren / woonende inder stadt van Bruessele / haer geneirende met
oude cleederen voor de lieden te vercoopen / in den jaere 1593. om wat corens
te vergaderen / es inden tijt vanden oogst met haer dochterken ghegaen naer
het dorp van Berthem / niet verre vander stadt van Louen / alwaer men haer
gheseeght hadde / dat zy wel wat soude vergaderen ende prositeren / ende
heeft met meer andere persoonen aldaer eenighen tijt ghewrocht. Ende alsoo
seker handwerckere woonende inden seluen Durpe van Berthem / der voors.
Magdalena hadde ghebeden / te willen gade slaen / datmen niet ensoude nemen
van zyn graen / d'welck ghewassen was op sekere stuck lants daer omtrent /
hem toebehoorende: soo heeft zy ghemerckt dat sekere vrouwe handen voors.
dorpe / een deel graens vanden lande des voors. handwerckers hadde genomen
/ midts welcken zy hem daeraf heeft ghewaerschout / ende heeft de voors.
handtwerckere t'selue afgenomen graen metter daet vuytten huyse vande
voors. vrouwe gaen halen / ende te hemwaerts ghenomen: die welcke
daerdeure seer es uergramt gheweest / ende des anderen daechs t'samen opt
velt gecommen zynde / beeft der voorschreven Magdaleene verweten / dat zy
van haer geclapt hadde totten voors. handtwerckere / maer dat zijt haer wel
betaelen soude: ende
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des avonts daernaer t'huys gecommen zynde inden voors. Dorpe / logerende
de voors. Magdaleene neffens t'huys vande vrouwe die t'voors. graen ghenomen
hadde / soo es de selue tot haer gecommen / seggende / dat zy seer gram
hadde gheweest / maer dat t'selue was voorby ende ghepasseert / ende dat
zy daerop niet en moeste achten / presenterende der voorschreven Magdaleene
wat gefrytte Roomsche boonkens op een houten telloore om die te eten: ende
hoe wel zy t'selue niet geirne en dede / nochtans heeft die aenveert ende daeraf
ghegeten / ende den seluen nacht daer naer heeft gheuoelt dat zy cortsachtich
was / maer daerop niet achtende / ende des anderen daechs smorgens
wederom int velt ghegaen zijnde / heeft haer seluen beuonden met seer groote
pyne int hooft / ende worde metten heelen lichame draeyende al oft sy sot oft
vuytsinnich gheweest hadde / inder vueghen dat omtrent den auont / met helpe
van een ander vrouwe zy worde gheleydt nae het voors. Dorp / alwaer sijnde
es haer terston ouergecommen eenen geweldigen buyckloop schier sonder
ophouden / d'welck hoorende die vanden Dorpe / vraechden ende seyden
totter voors. Magdaleene / dat sy niet wel gedaen en hadde / te gaen logeren
soo naer het huys van de voorgenoemde vrouwe / gemerct dat sy befaemt
was van een Toouenersse te wesen / d'welck de voors. Magdaleene hoorende
/ ende siende dat sy haer werck niet meer en konste gedoen midts haerder
siecte / es des anderen daechs allenskens ghecommen naer de stadt van
Bruessele / alwaer geraect sijnde / es ghebleven metten voors. loop; maer
verhopende dat het soude beteren ende vergaen / heeft haer begeuen ten
huyse van sekeren persoon van haerder kennisse ghenoemt Simon / wonende
op den Sauele tegen over S. Anne / om sijn huysghesin te helpen gade slaen.
Ende want de voors. siecte vanden loop bleef duerende / heeft de voors.
Magdaleene van daer moeten vertrecken / ghelijck sy oock naerderhant
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moeste doen wt eenige andere huysen / daer sy een camere gehuert hadde
om te woonen / konnende qualijck logyst vinden / ouermits niemant sulcken
vuylicheyt in zijn huys en begeerden / die nv alreede een seer lange wyle
gheduert hadde/ende niet stelpen en wilde/niet teghenstaende zy vele remedien
daerteghen ghebruycte/soo by aduyse van M. Hendrik Mastelyn Medecyn ende
Doctoor vanden huyse van hunne Hoocheden/als oock naerderhant van sekere
expert Chirurgyn die hem der medecynen oock onderwont/inde voors. stadt
van Bruessele woonende/ sonder noch oock den raidt van verscheyden andere
persoonen die haer diversche remedien deden versoecken/maer al te vergeefs.
Ende dit nu eenighe jaeren gheduert hebbende/crygende dertich oft veertich
camergangen ordinaerlyck tusschen dach ende nacht/es de voors. Magdaleene
seer machteloos ende impotent gheworden/niet wetende wat raidt meer
ghebruycken/ende indachtig wordende datmen haer geseegt hadde dat die
vrouwe tot Berthem voors. die haer die boonen teten gegeuen hadde/was
befaemt van tooverye/heeft ghedacht dat zy derwaerts soude gaen/om haer
de voors, toouerye aff te doen doene (waer inne sommige menschen hedens
daechs wat te seer lichtveerdich zyn) ende aldaer ghecommen zijnde/hebben
haer die vanden Dorp vercleert/hoe dat de voors. vroume lange buyten seluen
dorpe vertrocken was/ende dat eenighe van hunlieden ghehoort hadden dat
zy als een Toovenersse ieuers byder justitie was gheexecuteert. Daernaer
heeft de voors. Magdaleene verstaen/datter niet verre vande stadt van Halle/was
woonende een mans persoon die welcke den lieden wiste te helpen van
toouerye/midts weldien es sy derwaerts eensdeels properlyc ghegaen/
eensdeels door een vrouwe die sy daertoe hadde ghenomen ghedragen
gheweest: ende de voorschreuen persoon haer geuisiteert ende ondersocht
hebbende/heeft haer
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gheantwoort / dat sy niet om helpen en was / maer alsoo soude blyven haer
leefdage lanck: niettemin raeyde haer eenige offrande te doen aen onse lieue
Vrouwe tot Halle / ende voorts haer beenen te strijcken met gebranden wyn
neghen daghen lanck / d'welck sy oock al gedaen heeft/ sonder nochtans bate
te vinden / blyuende den voors. loop nacht ende dach duerende / ende was
onderwylen daer af soo cranck / dat sy met crucken moeste gaen / somptyden
en konst maer op knyen ende handen cruypen achter huyse / ende hadde wel
een jaer lanck den bloetloop. Achternaer heeftmen haer gheraden / dat sy
soude aenspreken sekere vrouwe woonende te Bruessele byt Hoff die welke
eenige cruyden wistte te gheuen tegen die toouerye / totter weleker ghegaen
zijnde/ ende haren noot clagende / heeft haer doen drincken eenige lepels
ghedroocht cruyt met wyn / waermede die voorschreuen Magdaleene naer
huys ghegaen zynde / ende comende omtrent der Capucynen cloostere (alwaer
sy doentertyt woonde) es seer qualijck gheworden / ende heeft beginnen over
te gheven / worpende vuyt (met reuerentie) acht cleyne beestken / in maniere
van muyskens / die maer versch gheworpen en waeren / ende noch niet veel
hairs en hadden / maer waren leuende, ende hadden cleyne steertkens: ende
eenen dach oft twee daernae heeft noch van t'voorschreuen cruyt ghenomen
/ maer en es alsdoen niet quyt gbeworden: maer hebbende vande selue cruyden
voor de derde reyse ghenomen / heeft ouerghegeuen twee beestkens diemen
noemt Clabots-hoosden / ende daernae drye oft vier cleyne vischkens / ende
daernaer noch eenen dicken worm ghelijck een slangsken / hiermede bleef
de voorschreuen Magdaleene wat verlicht aen t'herte / maer den voorschreuen
loop bleef noch aleuen seer duerende nacht ende dach / wordende dickwils
(by oorloue ghesproken) die spyse quijt ghelijck sy die hadde ghenut: ende
niet soo haest en hadde sy een montsuolle
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gegeten / oft een druppele ghedroncken / sy en creech camerganck / inder
vuegen dat (op dat sy soude moge altemet eenen stuyuer oft twee gaen winnen
inder goede luyden huysen met werken ende anderssins) es ghenootsaeckt
geweest om haer lichaem ghebonden te gaene met vele doecken ghelijck de
jonge kinderen diemen vescht / aengesien dat die voors. passie niet en
cesseerde / hoe weynich dat het was: Ende bleef aldus gaende metten voors.
loop noch wel drye oft vier jaren lanck / naer dyen sy de voors. beesten quyt
gheworden was / sonder yet meer daertegghens te doene siende dat sy gheen
bate en vondt. Ende ten lesten es haer gheraden geweestt van eenighte goede
vrienden inden jaere ons Heeren duysent sesse hondert ende drye (als nv den
voorschreuen loop seer naer thien jaeren gheduert hadde) dat sy soude gaen
versoecken onse Lieue Vrouwe op Scherpen-heuuel / ende dat zy aldaer soude
moghen ghesontheyt cryghen / ghelijck daeghelijcx vele menschen
miraculeuselijck ghenesen werden. Midts welcken heeft voor haer ghenomen
t'selue te doene: maer ghehoort hebbende / dat die huysvrouwe van Geeraert
le Moyne Trompetter vanden Eertshertoghe Albertus / met haer sustere /
wesende van haer kennisse / souden derwaerts gaen / heeft gedacht te
vertoeuen tot dat die souden wederom gekeert zijn / om van haerlieden die
gheleghenheyt vanden wech ende andersins te verstaen. Ende corts daer naer
de selue van haere bedeuaert wederomme te Bruessele ghecommen zynde /
heeft de voors. Magdaleene haerlieder gheweestt besoecken / ende alsoo die
sustere vanden voorschreuen Trompettere hadde mede ghebrocht van t'hout
vande Eycke / daer t'beelt van onse Lieue Vrouwe eertijden op ghestaen hadde
/ heeft der voorschreuen Magdaleene een stuckxken vanden seluen houte
ghegheuen / raidende dat zy dat int watere soude legghen ende van dat watere
drincken met goet betrouwen op Godt / ende aendachticheyt van
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zijne gebenedyde Moeder. Maer de voorghenoemde Magdaleene t'selue
stucxken houts aenueerdende / es terstont daermede gegaen inde Kercke ter
Cappellen van onse L. Vrouwe ghenoemt inder voors. Stadt van Brussele/ niet
verre van t'huys des voors. Trompetters gheleghen zijnde/ ende aldaer
knielende voor den Autaer van onse L. Vrouwe / heeft t'voors. stucxken houts
metten tanden ghebrysselt ende doorghegeten / biddende met grooter deuotien
die heylighe Moeder Godts / dat sy voor haer ghesontheyt soude willen bidden:
ende soo saen als zy tvoors. hout int lyf hadde / geuoelde haer seer verlicht
te wesen / geuoelende voorts wt haer maghe near de slincke zyde van haren
buyck jet sincken / d'welck seer swaer ende ghewichtich was / al oft eenen
clont geweestt hadde / ende blyuende aldaer den tyt dat sy een gheheele Misse
hoorde / ende noch een deel van een andere/ worde gewaer dat haer passie
gestelpt was / sonder eenigen loop meer te geuoelen / dan geuoelde allenlijk
den voors. clont inde slinke zijde van haren buyck / hert wesende ende groot
als twee vuysten / waerdeure verblyt sijnde / heeft t'selue terstont te kennen
ghegeuen aende huysvrouwe des voors. Trompetters / verhalende hoe dat zy
nu beter was / ende daerom eenen dach oft twee daernaer heeft haer bereydt
om naer Scherpen-heuuel te gaen / met eenen genoemt Dierick vander Schueren
/ Commissaris vande voors. stadt van Brussele / inde Louensche poorte / zijn
huysurouwe / sekere jonge dochter / ende Benoiste Henry huysvrouwe van
Hugues Noiset: ende wesende t'samen vertrocken wt Bruessele des daechs
voor S. Mattheeus dach / inde maent van Septembri/ int voors. jaer 1603. zijn
gaen logeren dien auont inde stadt van Louen sonder dat die voors. Magdaleene
jet meer van hare passie geuoelde / ende des anderen daechs zijn voorts
gegaen near den voors. Scherpen-heuuel te voete: ende es waerachtich / hoe
de voors. Magdaleene
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voorder ginck / ende naerder de voors. plaetse quam / hoe zy haer lancx soo
beter beuondt / wtghenomen als sy quamen omtrent der Justicie staende niet
verre vanden berch van Scherpen-heuuel / heeft de voors. Magdaleene begonst
te gevoelen sulcke pyne in haren buyck / al oft zy in barens noot hadde
gheweest / soo dat sy genootsaeckt was te blyuen staende / latende d'andere
geselschap voorgaen / blyuende alleenlijck omtrent heur / haer dochtere /
ende die huysvrouwe des voors. Diericx vander Schueren: ende want haer de
pyne seer oueruiel /ginck haer houden met beyden handen aen eenen boom
daer neffens staende / op welcke plaetse zy quyt worde / al oft sy ghebaert
hadde / een blase oft groot vel / ronde ghelijck een flesche / vande grootte als
eenen ghemeynen yintepot / ende dat met eenen slach ofte gheluyt: welcke
blase vol was van leelij.ke materie / gemingelt van groen / van gheel / van blau
ende swert / ghelijck zy beuonden / hebbende de selue met hunne stocxkens
ende metten voeten in stucken gestooten. Welcke vuylicheyt quyt sijnde heeft
haer terstont soo wel ghevoelt/ ende soo versterckt geworden / dat sy het
ander gheselschap nu alreede verre vore wesende / es naergheloopen. Ende
hebbende altsaemen een wyle tijts haerlieder devotie ghedaen aen het
Cappelleken onse Lieue Vrouwe op den voorschreuen berch van
Scherpen-heuuele / zijn dyen seluen dach allegadere te voete wederomme
ghekeert tot omtrent een halffue myle vander stadt van Louen / sulcx dat zy
dyen seluen dach byde thien mylen weechs hadde ghegaen / sonder eenighe
pyne / quellinghe oft becommeringhe vanden voorschreuen loop meer te
hebben / oft te gheuoelen: ende des anderen daechs daernaer te Bruessele
wederomme gecommen zijnde / es zedert dyen tijt altoos gesont ghebleven /
ende also wel te passe / als sy noynt haer leuen en was / ghelyck zy noch es
opden dach van heden / soo zy alle t'gene voorschreven es onder solemnelen
eedt vercleert
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heeft (daarop neirstelyck vermaent zijnde) voor wethouderen der stadt van
Bruessele op den viij. dach van April / 1604. Ende opten rij der voorschreuen
maent zijn voor de voorschreuen Wethouderen ghecompareert de
voorghenoemde Dierick vander Schuren ende zijn huysvroume / die welcke
vercleert hebben onder eedt / dat zy de voorschreuen Magdaleene gekent
hebben ouer ontrent neghen oft thien jaeren / ende dat zy de selue houden
ende altoos hebben hooren houden voor een vrouwe van eeren ende
gheloofweerdich in haere woorden / ende dat die selue Magdaleene hunlieden
somtijden / duerende haere voorschreuen siecte / gheclaecht heeft hoe dat
zy betoouert was / ende dat sy quyt was gheworden die Muysen /
Clabotshoofden ende andersins hier bouen verhaelt: ende weten oock wel dat
zy metten loop heeft ghegaen acht oft thien jaeren lanck / hebbende de selue
somtijden ghesien seer sieck ende cranck / ende hebbende doorghaens int
aensicht een geluwe ende leelijcke coleur. Enden vercleert int besundere de
voors. huysvroume / dat de voors. Magdaleene es int gheselschap van haer /
van haren man ende die andere persoonen hier vore ghenoemt / te voete
gegaen wt deser stadt / naer de voors. plaetse van Scherpenheuuel / wesende
wel indachtich dat alsoo sy quamen omtrent der justicie byden voors. berch
/ dat de voors. Magdaleene daechde dat zy creech seer groote pyne in haren
buyck / ende worde aldaer yet quijte / d'welck zy haer wilde laten sien/maer
en sloech daer op geen achte / seggende dat het eenighe vuylicheyt was /
ende dat daer naer niet en viel te sien / gaende alsoo t'samen lichtelijck deure
/ ende mercte wel dat de voors. Magdaleene zedert dat sy t'selue quijt was
geworden / seer lichtelyck voort ginck / ende cloecker ende beter te passe
was dan te voren / commende dien seluen dach / als zy des morgens wt Louen
gegaen waren / te voete wederomme tot op een halfue ure byde selue stadt /
ende es zedert wel te passe gebleuen / ghelijck sy alnoch es.
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Alles blyckende by den bescheede daeras ghedepescheert onder den zeghel
de voors. stadt ende onderteeckent P. Numan.
Men ziet dat van de verklaring des mirakels eene openbare acte werd opgemaakt,
die werd bekleed met stads zegel en onderteekend door stads secretaris P. Numan.
Doch men denke niet dat deze dwepende ambtenaar alleen zulke attestatiën
afleverde. Op weinig uitzonderingen na, vinden wij onder elk geval, ook elders dan
te Brussel, vermeld dat de wethouders zulke verklaringen hebben ontvangen en
doen bekleeden met stads zegel, - als te Leuven, te Aken, te Aarschoot, te Sichem,
te Ath, te Antwerpen enz.
De attestie van een mirakel gebeurde met eene zekere plechtigheid. Numan
beschrijft, onder anderen, hoe dat toeging te Antwerpen in 1603 ten opzichte van
zekere non Anna Laureyns, die ‘miraculeus’ was ‘ghenesen van een seer lange
passie oft quale.’
Ende al t'gene nopende dit mirakel hier vore es verhaelt / es richtelyck onder
solemnelen eedt ondersocht ende gheconfirmeert gheweest / eerst voor Heeren
Ian del Rio Priestere / Archidiaken ende Canonick der Cathedrale Kercke van
onser Lieuer Vrouwen tot Antvverpen / Vicaris Generael ende Officiael des
Bisdoms aldaer / ende namaels voor Ionck heere Ian vander Noot Schepene /
ende M. Dionys vander Neesen Secretaris der seluer stadt / byden Heeren
Wethouderen van Antvverpen daertoe ghecommitteert / als blyct byde Resolutie
der voors. Heeren genomen opten tweeden Decembris 1603. onderteeckent
I. vanden Kiebom / ende es alle t'selue onder den voors. eedt verclaert ende
ghecertifficeert gheweest / nopende t'ghene een yeghelycx wetentheyt
bedroech / te wetene by Zuster Cornelia Gielis Moeder Abdisse vanden
voorschre-
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uen Conuente / Broeder Ian Pellens Pater Confessoor / Broeder Anthonis
Pantegem mede-Pater / Suster Agneete Reyns Sieck-meestersse / die de
voorschreuen siecke heeft ghade gheslaghen / die voorghenoemde Suster
Anna de Bruyn / Zuster Anna Groelens / ende Suster Elizabeth van Ymmerseel
die de bedeuaert hebben gedaen op Scherpenheuuel / Heere ende Meester
Godeuaert Verreycken Medecyn der stadt van Antvverpen / M. Cornelis van Velsen
ende Ian VVaterincx Chirurgyns / die de voorschreuen lamme ende impotente
Religieuse hebben ghemeesteert ende geproeft te helpen verscheyden jaren
lanck: ende Ian de Bruyn van Aelst vadere der voors. Suster Anna / ende
Joffrouwe Sara vander VVeelden haere Schoonmoedere/ tweede huys-vrouwe
desselfs Ian de Bruyn / die de voorschreuen hunne dochtere inden
voorschreuen Conuente hebben ghesien / ende ghehanteert dickwils ende
menichweruen / binnen de voors. ses jaeren / dat zy aldus lam ende impotent
was gheweest / ende t'sanderdaech naer S. Simon ende Juda dach / de selue
hebben beuonden / gesont ende gansschelijck ghenesen te zyne / buyten alle
helpe ende hope van menschen / alles blykende by die Originale depositien
als vore daer afghedaen.
Bittere overwegingen zouden wij moeten maken over dat betreurlijk samenheulen
van de openbare ambtenaars en de hoogere standen met de geestelijkheid, met
het doel om ons volk in het bijgeloof te wikkelen en te voeden. Voorwaar, het was
een akelig tijdperk in de ontwikkelingsgeschiedenis van ons land. Is het dan te
verwonderen dat dit zaad der dweepzucht en des hijgeloofs, eens zoo kwistig en
zoo listig uitgezaaid, hier zulke diepe wortels heeft geschoten, dat wij, in volle
negentiende eeuw, spijts het rusteloos zwoegen met den ploeg der beschaving, er
nog niet in gelukten die plagen uit te roeien?
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***

Die Philips Numan was nochtans anders niet beroofd van verstand en geleerdheid.
Bij Witsen Gijsbeek, evenals bij Siegenbeek en J.-F. Willems, vinden wij hem
aangeteekend als een verdienstelijk letterkundige. Poppens vermeldt hem als ‘een
sierlijk en vloeiend schrijver.’ En niet alleen schreef hij in het Nederlandsch; hij was
ook Latijnsch dichter, en liet vertalingen drukken uit het Latijn, het Spaansch en het
Fransch. Onder andere vertaalde hij Justus Lipsius' werk ter eere van O.-L.-V. van
Halle.
Zijne voornaamste Nederlandsche dichtwerken zijn: Den Striit des Gemoets en
den wech der Deuchden, in 7940 verzen (1590), en Den Spiegel der Menschen
inhoudende den generalen staat ende roep van 't menschelijck geslachte, 72 blz.
o

in-8 .
Om eene gedachte van zijnen dichttrant te geven, deelen wij hier eenige verzen
mede uit den Striit des Gemoets:
Wat baet eten en drincken versaken,
Daer men tbloed der armen suypt, als dicwils gebeurt?
Wat baet dat men in de Kercke schreyt, sucht en treurt,
Als men buyten niet en thoont van villonye?
Wat baet aen d'een tot caritaten zyn bekeurt
En aen dander door nyet thoonen partye?

En zulk een geleerd man versnipperde zijnen tijd aan het opstellen van
mirakel-kronijken! Maar wat zou ons dat verbazen? Zien wij niet in volle negentiende
eeuw mannen, met onbetwistbaar schrijverstalent bedeeld, evenals vroeger een
Numan en anderen, voor het wonderdadige en het bovennatuurlijke nog in het
harnas springen?
W.R.
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Tante Fien en hare erfgenamen.
ste

(Vervolg, zie I deel, 1

afl., 1888.)

IV.
Sedert lang kon Tante niet meer uitgaan; wanneer zij echter in haren grooten zetel
aan de whisttafel zat, scheen zij wel te pas. Op het einde van den winter moest zij
gedurig te bed blijven. Dan sloeg Isabelle geenen enkelen dag over haar gezelschap
te houden. Een speeltafeltje werd naast de legerstede geplaatst, en de twee vrouwen
speelden uren lang ‘smousjas’, zonder zich te vervelen. Belleken zorgde voor het
eetpotje, en Tante smulde zoo smakelijk, dat de hoop van al degenen, die haar
naderend einde voorzagen, als rook verdween. Vrouw De Huydevetter mocht met
reden hopen langzamerhand gansch de genegenheid van Tante te herwinnen;
ongelukkiglijk liet deze zich door niemand verbedden dan door Alouis. De natiebaas
had daar dan ook een handje van gelijk geen tweede. Terwijl de oude erftante in
den zetel zat, wist hij haar de geestigste grappen te vertellen, zoodat bij wijlen het
goede mensch moest lachen, dat de tranen over hare fietsche wangen liepen.
Isabelle zuchtte dan nauw hoorbaar, terwijl zij het bed heropmaakte,en vervloekte
heimelijk den ruwen kerel, die zoo onverwachts hare schoone plannen kwam
verijdelen.
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Op eenen zeer kouden dag, 't was in Januari, had Tante hare kamer netjes in orde
doen brengen. Alouis Van Bael en Isabelle De Huydevetter waren door haar
schriftelijk uitgenoodigd te harent te verschijnen.
Neef en nicht bemerkten, dat zij ongewoon ernstig was; zij antwoordde ter
nauwernood op de vragen, die men haar stelde. Tegenover elkander waren het
winkeliersvrouwken en de natiebaas beleefd, doch gemeten, zelfs terughoudend;
beiden waren even nieuwsgierig de reden dezer bijeenkomst te kennen, doch geen
waagde het die aan Tante te vragen.
‘De trein zal eene vertraging ondergaan hebben,’ zegde Tante, op het
slingeruurwerk blikkend; ‘onze rijke nicht uit Brussel had me geschreven te drie uren
hier te zijn.’
De woorden waren nog niet koud, of Anastasie Butin verscheen op den drempel
der kamer. Zij had eenen pelsen mantel aan van overgroote waarde, droeg een
zwart zijden kleed met zes of zeven volants, en eenen hoed, waarvan de pluim tot
op den schouder wapperde. Bij haar binnentreden scheen het alsof gansch het
kamerken vol volk was; men hoorde een geruisch van hare kleederen, een gekraak
van hare schoenen, dat niemand iets van de groeten verstond, die van verschillende
zijden gewisseld werden.
Anastasie ging regelrecht naar Tante ‘met de complimenten van heel de familie,’
neigde op een paar meters afstand heel koeltjes voor Bel en Alouis, wier namen
men nauwelijks hoorde fluisteren. Vrouw De Huydevetter blikte vrij zuur op, Van
Bael zag ietwat driest in de kamer rond; men bemerkte, dat hij al zijne gevatheid
wilde behouden, om uit de op handen zijnde samenspraak zooveel nut mogelijk te
trekken.
‘Ik heb u allen verzocht te komen’, sprak Tante, zich overeind in het bed zettend,
‘omdat ik voel, dat het niet lang meer met mij zal duren.’
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‘Maar, Matante,’ riep Anastasie, met den zakdoek voor de oogen; ‘zulke woorden
gaan als messen door ons hart! Ge ziet er heel wel uit!’
Een oogenblik richtte de weduwe hare kleine, grijze oogen op het Brusselsche
madameken, glimlachte fijn spottend, en sprak: ‘Van komedie heb ik altijd veel
gehouden, nicht, doch slechts op het theater. Sedert Lichtmis ben ik een en tachtig
jaar oud. Ik heb veel vermaak genoten in mijn lang leven, van dag tot dag word ik
echter sukkelachtiger, en ben mij zelve en anderen slechts tot last. 't Wordt tijd, dat
ik het houten kleed aantrekke. Ik vrees dit niet, en gij zult, hoewel hetgeen ik zal
nalaten slechts eene kleinigheid is, in vergelijking met uw fortuin, mijnen dood niet
het minst hopen. Een mensch moet rechtzinnig zijn in de wereld’.
Alouis en Isabelle lachten elkander recht hartelijk toe; Anastasie blikte bedremmeld
op, als wist zij nog niet gansch juist, vanwaar haar die overwachte krauw kwam.
Onmerkbaar beet Tante op de lippen; beurtelings zag zij de drie familieleden aan,
om hen te waarschuwen, dat allen er zich aan konden verwachten, dat zij, gelijk zij
zich zoo gaarne uitdrukte, bij gelegenheid, het iedereen zou vegen!
‘Dus,’ hernam zij, ‘moet ik aan mijn einde denken. Niemand buiten u gedrieën zal
aan mijne oorden komen.’
‘Matante!’ riepen allen, als uit eenen mond; ‘wel bedankt, dat is schoon!’
‘Ik versta u,’ ging zij voort. ‘Op dit oogenblik denkt ieder van u: “Ik wilde, dat ge
onmiddellijk het verblijf der gelukzaligen instaptet; uw dood ware slechts eene ruit
uit een glas, doch leve uwe nalatenschap!”
Voor het oogenblik waren de erfgenamen in hun hok gestuwd. Niemand durfde
nog een woordje wagen; Tante, er
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was niet meer aan te twijfelen, was door de looden munt der vleierij niet te paaien.
“Tot mijnen testamentuitvoerder benoem ik Alouis Van Bael,” sprak zij. Daarvoor
heeft hij drieduizend frank vooruit.’
Niemand sprak een woord. Tante bezag beurtelings de twee nichtjes, als om
hunne tegenwerpingen uit te lokken.
‘Ik dank u, Matante,’ zegde Alouis ernstig; ‘niemand zal zich over dien keus te
beklagen hebben. Eerlijk boven alles, dat was altijd mijne leus.’
‘'t Is gelijk het is, maar niet gelijk het hoort,’ zei Anastasie, schijnbaar gelaten.
‘'t Roept wraak in den hemel! dat mag niet verzwegen worden!’ riep Isabelle, met
tranen in de stem.
‘Gaat voort, meiskens, gaat voort,’ sprak Tante, schijnbaar welgezind. ‘Ben ik
misschien niet vrij te handelen naar goeddunken?’
‘Heel uw leven heeft hij u en oom zaliger voor den zot gehouden!’ riep Belleken,
sissend van gramschap. ‘Ja, hij mocht aan Frans wel zeggen: “gij verveelt u al jaar
en dag bij die grolpotten; als het tijd is, zal ik ze knippen!”
“Laster!” riep Tante, thans op hare beurt vertoornd. ‘Gij weet wel, dat ik nooit iets
voor niet heb gewild. Wie zich te mijnent verveelt, moet niet komen’.
‘Wij zijn geschoren!’ sprak Anastasie, blijkbaar zoo stil om niet gehoord te worden.
‘Dat verbied ik u te zeggen!’ bulderde Alouis opspringend. ‘Mijn koffie is zoo goed
als uwe chocolade! Tante, ik mag me niet van onrechtvaardigheid laten beschuldigen,
nooit heb ik eene speld opgeraapt, die mij niet toehoorde.’
Welgemoed blikte de dame voor zich neder: het was duidelijk te zien, dat deze
twist haar in het geheel niet mis-
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haagde, of beter, dat zij dien als onvermijdelijk had beschouwd.
‘Dit schouwgarnituur en die twee schilderijen kan niemand beter gebruiken dan
Anastasie’, ging zij voort. ‘Het gouden horloge en de keten van mijnen man zaliger
zijn voor Armand, haar zoontje.’
‘'t Is zonde voor God!’ dat zeg ik rechtuit,’ riep Bel, terwijl de tranen uit hare oogen
sprongen. ‘Daarom hebben wij dus Tante jaren lang opgepast en verzorgd naar ons
vermogen. Dat Alouis testamentuitvoerder is, kan ik, wel ingezien, begrijpen, daar
hij al die zaken beter kent dan wij, en best in staat is om den rijksontvanger zand in
de oogen te strooien. Ook hij heeft ten minste iets gedaan, maar dat die vreemde
rat hier het schoonste op komt strijken, is pijnlijk; is dat niet waar, neef?’
Anastasie, die daar zat, alsof zij eenen slag van den molen had gekregen, wilde
op beschaafde wijze op dezen uitval antwoorden, doch Tante kwam haar voor.
‘Welnu, wat zegt ge van dit alles, Van Bael?’ richtte zij zich tot den natiebaas. Op
haar gelaat was eene ongelooflijk fijne uitdrukking te lezen; duidelijk wilde zij hem
doen verstaan: ‘Hecht uwe goedkeuring aan mijn voorstel, jongen: gij zult u in alle
geval niet te beklagen hebben.’
‘Mijn gedacht is, Isabelle,’ sprak hij, op zeemzoeten toon, ‘dat Tantes minste
verlangen stipt moet uitgevoerd worden. Zoo spreek ik nu, zoo zal ik, als
testamentuitvoerder, altijd spreken en handelen. Maar, met al de rechtzinnigheid,
die ik u verschuldigd ben, doe ik u opmerken, Matante, dat de schilderijen, het
horloge en de keten wel wat veel is. Anastasie haar zoontje is slechts vijf jaren oud,
dergelijke stukken acht ik te kostelijk voor een kind’.
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‘Daarbij is Anastasie zoo rijk als 't water diep is,’ hervatte Isabelle, weder bedaard,
terwijl Tante gedurig de Brusselares met de hand teeken deed haar niet in de rede
te vallen. ‘Zelfs weet ik niet hoe ze eenen cent van dit erfdeel wil, voor haar is het
niets, voor ons is het een schat.’
‘In den zelfden graad ben ik van Matante familie als gij,’ sprak Anastasie met
nadruk, ‘en zie niet in, waarom ik minder recht op dit erfdeel zou hebben. Gij zegt,
dat ik meer geld heb dan gij, Isabelle, maar ik heb wat meer uitgaven ook. Zonder
dat ge het kwalijk neemt, geloof ik niet, dat ge uw huishouden met het mijne zult
vergelijken.’
‘Waar gij komt, moet ik niet wegblijven!’ riep Isabelle, als eene getergde kat
opspringend. Zoo vinnig vonkelden hare bruine oogskens, alsof zij lust had Anastasie
vast te grijpen. Tante en Alouis lachten elkaar fijntjes toe; de natiebaas plaatste zich
tusschen de twee nichten, dwong hen neder te zitten, en sprak, op eenen toon vol
gezag: ‘Herinnert u wel, dat ge beiden tot de deftigste familiën behoort. Daarbij hebt
ge de eer u in de tegenwoordigheid van Matante te bevinden. Zegt uw belang, doch
ik kan geene ruwe woorden hooren.’
‘Ge hebt gelijk, Alouis,’ sprak de Brusselsche nicht; ‘maar Isabelle voert eene
taal, alsof zij hier alleen meesteres ware. Lang is ze hier gekomen, dat is waar.
Maar, ze wist wel waarom: Tante liet nooit iets onbeloond. Ja, ze heeft nicht dikwijls
“bezet”. Van waar zou anders uw schoon tapijt komen?’
‘Dat heb ik gekocht en betaald,’ snauwde Isabelle haar toe.
‘Met peeschijven, waarschijnlijk,’ hernam Anastasie. ‘En uw prachtvuur in uw
vodden-salon?’
‘Halt, nicht!’ sprak Alouis ongemeen deftig, ‘u laat ik
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ook niet toe hier beleedigende woorden uit te spreken. Uit louter goedheid heeft
Tante ons geroepen: al wat ze ons geeft, hebben wij aan hare genegenheid jegens
ons te danken. Zijn onze twisten niet de snoodste ondankbaarheid jegens haar?
Willen wij daardoor niet te kennen geven, dat ze niet gansch vrij zou zijn naar
goeddunken over haar fortuin te beschikken?’
‘Zoo aanzie ik het ook,’ beaamde Matante, die, hoe klaarziende, zich in de
vleistrikken van Van Bael liet vangen. ‘Ik wensch, dat aan dit geharrewar een einde
kome, want ik word vermoeid. Gij zult wel begrijpen, dat het mij onmogelijk is, alleen
in dit groot huis te blijven wonen. Nicht Isabelle heeft geene kinderen, wij zijn aan
elkander gewend; ik denk, dat zij best geschikt is om mij in te nemen.’
‘Dag en nacht zal ik slaven, als het moet zijn, om uwe minste wenschen in te
willigen, Matante,’ zegde vrouw De Huydevetter, op eenen toon, die geschikt was
om neef en nicht uit hun vel te doen springen. ‘Vijftien jaren lang heb ik u dag voor
dag met liefde gediend, voortaan zal ik u nog met meer genegenheid, tot het einde
uws levens toe, bijstaan. Ik ben uw petekind, dit weet ge wel.’
De twee overige erfgenamen durfden geene aanmerkingen maken. Ze wenkten
elkaar toe, dat ze elkander hadden te spreken.
‘Nu is het gansche erfdeel naar de maan,’ fluisterde Anastasie den
testamentuitvoerder in den gang in het oor, terwijl Belleken de kamer nog een weinig
opruimde. ‘Ze zal het oude mensch om den vinger winden.’
‘Heb geen nood!’ verzekerde Van Bael. ‘Tante kan nog jaren leven. Ze wordt met
den dag lastiger, hoe verder men van haar verwijderd is, hoe minder men haar
bezoekt, des te zekerder is men haar niet te krenken. Ik zal dit klein
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vrouwken het vuur voor de teenen leggen. Aan haar de last, aan ons de schijven!
Op mij moogt ge rekenen, maar zwijgen als een graf.’
‘Begrepen, wanneer komt ge eens naar Brussel, met nicht?’
Tot hunne niet geringe ontzetting, hoorden beiden vrouw De Huydevetter Tante
hartelijk kussen.
Belleken verscheen op den drempel. Daar het vertrekuur allengs naderde, stelde
Alouis voor, nichtje tot aan de spoorhal te vergezellen. Dit werd aangenomen.
‘Gij alleen kunt ons redden,’ sprak Madame Butin, terwijl Alouis eenen winkel was
binnengetreden om sigaren te koopen. ‘Zal die natiebaas, onze testamentuitvoerder,
die veel vossensoep heeft gegeten, ons alle twee geheel en al wegcijferen? Gij
moet Matante weten om te praten.’
‘Gij kunt me helpen,’ sprak Bel, omziende. ‘Tante houdt danig veel van u. Kom
maar eens koffie drinken, als ze bij mij inwoont, dan zullen we de zaak te zamen
trachten door te drijven.’
Snel kwam Alouis met eene sigaar in den mond afgestapt. Men was de spoorhal
nabij. De trein stond gereed. Met haast stapte Anastasie erin, na op de hartelijkste
wijze van neef en nicht afscheid te hebben genomen.
Nauwelijks waren dezen buiten het stationsgebouw, of Isabelle sprak:
‘Dat madameken van Brussel loopt me leelijk in den weg. Te zamen moeten wij
de erfenis deelen. Gij zijt testamentuitvoerder.’
‘Natuurlijk mag ze niets hebben,’ bevestigde Alouis stellig. ‘Belooft ge mij Tante
te beflodderen, om mij vooruit te zetten, dan neem ik aan uwe zaak te bepleiten.
Op die manier zullen wij erin slagen Anastasie buiten alles te stooten.’

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

90
‘We verstaan elkander,’ zegde Belleken, innig verheugd. ‘Wanneer komt ge eens
met Philomien?’
Men was De Huydevetters woning genaderd. Niettegenstaande Bellekens
aandringen, wilde Alouis niet intreden; reeds wachtte men ‘In 't Hovenierken’ een
geslagen uur om het dominospel te kunnen beginnen.

V.
Nu, vriend lezer, hebt ge waarschijnlijk al lang genoeg in de ziekenkamer eener
oude dame doorgebracht; ik houd mij daarbij overtuigd, dat gij niet minder verlangt,
althans voor zekeren tijd, van het gezelschap van Belleken De Huydevetter en Alouis
Van Bael verlost te wezen.
Gedoog daarom, dat ik u uit het bedompte vertrek naar de zonnige Kempen voere,
en opdat de terugwerking op uw gemoed te sterker zij, stel ik u voor met mij naar
een der schoonste hoekjes onzer provincie te reizen.
Wij bevinden ons op de ‘Middelbaan,’ eene mijl ten westen van Winschoten. Langs
de eene zijde strekt zich de hei uit, langs de andere heeft men het hooge,
weliggroeiende ‘Kerkenbosch!’ Op de vlakte spelen de wonderste kleurschakeeringen
hun dartel spel. Groote, zilverwitte vennen, uitgestrekte plekken purpere heibloemen
wisselen er op de schilderachtigste wijze met de zavelgele paden en de
donkergroene mosplanten af. Aan de kim praalt de kerktoren. O, ik zie hem weer,
gelijk hij zich aan ons kinderoog vertoonde, toen wij, vermoeid en afgesloofd, aan
den heidezoom kwamen. Dan scheen hij ons een goede vriend te wezen, die ons
toeriep: ‘Ziet, kleine kleuters, nu zijn uwe kleederen verscheurd, en zijt gij nog ver
van uwe
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ouders verwijderd. Binnen weinige dagen zijt ge op uw zondaags gekleed, dan hoeft
ge niet ter school te gaan, en stapt ge, welgemoed, aan moeders zijde, ter kerke.’
Links volgt het eene mastbosch het andere op. Aangenaam wordt de donkergroene
kleur der sparren afgewisseld door de zilverwitte berken en de bleekgroene ranken
der slingerplanten, die aan den woudzoom groeien. Eene tamelijk smalle dreef
hoeven wij in te slaan. De takken der hoornen van het bosch, waardoor zij loopt,
zijn boven bijna in elkander gegroeid. Ze is lang en keersrecht: een tunnel schijnt
ze te wezen, welks uiteinde men in de verte als een lichtpunt ziet blinken.
Onverwachts komen we aan eene kleine woning, aan den insprong van het bosch
gebouwd. Naast den bornput buigt de pruimelaar onder het gewicht zijner vruchten.
Sierlijk is de kleine hof door eene gladgeschoren haag omringd. Huis en stal vormen
slechts een onaanzienlijk gebouw, in rooden baksteen opgetrokken, en onlangs
met versch stroo gedekt.
Nevens de deur, die wagenwijd openstaat, zit Trientje, de dochter van den huize.
Aan de overzijde der dreef grazen heure koeien in het bosch.
't Is voorwaar geen onaardig kind, Katharina Hagenaers. Malsch en schalksch is
haar aangezichtje, lief en aanlokkelijk heure gestalte. Heure gelaatskleur is uitermate
fijn en blank; hare groote, blauwe oogen met hunne dikke, lange wimpers blikken
ietwat schelmsch, maar daarom niet min zoetaardig in de wereld. Overvloedig vallen
de lichtblonde haren op den rug des meiskens neder. Trientje draagt een rood
slaaplijf en blauwen rok; ze vormt aldus een figuurtje, geschikt om den moeilijksten
schilder in verrukking te brengen. Ze heeft thans de leuning van den stoel tegen
den gevel gedrukt, en breit ijverig aan eene kous: slechts van tijd tot tijd slaat ze
het oog op heure koekens, die vreedzaam voortweiden.
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Reeds eenigen tijd had zij het eentonig geschok eener kar gehoord; hetzelve kwam
naderbij, en weldra zag zij het voertuig, met mutsaard geladen, aan het einde der
baan.
Vóor de woning hield het stil. Trientje stond niet van heure plaats op, zelfs niet
nadat de voerman eenen stoel had genomen, en zich nevens haar had nedergezet.
‘Een pintje Meerselsch, Jufvrouw Hagenaars,’ sprak de klant, op den meest
ernstigen toon.
‘Wij tappen niet, mijnheer,’ antwoordde het meisken, niet min deftig.
Eenen geruimen tijd bezag de voerman de koewachtster, als wilde hij haar
uitdagen zoolang den strakken plooi in het aangezicht te houden als hij; op hetzelfde
oogenblik schoten beiden in eenen langen, luidruchtigen schaterlach; snel daalde
het meisken in den kelder, en kwam weldra met een glas schuimend, lichtgeel bier
te voorschijn.
‘Bijt er eens in,’ zegde Frans, ongemeen gul.
Trien dronk eenen goeden teug, waarop hij het half ledigde.
‘Verleden week zijn we weer bijna in de boet geweest, Frans,’ zegde het meisken,
zich neerzettend. ‘Ge weet, dat we geen patent hebben als herbergier, en aldus
alderminst jenever mogen schenken. Donderdag kwamen de gendarmen van
Winschoten binnen, en vroegen een borreltje. Ik gaf het. Als ze wilden betalen,
zegde ik: ‘Den drank geef ik voor niet, maar voor het verslijten der stoelen, waarop
ge gezeten hebt, betaalt ge ieder vijf centen.’
‘Daar stonden ze, met den mond vol tanden,’ schaterlachte De Cock.
Hij plaatste de hak zijner kar onder de berrie om den last van zijn paard te
verlichten, ontdeed het van zijn gebit, en wierp het uit de ben eenige grepen hooi
voor, die zijn lieveling alras gretig opat.
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Langzaam, genoeglijk vuurde hij zijn pijpken aan zonder den blik een oogenblik van
het meisken te wenden.
‘Trien, ik moet u iets vragen,’ zegde hij blijkbaar goedgezind.
‘Laat hooren.’
‘Hebt ge geene familie te Antwerpen?’
‘Eene oude tante, ja. Doch, ik heb haar nooit gezien, en weet niet, waar ze woont.’
‘Toch hebt ge over haar al hooren spreken.’
‘Vader vertelde vroeger nog al dikwijls over haar. Doch sedert moeder, heure
zuster, dood is, is de kennis langzamerhand te niet gegaan. Maar, hoe weet ge dit
alles? Ik heb u nooit over haar gesproken.’
‘Te Winschoten heeft men mij de zaak verteld. Willen we uwe tante te Antwerpen
eens gaan bezoeken? Men heeft mij verzekerd, dat ze schoon kan praten gelijk niet
eene; daarbij zal dit voor u eene gelegenheid zijn in de stad te komen.’
‘Ik zeg niet neen,’ sprak het meisken, ongemeen zoet; ‘vader zal er wel in vallen.’
Frans betaalde, drukte Trientje hartelijk de hand, en reed verder. Zij dreef de
koeien in den stal. Vreedzaam lieten de dieren, bij poozen, hun stil geloei hooren
als om hunne dankbaarheid uit te drukken jegens hunne weldoenster, die hunnen
gespannen uier ledigde.

VI.
Acht dagen later belden Frans en Trientje aan de woning van De Huydevetter. Beide
gelieven waren netjes opgekleed: hun bezoek was Tante hoogst welkom, dit zagen
zij onmiddellijk. Een onbeschrijflijk goedaardige lach helderde
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het gelaat der oude dame op, terwijl ze uitriep: ‘Ge zijt de dochter van Begga, 't is
niet noodig, dat ge 't mij zegt! En gij, jongen?’
‘Ik ben Frans De Cock, Madame, de zoon van Nelis.’
‘Uwen grootvader heb ik zeer wel gekend,’ hernam Tante. ‘Ge ziet elkander
gaarne, dit hoeft ge me ook al niet te verzekeren.’
‘Ge zijt te voet gekomen?’ vroeg zij haar nichtje.
‘Ja, tante, over de hei!’
‘Dien weg heb ik dikwijls afgelegd. Tegenwoordig zijn de menschen wat lui
gevallen; 't is daarom dat men zooveel klachten hoort over den slechten tijd. En hoe
is het met de kermis afgeloopen?’
‘We hebben veel gedanst, madame,’ zegde Frans vlotweg.
‘Daar hebt ge wel aan gedaan. Ik ook liet het in mijnen jongen lijd niet aan mijn
hart komen. Als we koffie gedronken hadden, zoowat rond vier uren, gingen we
naar “'t Moleken.” Na het avondmaal was het in de tent te doen, tot tien uren 's
avonds. Dit duurde zoo drie dagen lang.’
Gedurende de samenspraak hadden beide gelieven hunne gevatheid gekregen.
In hunne geheimste famielieaangelegenheden wijdden zij beurtelings de oude dame
in, en werden niet moede haar de minste nieuwsjes van Winschoten te vertellen.
Om tantes mond blonk een blijde lach; het was duidelijk, dat in die zieke,
afgeleefde vrouw weer beelden werden wakker geroepen, die meer dan eene halve
eeuw bewusteloos in haar hadden gesluimerd.
‘En gij gaat kortelings trouwen?’ vroeg Tante, het oog niet van het meisken
slaande.
‘Wij hopen het, madame,’ haastte zich Frans te antwoorden, ‘wij zijn geen van
beiden bang om door de wereld te geraken, niet waar, Trientje?’
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‘O neen,’ antwoorde het meisken, ‘maar vader zegt altijd, en hij heeft geen ongelijk,
dat we nog jong genoeg zijn om wat te wachten.’
Een weinig verlegen blikte het aardige kind op, en waarlijk, zij was er nog te liever
om. Hadde men haar zien zitten, met haar klein neusken en rond kinnetje, hare
groote, goedaardige kijkers, en bovenal haar fijnbesneden gelaat, waarop
schranderheid en levenslust te lezen stonden, zoo hadde niemand eraan gedacht
zich in de tegenwoordigheid van een boerinneken te bevinden, hetwelk heden, voor
de eerste maal haars levens, het meest verloren hoeksken der Antwerpsche Kempen
had verlaten.
‘Trientje,’ zegde Tante, ‘sedert ge binnengetreden zijt, heb ik u onophoudelijk
moeten bezien. Waarschijnlijk zult ge niet weten waarom. Gij en uwe moeder gelijkt
elkander als twee druppelen water, en deze was het sprekend evenbeeld uwer
grootmoeder.
‘Ze was in het jaar 1775 te Winschoten geboren, en behoorde tot eene eenvoudige
familie. In ons dorp woonde alsdan de Graaf van Salm-Salm. Hij had vijftig paarden;
evenals de prinsen droeg hij eenen rooden frak, met goud geboord, eene lichtgele
broek en Spaansche rijlaarzen. Zeer dikwijls hadden de prinsessen een kleed van
echten kant aan.
‘Als uwe grootmoeder vijftien jaar oud was, zag ze er uit als een edelmanskind.
Prins Georg wilde ze hebben als gezelschapjuffer voor zijne dochter; na lang aarzelen
stemde heur vader toe. Begga ging mede naar het kasteel; den winter bracht ze
meest te Weenen door. Vier talen sprak ze met het grootste gemak; op haar
twintigste jaar ging zij door voor eene schoonheid zonder weerga. Meer dan eens
had zij de gelegenheid eene goede partij te doen, doch hetgeen zij
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dagelijks zag, was niet van aard om haar te bewegen een huwelijk met eenen man
uit de groote wereld aan te gaan.
‘Prins Georg, die groote dochters had, reisde openlijk met eene tooneelspeelster
rond; prinses Eugenie verklaarde aan mijne moeder menigmaal, dat ze haar lot met
dat der armste dagloonster wilde verwisselen. Ja, ze vertelde niet zelden, dat ze
aan de hoven veel rijkdom, veel pracht, maar meer smart en ellende had gezien.
Ze trouwde dus met uwen grootvader, eenen eenvoudigen timmerman, en nooit
heeft ze dit huwelijk betreurd. Gij gaat insgelijks door het huwelijk vereenigd worden.
Welnu, kinderen, ik zal u eenen goeden raad geven. Verdraagt alles van elkander,
en denkt steeds, dat niet zij de gelukkigsten zijn, die alles hebben, wat zij verlangen,
maar ‘die niets verlangen wat zij niet kunnen bekomen.’
‘Wij danken u rechtzinnig, Tante,’ zegde het meisken, diep getroffen. ‘Wij zullen
uwen raad stipt naleven, niet waar, Frans?’
‘Zeker,’ antwoordde de jongen, insgelijks geroerd. ‘Hier is een kramikkenbrood,
dat wij voor u medegebracht hebben, Madame,’ sprak hij, de dame het geschenk
overhandigend; ‘veel is het niet,doch het is u van harte gegund.’
‘Ik dank u vriendelijk,’ zegde Tante, beiden de hand reikend. ‘Lang zal ik niet meer
leven, als ge nog in de stad komt, moogt ge niet nalaten mij te bezoeken.’
Beiden verlieten de woning.
‘Dat heeft ze me gegeven,’ zegde Frans, terwijl hij zijn lieveken een gouden
tienfrankstukje toonde.
‘Mij ook!’ snapte het meisken.’ 't Is toch een goed mensch, niet waar? En hebt ge
al ooit iemand gehoord, die zoo verstandig kan spreken?’
‘We zullen haar schrijven om haar te danken,’ hernam
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De Cock, ‘want terwijl ze mij het geld in de hand stopte, deed ze mij teeken niets te
zeggen.’
‘Mij insgelijks,’ zegde Trien; ‘de beide stukjes zullen we in onzen spaarpot steken,’
ging ze voort, hem het geld overreikend.
Frans hield hare hand vast. Hij wilde haren arm in den zijnen leggen; beschroomd
zag Trientje naar alle richtingen heen, of ze geene kennissen uit Winschoten
bemerkte; wanneer ze echter niemand zag, deed ze geenen tegenstand meer, en
slapte blijgemoed, aan de zijde van haren vriend, door de straten der groote stad.

VII.
‘Om een centje te verdienen, moet men zijn eten laten staan,’ was altijd Bellekens
geliefkoosde spreuk geweest, en om aan Tantes erfdeel te komen, was zij tot de
grootste opofferingen bereid. Had zij echter op voorhand geweten, dat het goede
mensch nog zoovele zorgen en kosten zou hebben gevergd, zoo hadde zij stellig
geaarzeld haar in huis te nemen. Toen ze bij haar den intrek nam, telde ze meer
dan acht kruiskens, sedert lang verliet ze het bed niet meer, wie zou gedacht hebben,
dat ze nog jaren zou hebben geleefd? Dit gebeurde echter. En het ergste van al
was, dat Tante, die vroeger er het grootste genoegen in vond de bezoeksters geld
in de hand te stoppen, thans van deze gewoonte geheel had afgezien. Daarbij,
Anastasie en Van Bael kwamen haar verscheidene malen per week gezelschap
houden, wie kon Belleken verzekeren, dat dezen niet immer met eene goede gift
gingen strijken? Dit was des te waarschijnlijker, daar ze stekeblind moest zijn, om
niet te
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bemerken, dat de nicht uit Brussel, zoowel als de natiebaas allervriendelijkst werden
ontvangen, terwijl zij, met den besten wil der wereld, er niet meer in slaagde haar
gansch te voldoen. De spijzen waren te heet of te koud, zelden naar heuren smaak
toebereid, en wat erger was, Tante scheen, hetgeen vroeger nooit het geval was,
er een onverklaarbaar genoegen in te vinden, op haar te vitten en haar onaangename
dingen te zeggen.
Op eenen avond zat Belleken op de kamer der dame te breien. Buiten was het
vinnig koud, binnen stond de stoof vriendelijk te blozen. De rolgordijnen waren
neergelaten, de petroollamp hoog opgedraaid, zoodat het prettig op dit
ziekenkamertje was.
‘Matante,’ zegde Belleken, de dunne lipjes fijn plooiend, ‘ge hebt vandaag lang
geschreven, en ge zegt, dat ge morgen moet voortgaan. Ik zou u toch wel willen
spreken...’
‘Ik luister.’
‘Ik wil u niet herhalen, wat wij sedert vele jaren voor u gedaan hebben; ook de
zorgen, die we voortdurend aan u besteden, vragen nog al wat.’
‘Ge trekt veertig frank voor uwe kamer per maand, en tien frank voor uwe moeite,’
zegde Tante, zonder zich te verroeren. ‘Mijn eten betaal ik zelve...’
‘Dat is waar; maar het zou toch wel pijnlijk zijn, moesten Van Bael en Anastasie
later zooveel bekomen als ik.’
Tante trok een misnoegd gezicht; een streng antwoord ging de klaagster straffen,
doch de oude bedacht zich, en zweeg.
‘Des te meer,’ hervatte Belleken, immer op denzelfden toon, ‘daar zoomin de
natiebaas als Anastasie iets aan u verdiend heeft. Alouis is een woestaard, die u,
in 't open-
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baar, voor den zot houdt. Wat zal hij met uw geld doen? Niets dan kwaad! Zijne
gezondheid zal hij krenken, tot schade van vrouw en kinderen er nog bij. ‘Als de
oude dood is,’ zegde hij laatst nog, ‘houden we met hare centen kermis.’ ‘Een goed
werk zult ge waarlijk doen, als ge dien kerel heel eenvoudig onterft.’
Belleken zweeg.
Daar Tante echter geen woord sprak, ging het vrouwken voort: ‘Wat Anastasie
betreft, deze verdient nog veel minder, dat gij haar indachtig zijt. Vooreerst ze heeft
het geld niet noodig, en ten tweede zij kleineert u, dat het waarlijk schande is. Dat
dit winkeliersvrouwken van de Cisternebrug ookal zooveel praat heeft, zei ze verleden
week nog, kan ik moeilijk verkroppen. Een schoon werk deed ze, indien ze gauw
naar de andere wereld wilde reizen. Ja, ik zeg het, zonder er doekjes om te doen,
dit madameken heeft het talent mij en u te verachten, dat ik ervan knarsetand.’
Belleken bezag Tante; het mensch lag loofstil; ze scheen diep ingeslapen.
In het winkeltje klonk de bel; vrouw De Huydevetter daalde beneden. Anastasie
trad binnen. ‘Wie we daar nog zoo laat hebben!’ sprak ze luide. ‘'k Heb hier eenen
goeden klant,’ fluisterde zij voort, ‘die soms heel lang blijft. Alouis heb ik zwart genoeg
gemaakt, opdat voor hem niet meer te vreezen valt. Sparen moet ge hem echter
niet; maar, daar ik in uw voordeel gesproken heb, moet ge ook nog een goed woord
voor mij ten beste doen. Kost wat kost, moeten wij de erfenis te zamen binnenrijven.’
‘Begrepen!’ sprak Anastasie, den trap opklimmend.
‘Dag, Matante!’ riep zij luide, binnentredend, ‘wat ziet ge er goed uit, dat doet me
recht hartelijk genoegen!’
‘Zoo?’ vroeg de oude vrouw, met een veelbeteekenend lachje; ‘dat is fraai van
uwentwege.’
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‘Ge schijnt eraan te twijfelen,’ hernam Anastasie, op den toon der gekrenkte
waardigheid. ‘Ge verplicht mij dus rechtuit te spreken. In mijne eigen oogen zou ik
mij vernederen, indien ik u wilde bewijzen, dat ik uwen dood niet verlang. God zij
geloofd, ik zit niet naar uw geld te wachten. Niet, dat ik u niet heel dankbaar zal zijn
voor hetgeen ge me zult nalaten, maar hoe langer gij er genot van hebt, des te
gelukkiger zal ik zijn. Van Bael denkt er heel anders over. Gelijk gij weet, is hij een
zwetser. Overal, waar hij de gelegenheid heeft, verklaart hij, dat hij op den dag van
uw afsterven, een feest inricht, waarop hij al de gewone bezoekers van het
“Hovenierken” uitnoodigt. Nog slechter is echter Belleken. Deze legt waarlijk de
snoodste ondankbaarheid jegens u aan den dag. “Het is met geene pen te
beschrijven,” zegde ze me nog vóor weinige oogenblikken, “wat last ik van de oude
heb. En, als ge hoopt, dat we binnen kort van haar verlost zullen wezen, rekent ge
zonder den waard. Zoo stipt neemt ze de regels der gezondsheidsleer in acht, dat
het pijn doet het dagelijks te zien. Den eenen dag eet ze geen broksken meer dan
den anderen; nooit mag de deur met een spleetje openstaan, uit vrees voor den
minsten trok. Iederen dag brengt ze een uur in het zijvertrek door, opdat de
voorkamer gansch verlucht worde; boven haar bed hangt een thermometer, opdat
de warmtegraad altijd juist dezelfde zij. Op die manier zullen er nog jaren verloopen,
eer we van de oude verlost wezen.” Neen, Tante, gij zijl natuurlijk gansch vrij te
handelen gelijk ge wilt, maar, geloof me, best deedt ge Bel en Alouis buiten het
testament te laten; ze zouden overigens met uw geld meer kwaad doen dan goed.’
Op dit oogenblik kwam vrouw De Huydevetter hoven. Tante hield zich alsof ze
sliep; den ganschen avond
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antwoordde ze ter nauwernood met afgebroken zinnen op de menigvuldige vragen,
die de twee nichten haar stelden.
Eene week later liet Tante Van Bael roepen.
‘Alouis,’ zegde ze, ‘ik voel mij waarlijk diep ongelukkig. Bel en Anastasie hebben
hier op elkander zitten spoken, dat het niet was om aan te hooren, en, om u niets
te verzwijgen, moet ik u verzekeren, dat gij er niet beter zijt afgekomen. Moest ik
onze nichten gelooven, dan zou niemand van u drieën verdienen, dat ik hem eenen
cent naliet.’
‘Ik denk, dat dit hest zou zijn, matante,’ sprak de natiebaas ongemeen ernstig.
De zieke bezag den spreker met eene uitdrukking waarin de grootste verwondering
doorstraalde. Zij verroerde zich niet.
‘Het is zoo,’ ging Alouis voort. Er is ‘gekonkelfuisd.’ Alle drie zijn we plichtig; ik
het minst, omdat ik zonder erg van het geluk sprak, dat uw dood mij zou verschaffen.
Hebt gij ooit getwijfeld, of daar werd tusschen ons over gesproken?’
‘Geen oogenblik’ sprak Tante, zonder aarzelen.
‘Ook heb ik u een voorstel te doen,’ hernam Alouis. Onterf ons alle drie, want,
rechtuit gezegd, we hebben ons allen oneerbiedig jegens u gedragen. Ziehier; Mijne
schoonzuster Cecile, dus ook uwe eigen nicht, heeft sedert eenigen tijd verkeering
met Jan Stevens, van de Noordnatie. Als een der bekwaamsten wordt hij daar
aanzien, iedereen zou hem gaarne tot deken kiezen. Ongelukkiglijk heeft hij slechts
eene kleinigheid van zijn aandeel in de natie betaald; alle maanden moet hem dus
het derde zijner winst als intrest worden afgehouden. Aldus kan hij er niet aan denken
het huwelijk aan te gaan, en is er geene spraak hem tot deken te
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kiezen. Wees Cecile alleen indachtig, Matante; op die manier zult ge aan alle
jaloerschheid den pas afsnijden, en twee menschen oprecht gelukkig maken, die u
heel hun leven dankbaar zullen zijn.’
Tante scheen diep na te denken; zelfs niet door het minste gebaar gaf zij te kennen
of het gansch onverwacht voorstel van Alouis haar al dan niet beviel.
In de Keistraat kwam Van Bael Stevens tegen. ‘Jan,’ zegde hij hem, ‘de zaak is
geklonken; ik houd mij dan ook overtuigd, dat ge uw woord niet zult eten. Gelijk we
overeengekomen zijn, betaal ik u, als gij algemeen erfgenaam zijt, iets wat niet meer
te betwijfelen valt, de som van vijfhonderd frank.’
‘Een woord is een woord,’ zegde Ceciles vrijer; ‘kom, ik geef eenen borrel in den
“Gevonden Heilige.”

VIII.
“Nu kan het er alle oogenblikken mede gedaan zijn,“ zegde Alouis tot Anastasie,
die schoon opgekleed in zijne woning zat; den dag komt ze zeker niet door.’
‘Sedert ze buiten kennis ligt, is Belleken nooit alleen bij haar geweest, niet waar?’
vroeg madame Butin angstig.
‘Neen, sprak Alouis, zoomin als ik of mijne vrouw. Altijd waren er twee erfgenamen
van verschillende zijde. Willen we maar spoedig gaan zien? Ik moet toch Philomien
gaan aflossen.’
‘Daartoe ben ik juist gekomen,’ zegde Anastasie; ‘we zullen maar met den tram
rijden.’
Als neef en nicht in De Huydevetters woning traden, vonden zij het gansche
gezelschap in het benedenkamertje vergaderd.
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‘Ze is uitgegaan, gelijk eene lamp, bij gebrek aan olie,’ zegde Bel, bij het binnentreden
van Alouis en Anastasie.
Van Bael en madame Butin zetten hun gezicht in eenen ernstigen plooi. ‘Dan
moet ge den notaris laten roepen,’ sprak de eerste kalm.
‘De winkeldochter is al weg,’ antwoordde Bel. ‘Maar, nu het nog tijd is, moet ik
een woord spreken. Moeilijk ware het u uit te leggen, welken last ik in den laatsten
tijd met de zieke gehad heb. En buiten den overeengekomen prijs heb ik nooit eenen
cent van haar ontvangen. Daarbij heb ik mijnen winkel moeten verwaarloozen,
zoodat ik stellig veel schade om haar heb geleden.’
‘Zooveel omhaal van woorden is niet noodig,’ sprak Van Bael; ‘zeg maar rondweg,
dat ge eene zekere som vooruit vraagt.’
‘Geenen halven denier zult ge krijgen,’ riep Anastasie, wit van gramschap; ‘gij zijt
verweg het best met Tante geweest; wie dichtst bij het vuur zit...’
‘Stilte! daar is de notaris,’ beval Alouis.
r

M Liekens trad inderdaad binnen.
‘Madame Andries heeft een eigenhandig testament geschreven, dat het vorige,
door mij opgemaakt, vernietigt,’ zegde hij. ‘Ik ga het u lezen:
‘Ik laat en legateer al wat ik in mijn bezit heb aan Katharina Hagenaers, dochter
van mijne zuster Begga, te Winschoten.’
‘Dag- en naamteekening bevinden zich op het testament,’ sprak de notaris; ‘de
geldigheid ervan kan aldus niet betwist worden. Aanstonds zal de vrederechter
komen om de zegels te leggen.’
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Hoe de dames Butin en De Huydevetter evenals de heer Van Bael te moede waren,
hoeft niet gezegd. Belleken was het meest bedroefd en Alouis het meest vergramd.
Deze schikte zich best in zijn lot. Hoewel hij menigmaal verklaard had, dat hij, bij
Tantes leven, nooit eenen denier van deze had ontvangen - eene bevestiging, die
moeilijk te onderzoeken viel - kon hij geene zijner nichten ontmoeten, of hij verklaarde
hun luide, dat dit testament hem onverschillig had gelaten, daar Tante hem vroeger
meer had gegeven dan zijn aandeel in het testament zou hebben bedragen.
Dit verhoogde de spijt van Bel en Anastasie niet weinig; zij troostten elkander met
de stellige overtuiging, die zij hadden, dat de bevestiging des natiebazen louter bluf
was.
Wat er van zij, niemand kon te weien komen om welke reden Tante aan nichtje
uit Winschoten, die nauwelijks een paar uren te harent had doorgebracht, gansch
haar vermogen schonk. Nicht Bel begreep dit, wanneer zij, na het lichten der zegels,
tusschen de papieren der dame, het volgende briefje vond:
Winschoten, 13 September 188*.
Ik en mijn liefste danken u recht hartelijk voor de groote som van twintig
frank, die gij ons hebt geschonken. Wij zullen er eene kas voor koopen;
zij zal het eerste meubel voor ons huishouden zijn. Beste Tante, altijd
zullen wij aan u denken....
Vele groeten van vader.
Uwe liefhebbende nicht,
KATHARINA HAGENAERS.
Daaronder had Tante met bevende hand geschreven: ‘Deze alleen is dankbaar en
rechtzinnig.’
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Hoe het lief Winschotenarinneken te moede was, wanneer zij van den notaris het
bericht kreeg, dat zij de som van veertigduizend frank had te trekken, wie beschrijft
zulks? Gelukkig gevoelde ze zich zeker in hooge mate, daaraan zal overigens
niemand twijfelen.
Haar huwelijk met Frans De Cock zal spoedig plaats hebben. Wij hopen, dat het
haar immer moge welgaan; dit zal zoo zijn, indien de rijke erfgift haar de woorden
van Tante niet uit het oog doet verliezen: ‘Niet hij is de gelukkigste, die al heeft wat
hij verlangt, maar die niet verlangt, wat hij niet kan bekomen.’
Antwerpen, 31 December 1887.
GUSTAAF SEGERS.
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Een staaltje van boerenspraak.
De Walen beweren dat de Vlamingen uit de verschillige steden en gewesten van
ons land elkander niet verstaan. Deze meening is zoo ongerijmd, dat, ware zij niet
alom verspreid, men zich de moeite niet zou geven ze te weerleggen. ‘Het volk,’
zeggen niet alleen de Walen maar ook de Franskiljons, ‘verstaat geene
Nederlandsche redevoeringen.’
Deze bewering is heel valsch:
De inboorlingen van Limburg, degenen van Nieuwpoort, van Brugge, Antwerpen
en Gent, de bewoners van de meest afgelegen wijken onzer meest verachterde
dorpen zullen, bij voorbeeld, de preek van denzelfden pater, die een ronde door het
Vlaamsche land doet, als hij eene beschaafde Nederlandsche taal spreekt, zonder
de minste inspanning begrijpen, en mocht er al - heel zelden - een woord in zijn
sermoen voorkomen, dat hun hier of daar vreemd klinkt, toch zal de volzin hun nooit
onduidelijk of moeilijk om vatten schijnen.
Het is dus niet omdat ons volk geen Nederlandsch verstaat, maar omdat het te
weinig geleerd en verstandelijk te zeer achteruit is, indien er gevallen zijn, waarin
redeneeringen of redevoeringen, verslagen of dagbladartikels, of wat al meer, de
geestvermogens van sommigen te boven gaan. Het geldt
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hier dus geene quaestie van taal, maar van verstandelijke ontwikkeling.
Wat onze Franschsprekende Vlamingen betreft - de Gentsche Parijzenaren onder
andere- degenen welke beweren het Nederlandsch niet machtig te zijn, wat spreken
zij - bij enkele uitzonderingen na - anders dan Vlaamsch met Fransche woorden?
‘De taal is gansch het volk,’ die spreuk zal eeuwig waar blijven; een volk verloochent
zijnen aard niet naar believen; wij worden geene Franschen door den wil onzer
ouders, al hebben zij nooit Vlaamsch met ons in onze kindsheid gesproken, en al
zorgen zij voor zoo ver het in hunne macht ligt, dat de taal onzergeboortestreek ons
vreemd blijft.
Het is zeer eigenaardig om opmerken, wat verschil van uitdrukking er voor de
eenvoudigste dingen tusschen de verschillige nationaliteiten bestaat: een
Franschman zegt eene zinsnede, waardoor hij eene gedachte mededeelt, voluit;
men kan ze spraakwoordelijk ontleden; een Vlaming gebruikt eene allegorie, of zal
zich vaak - en onopgemerkt door zijne medesprekers - met het eenvoudig aanduiden
van zijne gedachte tevreden houden. Ook vertaalt hij Franschsprekend uit het
Vlaamsch of hebben zijne ouders dat voor hem gedaan:
‘C'est quelque chose avec les domestiques le jour d'aujourd'hui, on ne sait plus
de chemin avec eux!’ hoorde ik onlangs eene Gentsche dame klagen, welke evenals
degene tot welke zij het woord richtte, nooit in haren famieliekring anders dan
Fransch spreekt.
En de andere antwoordde:
‘Taisez-vous des servantes! Et difficiles, n'est-ce pas pour le manger et tout!’
‘Ma fille de haut me quitte.’
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‘Tiens, c'était quand même une bonne femme de chambre,’ zei de andere, die
misschien de vertaling van ‘bovenmeid’ wat kras vond. Dadelijk liet zij er op volgen:
‘Elle l'avait beau pourtant. C'est encore moi qui vous ai fait cette fille.’
Men stelt bij het aanhooren van een dergelijk gesprek de vraag, of iemand van
over de zuidergrenzen wel van dit onderhoud den zin zou vatten; en de
belachelijkheid gaat over in afkeer voor een apenras dat zijnen aard verloochent.
Ware het niet wijzer zijne eigene taal zuiver te leeren spreken, de beschaving en
ontwikkeling te zoeken, niet in tegenstrijdigheid maar volgens den aard zijner
nationaliteit?
Hoe eenzamer de Vlaamsche boer leeft, des te beter hij met alle overgeleverde
spreuken bekend is. In het binnenland zijn deze nog bewaard gebleven. Het is een
verblijdend verschijnsel, dat de aandacht thans ook in België op die verborgen
schatten van Folklore wordt gevestigd, en eenige moedige navorschers er op uit
zijn ze op te graven, aleer sommige voorgoed en voor eeuwig verloren gaan.
Ten bewijze dat onze buitenlieden een heel gesprek kunnen voeren met al hunne
saamgegaarde leenspreuken en geijkte uitdrukkingen, kan het volgende staaltje
dienen. Wij durven beweren, dat een dergelijk onderhoud of een deel er van voor
eenen derden luisterenden persoon van dezelfde streek niets verrassends hebben
en zeer natuurlijk schijnen zou:
Twee geburen komen tot bij de scheidshaag tusschen hunne erven.
De een naar den hemel kijkend, die grauw bewolkt is: ‘Het ziet er maar schuw
(1)
uit .’

(1)

Dreigend.
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(1)

(2)

De andere: ‘We gaan wat op onze kazak krijgen , daar zit een oolijke lap .’
(3)
‘Gisteren ook: regenen was regenend . Wij zijn daarvoor ook nog in den put van
den winter. De dagen gaan maar open en toe.’
‘Men mag zeggen dat ze maar een voorschoot lang zijn, maar we liggen toch aan
de winste, de dagen zijn gekeerd. Nochtans ge weet: “Als de dagen lengen, ze
dwingen.”
(4)
(5)
“'t Zal beteren ten uitwerk komende . De korte maand kan nog wel op haren
(6)
poot spelen .”
“Maarte is ook eene vuile taarte.”
“Ja, Maarte is eene kwade beeste,” zegt het spreekwoord.
(7)
“Een droge Maarte en een natte April is alle boerenschuren vul .”
“En Meie koel en wak, is graantjen in den zak.”
(8)
“Wij hebben 't zitten gehad van den winter .” Maar 't is best op zijnen tijd: een
groene Kerstdag is een witte Paaschdag.’
(9)
‘'t Heeft grondijs gedreven .’
(10)
(11)
‘Jongen, de dazen stekten (staken).’
(12)
‘En nu hebben wij Bamis (Baafmis) weer.’
‘Het schilt meer dan eene heele kazak dat het kouder is dan gisteren.’
‘Ik spring van den os op den ezel: maar weet gij dat het scheef zit bij Van
(13)
(14)
Daelken . Het is door de mande .’
(15)
‘Zeert weg ! Ik wist dat ze zoo droog zalen als een droge gracht, maar heel op
(16)
't zand, neen! ge moet zwijgen !’

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Het zal regenen.
Leelijke wolk.
Het regende zeer.
In 't voorjaar.
Februari.
Kwaad doen.
Vol.
Wij nebben ervan gekregen.
Tot op den bodem der grachten of rivieren vriezen.
Paardenvliegen.
De kou was nijpend.
Octoberweer.
Bij verkleining: Van Daele.
Geruïneerd.
Uitroeping van verbazing: “Ga weg!”
Uitroeping van verbazing.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

110
(1)

‘'t Is nochtans monds gemeene .’
(2)
‘'t Was een warm vogelken eertijds dat van Daelken .’
(3)
‘Er was duimkruid bij zijne eerste vrouw.’
‘Ja, maar de tweede had geen rooden duit.’
(4)
‘Ze zitten al zoo lang gekremeld .’
(4)
‘'k Heb het mij ook laten gezeggen: 't was kremele-kremele .’
(5)
‘Ze hebben immers nog eens op 't kantje van den (het) nest gezeten ?’
‘Zijn vader is toen bijgesprongen.’
(6)
‘En haar moeder heeft voet bij staak gezet .’
(7)
(8)
‘Mijn oore! Doe een kei zijn vel uit hij heeft er geen .’
‘Ik heb daar het slotje en het sleuterken van, ik kan het u van naaldeken tot draad
uiteendoen: verre van arm te zijn als de straat, bezat zijne tweede vrouw eenen
(9)
schoonen stuiver. Zij had nog al wat in te brokken .’
(10)
(11)
‘'t Zijn zeker flumpen , nu gelijk het is .’
(12)
‘Het zal weder op den toren van de ouders gaan luiden .’
(13)
‘Ja de ouders moeten alsdan 't kolieken blazen .’
‘Ze zullen de scherven moeten helpen oprapen, ten ware zij er hunne kat van
(14)
spraken , want er zou bij hen ook wel geene paalde (paille) aan den bak blijven.’
(15)
‘Zij zullen eenen put maken om eenen anderen te vullen. Ze willen hebben dat
(16)
er ook al honden zitten te bassen (blaffen) op hun goed .’

(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Overal gezegd.
Rijk man.
Geld
In benepen toestand.
In benepen toestand.
Op 't uitschudden.
Evenveel gedaan.
Volstrekt niet.
Wie niets heeft kan niets geven.
Bezat nog al iets.
Uitvindsels.
Het zij zooals het wil.
De ouders zullen de zwarigheid hebben.
Helpen.
Niet willen.
Men beweert.
Hypotheek.
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‘Zij hebben toch Fortunatus beurze niet.’
‘Men heeft nog hooger bergen weten dalen.’
‘Wel, wel, van Daelken toch! Die het te hoog heft, moet het laag laten vallen. Zij
hebben verder gesprongen dan hun stok lang was.’
(1)
‘En den wagen voor de paarden willen steken. Als wij met de beender-voiture
gingen, moest het rijden en rotsen.’
‘Ge zult dat altijd zien: jong te paard is oud te voet.’
‘Ze schepten 't geld, maar 't was misschien: zoo gewonnen zoo verteerd.’
‘'t Zit hem daarin: met het fluitje gewonnen met het trommelken verteerd.’
‘Ze hadden moeten wat opsteken, een appelken tegen den dorst houden. Ik zeg
voor mijne reden: men moet rijden en ommezien.’
(2)
‘Zij hebben 't niet al verkantemand , maar wat veel op hagen en struiken
(3)
gehangen .’
(4)

‘En als ge al de eieren in ééne mande legt , komt men er ook slecht van thuis.’
(5)
‘Wie er een oomken van dood heeft , kan er van meespreken!’
‘Van Daele zal nochtans niet terug moeten komen voor leegen (luien) tijd!’
‘'t Was een fluwijn, een slimme vos. Hij wist altijd zijnen stekstuiver bij tijds uit de
(6)
(7)
ronde te trekken , als het ergens aangebrand rook, en hij was een stoute Bouwen :
als zijne schuldenaren in slechte schoenen zaten, hield hij noch op noch af, eer het
(8)
doppe-doppe was .’
(9)
‘Ze willen hebben dat de (het) binnennest niet deug de .’

(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Te voet.
Verspild.
Hier en daar geplaatst. - Alles op eene kans waagt.
Ondervinding van opgedaan heeft.
Zich bij tijds terugtrekken.
Boudewijn, drieste kerel.
Betalen.
Huishouding.
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‘Daar ligt de knoop, 't is allemaal daar dat het paard gestald is. Zijne eerste vrouw
was een savel (sabel - zeer werkzaam), de tweede is eene sijne, eene sukke, eene
(1)
lamijne, eene kwene, eene trunte , zij laat Gods water over Gods akker loopen,
(2)
God schept den dag en zij gaat er door . Als de binnennest niet deugt, moogt ge
zoo rijk zijn als de zee diep is, nog moet ge te gronde. Daarenboven het mag niet
(3)
(4)
altijd panneken vet zijn , men moet eten wat de pot kookt en ik hoor dat het daar
ieder manneken zijn kanneken was. Ge kent het spreekwoord: vette keuken magere
erfenis.’
(5)
‘Dat ventje heeft een schoon baantje gehad: de hangel was gehangen , als het
trouwde; hunne bliekskens waren gebakken, ze moesten van geen kwaden winter
benauwd (bevreesd) zijn; hunne schaapjes waren in 't droog; zij konden leven als
(6)
God in Frankrijk ; zij waren als een vogel op een tak, gelukkig als een visch in 't
(7)
water, dàar: de vrouw legt haren lepel weg en heel de boel gaat om zeep.’
‘Men ziet daaraan dat het geld geenen staart heeft.’
‘En geen meester kent.’
(8)
‘Van zoodra hij met den ouden pot eenen nieuwen koopt keert de kaart, de
tweede vrouw is een moosbrood.’ (mooschen, verspillen.)
‘Haar moeder is geen spelle beter.’
‘De appel valt van niet verre van den boom. Uit een olievat kan men geenen wijn
tappen.’
‘Men heeft zijn geluk in zijne hand niet. Van Daelken kon niet luiden en den
(9)
ommegang gaan, men kan toch geen ijzer met handen breken , het had het al op
zijnen nek,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Onbekwaam, beuzelachtig, die gaarne klaagt.
Onbezorgd. Kermis.
Men moet zich met het alledaagsche te vreden houden.
Heel het huis ingericht.
Onbezorgd.
Sterft.
Hertrouwt.
Het onmogelijke doen.
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maar er was geen oog van ontzag in huis. Er blijft te veel aan de maat en den
strijkstok hangen, als men affairens doet met vreemd volk, dat wordt eindelijk eene
verwarde klos, en de draad is er aan verloren.’
(1)
(2)
‘Man en vrouw moeten één zeel trekken , elk moet zijnen string staan .’
(3)
‘Zij klaagde dat hij een muggezifter was .’
‘Van Daele! een sauskoker?’
(3)
‘Ja, een hekelvee, een pezewever .’
(3)
‘Van Daele: een trijsplul! een klossen teller , ge weet er zeven van, het zijn die
(4)
(5)
vijftien stuivers niet . Het heeft nooit zitten reepen en vuzzen over niets .’
‘Dat ventje gaat er van te kwiste, het loopt met de dood op zijnen nek, het heeft
(6)
een pakje vergaard, het zal geen ouden top scheren .’
‘Het vergaat als sneeuw voor de zon, 't is maar 't vel over de beenen meer; ik heb
(7)
gezien dat het met drie hoofden gaat .’
(8)
(9)
‘Zijne vrouw is ook een beenen beiaard , zij ziet zoo geel als een dokeblad .’
(8)
(10)
(11)
‘'t Zijn allen beenbijters in heel dien struik ; 't is nochtans een slangenvel , ze
(12)
zal met onze beenen nog noten kluppelen .’
‘Ja, maar Van Daele heeft den ransel aan, hij zoekt zijnen put; hij loopt met de
(13)
spade op den rug , er is geen priemken vleesch meer aan heel zijn lichaam.’
‘Hij heeft zich lang aan 't gras gehouden; maar nu moet

(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)

Hetzelfde beoogen.
Elk zijn deel doen.
Een man die zich te veel met het huishouden moeit.
Een man die zich te veel met het huishouden moeit.
Een man die zich te veel met het huishouden moeit.
Ge weet er niets van.
Vitten en bedillen.
Niet oud worden.
Zeer hooge schouders.
Zeer mager.
Zeer geel.
Zeer mager.
Familie.
Zeer taai.
Ons lang overleven.
Zal sterven.
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(1)

hij zich toch geven, hij gaat naar Nantes om vlokhouten (kurken.) ’
(2)
‘'t Zal voorzeker een vel zijn .’
(3)
(4)
‘Och ja, het heeft mij aan , maar ik geloof waarlijk dat hij gezeeld is .’
(5)
(6)
‘Dat gaapt als een oven : 't Sjooten op uw stroo !’
‘Wij moeten er al komen, maar elk tracht den laatsten man zijnen zak op te
(7)
geven .’
‘Er is hier menige harde noot te kraken en alles betert toch maar als de spa
(8)
gevaagd is .’
(9)
‘Kijk 't herbegint te mijzelen (stil regenen), 't heeft ginder al lang gemaakt , 't
regent en 't zonneken schijnt, 't is kermis in de lochting, zeggen de kleine jongens,
(10)
maar het zal gaan katten spuwen, 't is gelijk al sneeuw en slegge , allo, gebuur,
(11)
ik ga 't u wenschen .’
(12)
‘Ik ga ook mijnen vlieger opsteken . De gezondheid.’
Het bovenstaande is enkel een staaltje van boerenspraak; het ware niet moeilijk
hetzelfde gesprek te verdubbelen met allerlei varianten; het is overbodig en zou
vervelend worden.
Wij willen niet ontkennen dat het aanwenden van volksspreuken zijne keerzijde
heeft, en wij stellen de vraag: verleert men zelf niet te denken, als voor alle gedachten
en toestanden geijkte uitdrukkingen en zinspreuken bij de hand zijn? Is daardoor
niet alle geestesinspanning ontspaard

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Hij gaat te niet. 't Zal sterven zijn. 't Spijt mij. Gekoord als een zwijn. 't Is klaarblijkend. “Zwijntje, bereid u tot den dood!” Zoolang mogelijk uit te houden. Als wij allen begraven zijn. Wolken samenpakken. Gesmolten sneeuw. Vaarwel. Vertrekken.
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en worden sierlijkheid, woordvoeging en redekunde niet overbodig, als men maar
uit eenen sinds eeuwen opgehoopten schat te putten heeft? Alleen door het
zelfstandig denken en de eigen gezochte uiting zijner overwegingen, ontwikkelt de
menschelijke geest en openbaart zich de verscheidenheid van het vernuft. Door het
veelvuldig aanhalen van aangeleerde waarheden en zinspreuken, teert men op de
wijsheid en de opmerkingen van anderen. Vele dezer spreuken en uitdrukkingen
zijn overigens zeer gemeen, andere weinig geestverheffend, sommige zijn poëtisch,
het meerendeel bevatten levenskennis en gezond oordeel; maar 't zij goed of kwaad:
ons Vlaamsch ras is nu eenmaal zoo dat het de beeldspraak mint, het zal zijnen
aard niet veranderen. Het blijkt overigens ten duidelijkste, dat een volk, 't welk zich
op zulke zelfstandige wijze uitdrukt, verre van eene taal niet te kennen, er alle
schakeeringen van vat, en eene eigendommelijke natie uitmaakt, of ten minste zoo
tegenovergesteld is aan alles wat tot de zegswijze en denkwijze onzer zuiderburen
behoort, dat voor hem de Fransche taal als de zijne te willen aannemen, gelijk staat
met eene onmogelijkheid en geen ander gevolg hebben kan dan den ondergang
van de natie zelf.
A.P. SAMIEN.
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Boekbeoordeelingen.
Twee novellenbundels.
I. Sinjoren. Novellen en Verhalen door Frans van Cuyck. - Gent, Hoste,
1888.
De nieuwe bundel van den heer van Cuyck begint met eene fantazie Excelsior
gedoopt. De schrijver legt daarin zijne geloofsbelijdenis over zich zelven af. Hij wilde
den top bereiken van den berg, waar de bevoorrechte stervelingen wonen, voor wie
de wereld bewonderend op de knieën ligt; de weg was lang en lastig; op zijne baan
had hij zich wel eens onmachtig, nimmer ontmoedigd noch afgeschrikt gevoeld,
eindelijk heeft hij zijn doel bereikt.
Er is in dic fantazie een groote brok waarheid, eene openhartige bekentenis van
zijn streven en zijn strijden; hij heeft zich eene plaats willen veroveren in het rijk der
letteren, hij is niet gaan aarzelen en twijfelen, omdat zijne eerste boeken geen
meesterstukken waren; hij heeft zich voorgenomen beter, degelijker werk te leveren
en hij heeft woord gehouden. Het eenige deel fantazie in zijn Excelsior is de
uitspraak, dat hij zijn doel nu reeds zou bereikt wanen; hij gelooft het niet en ook
wij denken, dat hij hier slechts een visioen der toekomst weerspiegelt, dat hij voort
wil gaan niet als een zegepraler, maar als een strijder voor de letterkroon.
Er ligt iets buitengewoon naïefs in die openbare biecht, iets
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roerends, zooals alle naïeveteit, die samengesteld is uit oprechtheid en onbewustheid
van het ongewone van woord en daad. De schrijver heeft zich zelven onderzocht
en heeft te goeder trouw gezegd wat hij gevonden had en wat hij hoopt.
Van die goede trouw is heel zijn bundel doortrokken. Hij heeft de menschen
bestudeerd, die rondom hem leven en hij heeft ze geschilderd zooals hij ze zag;
niet aannemend, dat alles wat hij zag vermeldenswaardig was, maar niets zeggend
dan wat hij gezien of gevoeld had.
Zijne kleuren zijn niet schitterend, maar zij zijn niet valsch; zij zijn stil zooals zijne
menschen en harmoniëeren met dezer daden.
Zijne helden behooren tot de kleine burgerij en de werkende klas van Antwerpen,
het zijn echte Sinjoren; maar het zijn evenzeer menschen, die elders zoowel als
hier leven. Hunne lotgevallen zijn belangrijk genoeg om het vertellen waard te zijn;
niet zoo ongemeen, dat de studie van karakter en gemoed op den achtergrond zou
gedrongen worden door het zoeken naar een verrassende en verbluffende handeling.
Wij hebben hier dus eene reeks zedeschetsen, zonder eenige aanmatiging
gekozen, met liefde en zorg behandeld, getuigend zoo niet van eenen diep
doordringenden, dan toch van eenen helderen, juisten blik, burgerlijke tafereelen
in waarheidslievenden trant.
De taal is van hetzelfde allooi: verzorgd, gezond, bescheiden als de onderwerpen,
enkele keeren zooals in het eerste stuk wat al te kleinburgerachtig. ‘Hendrik
Laerebeke ging eerlang trouwen met Paula Van Groenendael, eene juffer, welke
door iedereen om hare schoonheid geroemd werd, en wier zedigheid hare
schoonheid nog overtrof.’ Zoo begint in alle eerbaarheid en ordentelijkheid het eerste
alinea van ‘Een duur gelag’, het cerste en het minste van de zeven stukken. Het
geheele verhaal is niet veel meer dan een grappige anekdote, die, na een begin,
dat wat al te droogjes uitvalt, al spoedig levendiger van gang en schilderachtiger
van taal wordt: ‘De heer van Groenendael
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oefende het edel ambacht uit van kleermaker. Ge kondt dat aan zijn uiterlijk zien;
hij wipte het hoofd lier in de lucht, ging steeds eenen lichten, deftigen pas, droeg
jassen en vesten zonder de minste kreuk of plooi, aan het lijf ‘geschilderd,’ en pronkte
steeds met eene das ‘buiten het gemeen.’ Kortom het was als voerde hij overal met
zich de glanzend gepoetste koperplaat zijner straatdeur, waarop de voorbijganger
aan den overkant zonder scherp toe te kijken het blufferige Marchand-Tailleur kon
lezen.’
In Een looverwoord wordt een ongewoon karakter opgevoerd, iemand die
cabalistiek studeert en de ware wereld voor de bovennatuurlijke vergeet. Het
fantastiek tooneel in een verlaten kasteel is wel wat gezocht. Wanneer de droomer
op de aarde te recht komt, krijgen natuur en hart hunnen eisch.
Emma en Clara is het voornaamste stuk uit het boek en dan ook gelukkig
gevonden en passend uitgewerkt, vol leven en beweging, met tegenoverstelling van
licht en donker in de karakters: een stil maar innig drama. De eenige zwakke kant
van het fraaie stuk is dat het wat veel aan Froufrou laat denken. De huishoudelijke,
achtings- en beminnenswaardige vrouw, die zich voor de lichtzinnige zuster heeft
opgeofferd, wijst de hand af van den man, dien ze innig bemind heeft; het is niet
zeer vrouwelijk, maar het is edel.
In Eene belofte huwt Victor het meisje niet, dat hem liefheeft en aan wie hij zijne
hand beloofd had, omdat hij eene andere, bevalligere, op zijnen weg ontmoet; in
Uitstel is Achterstel, huwen de geliefden elkander niet, omdat de jongen verdrinkt
weinig dagen voor het lang uitgestelde huwelijk; in Nebo huwt het meisje den minnaar
niet, die hare hand heeft gevraagd, omdat hij een vrijzinnige onderwijzer is; later
zijn geluk met eene andere vrouw ziende, gevoelt zij spijt over die weigering; in Een
duur gelag huwt de brave jongen de dochter des kleermakers niet, omdat hij, na
met de vrienden zijn afscheid uit het jongensleven gevierd te hebben, in kennelijken
toestand aan zijn schoonvaders deur was gaan bellen.
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De schrijver heeft blijkbaar eene voorliefde voor afgesprongen huwelijken: het is
een smaak als een andere; maar daargelaten, dat de ontknooping bij herhaling wat
eentonig is, werpt zij iets kouds en onbevredigends over het verhaal.
Om nog met een woord terug te komen op reeds ter loops genoemde verhalen,
moeten wij in Eene belofte en in Nebo de goede karakterteekening en in Uitstel is
Achterstel het treffend ware van het tafereel uit het volksleven prijzen. Een
Moederhart is wat ruw van contrast, maar schetst onbedeesd minder waarschijnlijke
maar toch mogelijke toestanden.
De schrijver is een gematigd realist; hij zet eenvondig en geleidelijk uiteen,
verbindend en versmeltend met zachte tonen; vreugde en droefheid blijven bij hem
binnen de perken der gewone waarheid; goede en kwade hartstochten binnen die
der redelijkheid; teleurstelling en ramp binnen die der dragelijkheid. Alles is bedaard
en harmonisch, eene weerspiegeling van het leven der menschen, die wij dagelijks
ontmoeten. Zijn gang is zeker, wellicht wat bedeesd en slenterachtig; nu het
vertrouwen in zich zelven bij hem is aangegroeid, zal hij zich wellicht wat stouter op
min gewone banen wagen. Excelsior! roepen wij hem toe; met meerder kracht mag
men zich wagen aan lastiger taak.

II. Broodnijd. Schetsen en Verhalen door Reimond Styns. Rotterdam,
Verlooy, 1887.
De bundel van Reimond Styns bevat vijf verhalen. Alle zijn aan het dorpsleven
ontleend. Het eerste Broodnijd, dat zijn naam aan het boek geeft, is eene dramatische
schets, waarvan het al te treurige slot den schrijver niet voldeed, zooals hij in een
kort voorwoord zegt. Ons greep het verhaal sterk aan en geen ander of beter slot
zouden wij wenschen. De ramp, gesticht door lastertaal, stelt de beminnelijke en
hatelijke figuren, die in de handeling voorkomen, eerst in hun waar en volle licht.
Een Kijkje is een even rijk als juist gekleurd tafereel van een
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zondagmorgen op den buiten; geene handeling, alleen eene beschrijving, maar
tintelend van leven, scherp van lijnen.
Arme Mina, een roerend verbaal, een stil drama gespeeld in een eenvoudig
menschenhart; een mannengemoed, vol opoffering en zelfverloochening, en een
vrouwenhart, aan den almachtigen aandrang der liefde voor eenen onwaardige
gehoorzamende, maken er de twee scherp tegenover elkander staande hoofdfiguren
van uit.
Op het Kraaienveld: een somber treurspel in vier bedrijven, met een goedrond
blijspel voor slotacte. Het zwaarste lijden, opgehoopt op het hoofd van iemand, die
ongeduldiger dan wie ook in het lijden is en buigen wil noch breken vóor zijn laatste
dag gekomen is, vormt de gondgedachte.
Regina Coeli. Een opera buffa met een dronken koster voor hansworst, twee
bespottelijke onderkosters, voor traître en jocrisse, en een oude kostersdochter voor
Columbine: een uitgelaten klucht, mateloos en bandeloos gek, overweldigend en
benauwend als een nachtmerrie.
Ziedaar de inhoud. Het dramatische, met een overhelling naar het melodrama,
overheerscht; de kleuren zijn rijk, hier en daar wat moedwillig schetterend; er is een
leven, cene bewegelijkheid, een overvloed van fantazie in, die wel eens overslaan
naar woeligheid en naar overdaad van grilligheid.
Welk een verschil tusschen den bundel van Van Cuyck en dien van Styns! Beide
verhalers zoeken rond in de wereld, welke zij best kennen, naar wat hun het vertellen
waard schijnt; beide kiezen en trachten het gekozene door passende bewerking
ook voor ons belangrijk te maken. Hoe uiteenloopend zijn hunne middelen om
hetzelfde doel te bereiken! Van Cuyck gaat met bedaarden stap vooruit, zonder
waaghalzerij en niet zonder eenige bedeesdheid. Reimond Styns is van het geslacht
der roekeloozen, der zenuwachtigen, der geweldigen. Hij voelt fijn en zijne forsche
stem weet roerende en zangerige tonen te laten hooren; hij kent de waarheid in al
haren eenvoud en laat ze hier en daar onopgesmukt doorpiepen; maar het verhaal

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

121
op den gewonen stap, de mensch met de alledaagsche gewaarwordingen en spraak
bevredigen hem niet; hij acht ze te kleurloos voor den kunstenaar, alleen goed
genoeg voor burgerlui. Hij is geroerd bij de lichtste aanraking, maar zoekt immer
naar sterker schokken om zijne aandoening te verheffen; hij voelt gemakkelijk een
graad te diep en spreekt het gevoelde een toon te hoog uit. Terzelfder tijd als een
verhaler van het ware is hij een verdichter van het bevreemdende, van het grillige,
van het bovenmatige. Hij is een fantasist van meer dan gewoon vermogen, die meer
ziet dan er op aarde omgaat, maar die kleurig doet herzien wat hij in de door hem
geschapen wereld heeft opgemerkt.
In zijne verhalen loopen de meest ware menschen en de teederste harten nevens
de meest potsierlijke figuren en de meest verdorven inborsten; maar kinderen der
natuur of kinderen der verdichting allen moeten voor hem iets ongemeens te doen
of te lijden hebben; de snaren moeten immer sterker gespannen staan, om helderder,
scherper te klinken, al sprong er nu en dan een aan stukken. Hij schenkt liefst het
leven aan wezens, ongemeen in het hooge of het lage; aan helden in het drama of
in de klucht.
En hij vindt die zonderlingen met gemak, met kwistigen overvloed; zijn licht
ontvlamde fantazie doet in de donkere kamer zijner verbeelding dichte drommen
van scherp geteekende, bontgekleurde figuren met vasten tred of in guitige
buitelingen voorbijtrekken. Met ze allen te willen op het doek vestigen, treft hij er
soms wel, die er wat al te buitensporig uitzien.
Er komt echter meer wijsheid en betere smaak in zijn keuze, de speelzieke
vindingskracht wordt met vastere hand in toom gehouden; beweging blijft er genoeg,
maar het wispelturige huppelen verandert in opgewekten en vasten tred op de goede
baan. Wat edele of grootsche figuren treffen wij in deze verhalen aan: bazin Lina,
Jan Belens, pachter Veirle en Dina; nevens de afschuw- of lachwekkende gedrochten
als gele Giele, Kwabs, Puffer en Crocq! De laatsten vormen een heele groep, meer
geschapen dan gezien, geschapen niet zonder uitspatting, maar met kracht, met
verheugende mannelijkheid. Dickens kenmerkte zich immer door die
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milde opborreling zijner fantazij, door dit genoegen in het voortbrengen van de
reinste nevens de wangedrochtelijkste figuren.
Wanneer wij in een stuk, dat alleen berekend is om een schaterlach te wekken,
monstertjes als Kwabs en Crock en Puffer ontmoeten, zullen wij ons wel wachten
den schrijver op het onware van die figuren te wijzen, hoogstens zullen wij hem
doen aanmerken, dat zij ons niet bijzonder genietbaar voorkomen; erger ware het,
indien hij, zooals Dickens wel eens deed, die producten eener dartele luim onder
de ware menschen wilde binnensmokkelen.
Zijn boek deed ons te veel genoegen dan dat wij hem niet hartelijk zouden
toeroepen: Ga uw gang, heldere ziener en stoute verzinner; er is zooveel nuchterheid
in de wereld, dat een lichte dichterlijke roes ons eerder verblijden dan ergeren mag;
wacht u slechts van overmoed en overdaad.
MAX ROOSES.

Ein Skizzenbuch von Fedor Flinzer. -Breslau, C.T. Wiskott.
De gansch Duitschland door terecht beroemde kunstenaar, wiens naam boven deze
regelen prijkt, is ongetwijfeld een der fijnste opmerkers en geestrijkste vertolkers
van het dierleven, welke er op dit oogenblik in Europa te vinden zijn.
Meer nog dan de meesterlijke, ja, onder meer dan een opzicht geniale
samenstellingen, welke hij voor Lohmeijer's uitmuntende kinderboeken, den
kostelijken ‘Thierstruwelpeter’ en den overheerlijken ‘König Nobel’ vervaerdigde,
leveren de puike schetsen, die wij hierboven aankondigen, ons het bewijs, dat hij als geen tweede in de hedendaagsche kunstwaereld - karakter en levenswijze van
allerlei huis- en andere dieren doorgrond heeft.
Zooals de uitgever, de heer Wiskott, in zijn Vorwort doet opmerken, zijn het slechts
‘lose(n) Blätter, Entwürfe und flüchtige Skizzen,’ welke hier onder éen omslag
verzameld vóor ons liggen. Doch deze schetsen verraden zooveel talent en kunde,
zij
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ademen zulk eenen edelen humor, dat hunne kunstwaerde tegen die van meer dan
éen afgewerkt tafereel van zelfs rijkbegaafde en geniale artisten kan opwegen.
Op de meeste bladen van dit bekoorlijke album krijgen wij vier, zes, tien, twaalf
grootere of kleinere dieren, - buffels, apen, honden, katten, vogelen, - te zien.
Nagenoeg alle zijn met enkele vlugge, doch treffend juiste trekken geschetst. De
uitdrukking van gelaat en oogen, de houding des lichaams, de bewegingen, alles
in een woord is met volkomen maestria weergegeven.
Zeer terecht schreef eene bevoegde pen in de St. Petersburger-Zeitung van 15/27
November 1887: ‘Es gewährt sein Skizzenbuch gleichsam unmittelbaren Einblick
in die Werkstatt künstlerichen Schaffens. Für den Thierfreund und Thierbeobachter
sind die Blätter dieses Skizzenbuches eine unerschöpfliche Quelle des Genusses.’
Voor dien vertrouwelijken blik, ons in zijne arbeidskamer gejond, en niet het minst
voor het gesmaakte genot, verdient Flinzer onzen hertelijksten dank.
POL DE MONT.

Emile De Laveleye. - La Péninsule des Balkans. - Bruxelles, C. Muquardt.
1886. 2 dln. 360 en 435 blz.
In deze twee lijvige boekdeelen vereenigde de Luiker hoogleeraar eene reeks
studiën, de vrucht eener reis in het Balkansche Schiereiland. Hij droeg zijn werk op
aan Gladstone, ‘l'illustre défenseur des nationalités opprimées’ en teekende met
deze woorden het standpunt af, dat hij in de beoordeeling der bezochte volkeren
zou innemen. Op dien grond, en wegens de genegenheid door De Laveleye voor
ons volk en zijn staatkundige emancipatie steeds aan den dag gelegd, mag men
verwachten, dat dit boek behoort tot diegene, welke ons streven nieuwe gedachten
moeten toevoeren.
En deze hoop wordt niet te leur gesteld. Behalve het genoegen dat het verschaft
als reisbeschrijving, en wel van de hand eens
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zoo veelzijdig gevormden geleerde als De Laveleye, levert het voor ons land een
dubbel belang op: op iedere bladzijde behandelt het de kwestie, welke thans op
zoovele punten de volkeren verdeelt, en die ook voor onzen stam levenskwestie is:
wij bedoelen het vraagstuk der taal. In geen land echter is die strijd heviger dan in
Oostenrijk en in de Donauvorstendommen. Daarom is het zoo interessant, de feiten,
welke zich bij ons voordoen, en de toestanden er door in 't leven geroepen, met
hetzelfde karakter te zien optreden ginder zooals hier, en de oplossing niet te
vermissen, welke De Laveleye voor de tegenoverstaande princiepen voorslaat. Zijne
zienswijze is reeds uit vroegere geschriften bekend: ‘een volk moet zich door zich
zelf ontwikkelen; zoodra het toont, dat het in zijne taal wil bestuurd worden, moet
het voor de groote mogendheden als een wet van humaniteit gelden, van deze
strekking in de hand te werken.’ Op de noodzakelijkheid dezer eenige rationeele
oplossing drukt De Laveleye meermaals.
‘De ontwaking der nationaliteiten, zegt hij op bl. 31, is het onvermijdelijk gevolg
van de ontwikkeling der democratie, der drukpers en der verstandelijke vorming.
Een autocraat kan twintig verschillende volkeren besturen, zonder zich om hunne
taal, noch om hun ras te bekommeren. Doch, met het beheer der beraadslagende
verzamelingen verandert alles. Welke taal zal men spreken? Die van het volk
noodzakelijk. Wilt gij het volk onderwijzen, dan kunt ge 't slechts in zijne taal. Moet
gij er recht over oefenen, dan kan het niet in een vreemde taal. Gij beweert het te
vertegenwoordigen en vraagt zijne stem, het is ten minste noodig dat het u versta.
En zoo worden van lieverlede parlement, gerechtshoven, scholen, onderwijs van
alle graden, voor de nationale taal gewonnen’.
Die ontwaking van een volk laat zich niet stuiten, en de afzondering, die daardoor
voor verschillende volkeren onder elkander, welke niet zelden gemengd in een
zelfden staat voorkomen, op verstandelijk gebied voortspruit, is geen gevaar voor
den staat. Men zie b.v. Zwitserland, welks grondwet De Laveleye steeds
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aanprijst voor de landen met gemengde nationaliteiten, en dus ook aan de jonge
nationaliteiten welke hij bezoekt: Croaten, Serben, Bulgaren en Roemelioten. Hoe
vaak nochtans wordt door onze verfranschte pers de Vlaamsche beweging
voorgesteld als een gevaar voor den staat! De oprechtheid van hen, die deze stelling
verdedigen, mag met reden betwijfeld! Toch is het mogelijk, dat zulke zienswijze
berust op onwetendheid: immers, de eenzijdig- en kortzichtigheid op taalgebied van
het Fransch gedeelte onzes lands is overbekend. Dat ook andere stalen dan België
door de taalkwestie zouden verdeeld zijn, daarvan wordt door hen in den regel geen
de minste schijn zelfs gedacht! Zagen wij niet nog dezer dagen senator Graux in
volle parlement bewijzen, dat hij de woorden: ‘het Vlaamsch is een bolwerk voor
onze nationaliteit’ niet begrijpt?
Voor de landen aan den Donau, en de jonge nationaliteiten over 't algemeen,
wenscht De Laveleye dus een volledige vrijheid van inrichting, zelfs voor de
minderheden; hij doet uitschijnen, welk krachtig middel ligt tot sterking van het
nationaal gevoel in het bewaren van de locale zeden en gewoonten, de nationale
dracht, de historische herinneringen van een volk. Al deze bijzonderheden knoopen
den band vaster, die aan het engere vaderland hecht, terwijl ter zelfder tijd de liefde
tot de taal er door gewekt wordt. De zich immer uitbreidende verlichting brengt
steeds voedsel aan deze zucht tot verstandelijke afzondering: hoe verder een volk
vooruitgestreefd is, des te beter begrijpt het dat het princiep der volksopvoeding
moet zijn: ‘wees u zelf’. Zoo ontstond de groote beweging, welke thans de Slavische
wereld, Noord en Zuid, aangegrepen heeft. Meer en meer treedt in die beweging
de taal op den voorgrond, en evenals in Vlaanderen, bestonden bij de Slaven eerst
niets dan dialecten, omdat men de letterkundige taal nog niet beoefend had. Slechts
nadat een letterkunde geboren werd, verkregen ook de Vlamingen het bewustzijn
der algemeene schrijftaal. Wording en ontwikkeling der taalbeweging hadden dus
den-
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zelfden gang aan de Schelde en aan den Donau; en bij het lezen der gezond
gedachte studiën van De Laveleye zal men moeten bekennen, dat de jonge volkeren,
welke in de laatste jaren hun vrijheid terugwonnen, zich steeds bij de regeling dezer
kwestie verstandiger gedroegen dan grootere natiën, zooals Hongarije en
Duitschland, of oudere, zooals België. In alle staten, waar een zoogenaamd
Kulturvolk voorhanden is, verkrijgt de ontwakende nationaliteit minder dan elders:
de Duitschers in Bohemen, de Hongaren in Croatië, de Zweden in Finland, - evenals
de Walen, d.i. de Franschen, in België, - beweren dat zij de organen zijn der
beschaving. Hooren wij niet dagelijks in België: ‘Les Wallons sont la partie la plus
éclairée du pays’ (wat, helaas! slechts al te waar, doch niet verwonderlijk is), en van
daar besluit men: ‘la partie la plus intelligente du pays’? Zeer verplicht, heeren! doch
laat het Vlaamsche land zich door eigen taal ontwikkelen, en de Vlaamsche geest
herwint al de vruchtbaarheid, tot welke hij in staat is! Aan u geven wij de woorden
van een zoo bevoegd rechter als De Laveleye ter behartiging: ‘En toch hebben die
volkeren de rechten moeten erkennen van de al te lang onderdrukte bevolkingen.
Dat zij de ontwaking der nationaliteiten elders beschouwen: zij zullen zien dat die
beweging voortaan onweerstaanbaar is!’
Jonge nationaliteiten, zegden wij even, toonden meer staatkundig verstand dan
oudere of gewichtiger natiën. Het feit van Bulgarië verdient aangehaald. De bevolking
van dit land bestaat voor een vierde gedeelte uit Turken. ‘Deze, zegt De Laveleye
(II, bl. 154), hebben dezelfde rechten als de Bulgaren. Zij hebben vijf en twintig
afgevaardigden in de Kamer. Aan de muphti's of Mohammedaansche priesters
betaalt het staatsbestuur bijna de helft van wat de Bulgaarsche klerus ontvangt.
Hunne scholen zijn vrij en dikwijls door het staatsbestuur bezoldigd, op denzelfden
voet als die der Bulgaren. Daarenboven houdt de regeering een Mohammedaansch
seminarium open te Choumla, dat haar meer dan twaalf duizend frank
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kost. De Turksche soldaten in het leger zijn van de Christene gescheiden, en hebben
zelfs de vrijheid hun eten afzonderlijk te laten bereiden in overeenstemming met
hunnen godsdienst. Zij hebben eveneens verkregen om door de Bulgaarsche officiers
in de Turksche taal gekommandeerd te worden....’ Hoe moet men bij ons het
staatkundig verschijnsel bestempelen, dat ter gelegenheid van een wetsvoorstel,
welk den Bulgaarschen maatregel verreweg niet nabij komt, een potsierlijke
‘Waalsche beweging’ (sic!) in 't leven riep? Waar zijn de verachterden?
Behalve het groote vraagstuk, dat in dit belangwekkend boek op iedere bladzijde
ter sprake komt, zal de lezer met genoegen en voordeel de zonder aanmatiging
geschreven aanteekeningen van den geleerden reiziger lezen over verleden en
toekomst der Donau-volkeren, en bedenken, hoe schoon een eeretitel De Laveleye
zich verwierf, door de aangrijpende schildering die hij ontwierp van de gruwelen,
door de Turken op Bosniaken en Macedoniërs gepleegd. Het is buiten kijf, dat het
gedeeltelijk als zijn werk mag aangezien worden, dat Europa, in een vlaag van
menschlievendheid, eenigen der onderdrukte volkeren de vrijheid schonk. Waarom
niet ook aan de overige? - Het boek van De Laveleye blijft bestaan als een
gedenksteen, aan die daad van rechtvaardigheid opgericht en zal ongetwijfeld de
vollediging van 't begonnen werk bespoedigen.
Charleroi, Januari 1888.
AUG. GITTÉE.

Kerstnummer van de Portefeuille, Kunst- en Letterbode. - Amsterdam,
MM. Olivier en J.M. Schalekamp.
Mag Nederland er tot nog toe niet op bogen eene evenknie te bezitten van wat de
Engelsche, Fransche en Duitsche letterwereld het prachtigst aan dergelijke uitgaven
te bewonderen geeft, toch volstaat een enkel oogslag op het zoo in- als uitwendig
aan kunst overrijke boekdeel - want daartoe is dit nummer werkelijk uitgedijd - om
ons te doen vaststellen, dat ons vaderland ook thans op dit gebied bij den vreemde
niet ten achter blijft.
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Eene lieve, fijngevoelde kerstnovelle van FIORE DELLA NEVE opent de rij. Prachtig
geïllustreerd is zij door Wilm Steelink; voornamelijk de zincographische gravure is
uitstekend en doet ons eens te meer betreuren, dat er op dit gebied niet meer ten
onzent wordt verricht.
Elders - in Duitschland vooral - verschijnen honderden geïllustreerde week- en
maandschriften, en de teekenaars vinden ruimschoots bezigheid in het illustreeren
der gewrochten van de vaderlandsche schrijvers. Hetzelfde geschiedt in Frankrijk.
Ware juweeltjes worden op die wijze voortgebracht. En ten onzent - hoewel wij eene
heele schaar jonge schilders en kunstenaars tellen - denkt er geen een aan het
leveren van geschikte teekeningen voor uitgaven. Een voorbeeld: tot nog toe mochten
Conscience's werken, de zoo volksgeliefde Leeuw van Vlaanderen niet uitgezonderd,
niet eens de eer genieten met kunstige platen uitgegeven te worden. Terwijl in
Frankrijk eene door vreemde teekenaars opgeluisterde uitgave het licht ziet!
Wekelijks verschijnen Fransche romans in afleveringen van 8 bladzijden, telkens
door eene of meer gravures versierd: onze uitgevers verliezen dien factor om tot
het volk door te dringen al te zeer uit het oog.
Na deze kleine uitweiding - die men mij ten goede duide, maar die reeds lang op
eene gelegenheid wachtte om hare uiting te vinden - kom ik weder tot het te
beoordeelen Kerstnummer.
De bijdragen van Zuid-Nederlandsche schrijvers zijn zeer ontalrijk: enkel Virginie
Loveling en Pol de Mont zijn vertegenwoordigd. Echter vormen dan ook dezer
inzendingen verreweg het glanspunt der geheele verzameling.
Voornamelijk heb ik het oog op de zes sonnetten van Pol de Mont, die, zooals
het opschrift meldt, getrokken werden uit eenen onuitgegeven bundel van den
schrijver, getiteld: ‘Het Nessuskleed.’
Ik vrees niet van overdrijving te mogen beschuldigd worden, als ik beken dat het
mij zelden gegeven werd prachtiger verzen
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te lezen; nimmer werd op vuriger, hartstochtelijker, gloedvoller, gespierder wijze
eene brandende liefde geuit. In de erotische poëzie is Pol de Mont een meester.
Wie er nog aan twijfelt leze het volgend sonnet, dat ik niet aarzel ‘eene grootsche
gedachte in een grootsch kleed’ te betitelen.
Stom staroogt, in zijn hol, de koning der woestijn,
en kreunt en brult. Geen slaap beving zijn oog! Sinds uren
volgt hij aan 't firmament der sterren zilverschijn,
ten trans staag tint'lend, alsof stonden eeuwen duren.
Zijn' liefste keerde niet... O onuitspreekb're pijn!
Jaloerschheid scheurt hem 't hert! Wat baat hem luist'ren, turen?
Geen klank, geen enkel stip, dat hem ten gids kan zijn...
en gansch zijn binnenst blaakt van onuitdoofb're vuren.
Daar treedt hij, statig, door 't schier tastbaar donker heen..
bestijgt den heuveltop en, in den nacht, alleen,
heeft hij tot driemaal toe zijn' smerten uitgekreten.
Nu schiet hij, sneller dan een pijl, door mist en smoor,
berg af, berg op, afgronden over, bosschen door,
vol slijk en bloed, en 't machtig herte stuk gereten!

Beantwoordt het overige van het aangekondigde werk aan bovenstaand staaltje,
dan mogen wij ons aan een uitstekend gewrocht van den jongen meester verwachten.
Zeer verdienstelijke bijdragen zijn: De ‘Christmasbox’ van den geestigen JACK T.
GREIN, Een lezersavontuur van JOHAN GRAM en het innig gevoelde, uitstekend door
Witkamp geïllustreerde Wel te Rusten! Variatiën op een zelfde thema door N. VAN
HARPEN. Verder vermeld ik de opstellen van Smit Kleine, Jan Holland en Ed. J. Bok.
De laatste bladzijden, n.l. die waarin uittreksels uit verschillige werken en clichés
van gravures daaruit voorkomen, bevallen mij het minst: zij gelijken al te veel op
aankondigingen van den boekhandel. De liefdesverklaringen van den letterzetter
en den chemicus - met technische termen doorzaid - zijn niet van te vergeefs
nagejaagde geestigheid vrij te pleiten.
De illustraties - ik herhaal het - zijn meestal zeer wel geslaagd. Vooral mag dit
gezegd worden van het fraaie omslag -
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een winterlandschap - evenals van de ets van Wilm Steelink en van de flinke
teekeningen van Jan van Essen bij Melati van Java's ‘Broeken-Anemone’.
Drie muziekstukken van NICOLAÏ, HOUCK en HORA ADEMA besluiten dit zeer
verdienstelijk Kerstnummer, dat wij in veler handen wenschen, wijl het dit wezenlijk
waard is.
ALFRIED MENDEL.

Voor de Jeugd! een tweede bundeltje Fabels door Leo Leefson. - Brussel,
ie
o
Lebègue en C , 1888, 64 bldz. in-8 .
Voor de Jeugd! Het doet mij telkens genoegen die drie woorden op 't een of ander
nieuw werk te zien, want, vooral in Zuid-Nederland, worden de lieve kleinen maar
al te vaak vergeten! En wanneer ik de verschijning verneem van een bundeltje
Fabels, dan jeuken mijne handen maar zoo dadelijk van begeerte om de blaadjes
open te snijden. Want onze kinderen worden op school zoo spoedig tot
miniatuur-encyclopaedietjes verkweekt. Zij worden zoo in eens ‘groot’: zij blijven
niet lang genoeg ‘kinderen’; hunne literatuur - sprookjes en fabelen - wordt hun te
veel onthouden. ‘Er is geene keuze van voorhanden,’ zullen de onderwijzeressen
en de onderwijzers klagen. En daarom begroet ik telkens met vreugde een boekje,
dat den geringen schat van het bestaande vermeerderen komt.
Op 't gebied der Fabelen is Leo Leefson geen onbekende meer. Zijn eerste
bundeltje reeds was alleszins opmerkenswaardig, en 't boekje dat vóor mij ligt kan
niets dan 's schrijvers naam handhaven. Stukjes als de Zwaan en de Kikvorsch, de
Haas en de Rat, de Noot en de Peer, de Jongeling, de Nachtegaal in de Kooi, de
Zon en de Wind, het Schaap, getuigen van veel opmerkingsgeest, en zullen door
de kinderen stellig graag geleerd en - gesmaakt worden.
Ook voor groote kinderen is er wel stof voorhanden:
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De worm en de kikvorsch.
‘Soms willen wel de groote heeren,’
Zei 'n worm, ‘met kleine lui verkeeren;
Daar komt de deftige ooievaar!’
‘Wel,’ riep de kikvorsch, ‘is het waar?
Dan vlucht ik zonder 'n woord te kikken!
Hij komt hier om ons in te slikken!’

Is zulks niet raak?
En 't volgende, is het geene karakterteekening?

De kikvorsch en de ooievaar.
Wie zal er buiten zonden leven?
Een kikvorsch bracht die spreuk te pas.
‘Al zweeft gij ooievaar verheven,
Toch daalt gij in het vuil moeras!’
‘Ja, beste kikvorsch, dat is waar,’
Was 't antwoord van den ooievaar;
‘Doch wat ge wel bemerken moet,
Ik sta er slechts op éénen voet.’

Wilt ge een staaltje uit ‘onze eeuw van critiek en anticritiek,’ om de geijkte uitdrukking
te gebruiken? Hier is

Het appelenwijfje.
‘Twee app'len voor één centje maar!
Koop goede waar en beste waar!’
Zoo riep de vrouw, en rond heur kar
Kwam 't volk met groot geharrewar,
En, vittende op de vruchtensoort,
Voerde iedereen het hooge woord.
Na veel belasten en geknijp
Vond de een de vruchten veel te rijp;
Een ander vond ze nog te groen
En zou zijn keus wel elders doen.
Het wijfje schold de vitters uit
En twist ontstond er tot besluit.
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Gelijk het oude spreekwoord zegt:
't Is moeilijk ieder te behagen.
Wie werken wil voor 't openbaar,
Moet ieders oordeel maar verdragen.

Of we nu ook niet vitten zullen?
We konden wel zeggen, dat de Boer en de Hond, alsmede het open Raampje,
weg hadden kunnen blijven om de moraal, daarin besloten; dat de Boerin en het
Zwijn, de Arend en zijn Beeld, ook niet tot de beste stukken behooren. We konden
ook wel wijzen op eenige stopwoorden:
‘Nu ziet gij pas
Hoe slecht dat onze richting was,... ’

of
Het water boorde toch zoo zacht
En schijnbaar zonder kracht of macht
Zijn doorgang in den dijk zoo sterk;

op het gebruik van alstoen (blz. 50) en borst, voor barstte (blz. 9.); op het weinig
harmonieuse in:
Hij was van berg tot dal gedaald (blz. 9.)

Maar dan zouden we 't alleen doen om aan te toonen dat wij gewetensvol het boekje
hebben doorgelezen, en niet om de waarde ervan te verminderen; want het bevat
zulke goedgeslaagde gedeelten, dat wij ons aan 't herlezen zetten, na het vooreerst
nog gewenscht te hebben in de handen der lieve, naïeve kleinen, en in die der
groote naïeven, zij, die zich in hunne eeuw van stoom en onnatuurlijk-vroege
rijpwording niet schamen te bekennen:
Si Peau-d'Ane m'était conté,
J'y prendrais un plaisir extrême.
P.A.
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Deken De Bo's kruidwoordenboek en de Nederlandsche
wetenschappelijke taal, door J. Mac Leod.
(1)

Deken DE BO'S kruidwoordenboek is eene kostbare bijdrage tot de kennis onzer
volksdialecten. Het bevat de opgave van verscheidene duizende (West-)Vlaamsche
namen van planten en plantendeelen, alsook talrijke uitdrukkingen, die op den
landbouw en het leven der planten betrekking hebben. Eene eerste alphabetische
lijst (blz. 3-154) bevat de (West-)Vlaamsche woorden, met de overeenkomstige
Fransche en Latijnsche uitdrukkingen en eenige beknopte uitleggingen. De tweede
lijst (blz. 157-180) is Fransch-Vlaamsch, de derde (blz. 184-203) is
Latijn-Vlaamsch-Fransch.
Talrijke woorden, die alleen in den mond van het volk bestaan en van lieverlede
verdwijnen, zijn hier zorgvuldig bijeengebracht en uit het vergeetboek gered. Wij
hebben

(1)

DEKEN DE BO'S Kruidwoordenboek, bewrocht en uitgegeven door JOSEPH SAMYN, professor
ie

o

in 't collegie te Meenen. - Gent, drukkerij S. Leliaert, A. Siffer en C , 1888. - 1 deel, in-8 ,
VI-279 bladzijden.
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vele uitdrukkingen, waarvan wij de juiste beteekenis kenden, in die lijsten gezocht,
en overal hebben wij De Bo's opgaven volkomen overeenkomstig gevonden met
onze eigene aanteekeningen, zoodat het boek ten volle ons vertrouwen verdient.
Enkele West-Vlaamsche plantennamen, die in sommige gewesten algemeen
gebruikt worden, zijn den schrijver onbekend gebleven, als bijv.:
Duinedistel = Eryngium maritimum (langs de kust).
Duinedoorn = Hippophae rhamnoïdes (langs de kust).
Klakker = Fucus vesiculosus (Oostende).
Lintepakken = Laminaria digitata (De Panne).
Sinksenbloem = Ranunculus (Oostende).
Vaatgewied = Fucus vesiculosus (Nieuwpoort).
Jonkmans = Tropaeolum majus (Ingelmunster).
Het bijeenverzamelen van zoovele oorkonden, als in bedoeld boek te vinden zijn,
vergt niet alleen veel kennis, maar ook een onvermoeibaar geduld. Eene zoo
uitgebreide taak kan onmogelijk door een enkelen navorscher voltooid worden:
leemten zijn onvermijdelijk.
DE BO heeft echter verzuimd aan te duiden uit welke gewesten de aangeteekende
woorden afkomstig zijn: vele plantennamen worden, evenals ontelbare andere
dialectwoorden, in enkele districten, soms in eene enkele gemeente gebruikt; zoo
bijv. hoogergemeld woord vaatgewied, dat wij te Nieuwpoort hebben hooren
gebruiken, is, zooveel wij weten, aan de Oostendsche visschers onbekend. In DE
BO'S werk zijn alle West-Vlaamsche uitdrukkingen zonder onderscheid gemengd,
alsof zij in de geheele provincie te huis behoorden; daarenboven komen eenige
woorden voor, die DE BO zelf gemaakt heeft, maar daarover verder.
Wat er ook van zij, DE BO'S woordenboek is eene kost-
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bare aanwinst voor onze folklore; en niet alleen voor folkloristen, maar ook voor
plantenkundigen is het eene nuttige vraagbaak. Het gebeurt niet zelden dat leeraars
in de plantenkunde of de landbouwkunde door hunne leerlingen plantnamen hooren
gebruiken, waarvan de beteekenis moeilijk te vinden is: DE BO'S woordenboek zal
(1)
in de meeste gevallen een vertrouwbaar antwoord geven .
Het woordenboek wordt gevolgd door een zoogenoemden bijvoeg (blz. 207-278),
(2)
eene verzameling van drie en twintig stukjes van DE BO'S hand, waarin over
plantenkunde of planten gehandeld wordt. Wij behoeven niet te zeggen dat alles in
louter West-Vlaamsch geschreven is, met veel Fransch erbij, en onder zorgvuldige
uitsluiting van alles wat naar zoogenoemd Hollandsch zweemt.
Wij vinden, onder die stukjes, eenige hoofdstukken, die waarschijnlijk bestemd
waren om tot een leerboek van plantenkunde vereenigd te worden. Zoo bijv. het
eerste hoofdstuk, getiteld ‘de drie rijken der Schepping’:
‘1. In geheel den huishoud van de natuur die God geschapen heeft en ziet men
niet anders, buiten de elementen, als wezens die liggen, wezens die staan, wezens
die gaan en wezens die heerschappen.
De wezens die liggen zijn deze die groeien zonder te leven, zooals de metalen,
de steenen, enz.; en zij heeten de Delfstoffen, omdat zij uit den grond, waarin zij
gemeenlijk verborgen liggen, gedolven worden; ofwel Mineralen, naar 't fransch
minéraux, le règne minéral.

(1)

(2)

Er behoeft hier nog bemerkt te worden dat zeer vele woorden en uitdrukkingen in DE BO'S
Woordenboek niet alleen in West-Vlaanderen, maar ook in Oost-Vlaanderen en de overige
Nederlandsche provinciën gebruikt worden.
Eenige stukjes verschenen vroeger in ‘Rond den Heerd’ of in ‘de Tassche’. Andere bleven
tot heden onuitgegeven.
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De wezens die staan zijn deze die groeien en leven zonder te gevoelen, namelijk
de boomen en de kruiden; en zij heeten de Gewassen of het Plantenrijk, les
végétaux, le règne végétal.
De wezens die gaan, of ten minste henzelven bewegen, zijn deze die groeien,
en leven en gevoelen zonder te heerschappen, namelijk de visschen, de vogels en
de beesten; en zij heeten de Dieren, het Dierenrijk, les animaux, le règne animal.
De wezens die heerschappen zijn deze die een sterfelijk lichaam hebben dat
groeit en leeft en gevoelt gelijk de dieren der aarde, en eene onsterfelijke ziel met
rede en verstand begaafd gelijk de Engelen des hemels; en deze wezens die wij
zelven zijn, heeten de Menschen, het menschelijk geslacht, les hommes, le genre
humain’.
De groote Linnaeus schreef: ‘mineralia crescunt, vegetalia crescunt et vivunt,
(1)
animalia crescunt, vivunt et sentiuntur’ . Men vergelijke dien korten, kernachtigen
Linnaeaanschen volzin met DE BO'S Rijken der Schepping.
In het tweede deel van het eerste hoofdstuk worden de verschillen tusschen de
drie rijken der schepping uitvoeriger aangeduid, in plat West-Vlaamsch, op eene
zoo bijstere wijze, dat men zich afvraagt of de schrijver volkomen begrepen heeft
wat hij zegde: dit gedeelte is naar allen schijn onvoltooid. Het tweede hoofdstuk
voert den titel: ‘hoe de plant uit het zaad komt’. Wij laten hier dat hoofdstuk volgen,
(2)
ofschoon het, volgens eene nota van den uitgever , niet volledig zij:

(1)
(2)

De delfstoffen groeien, de planten groeien en leven, de dieren groeien, leven en gevoelen.
Die nota luidt als volgt: ‘Deze artikel uit het handschrift van De Bo is niet volledig; wij geven
hem zooals hij gaat en staat, omdat er veel wetenschappelijke woorden in vertaald zijn’.
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‘Eerst en vooral wat is een zaad?
Een zaad is een bekracht planteneitje dat in de vrucht zijnen vollen was- en rijpdom
verkregen hebbende, bekwaam is om de plant wederom voort te brengen.
Het bestaat uit drie deelen: de keeste, de vrijde en de spijze.
Om dit gemakkelijk te vatten, neemt eene rijpe suikerboon, die in warm water
geweekt en gezwollen is, en scheurt er de pelle van open, en gij vindt daar iets in
gelijk een vogelken in zijne gebrokene eierschaal, met eenen bek die, als in een
trachtertje, binnen aan de pelle geschoven zit en met twee groote dikke vlerken
waartusschen een pluimsteertje.
Die suikerboon is een zaad, une graine, en dat vogelke is de keeste, l'amande,
la plantule, l'embryon de la graine. De eierschaal is de vrijde of het beschutsel van
de keeste, le tégument de la plantule: custode gemeenlijk van twee pellen, tuniques,
eene buitenpelle of de schaal, le testa, en eene binnenpelle of de lijze, l'endoplèvre
ou le tegmen.
De vlerken van het vogelke zijn de bladeren van de keeste, zaadlobben genaamd,
cotyles ou cotylédons.
Het pluimsteertje is het eerste begin van den stengel en wordt in de sprekende
taal Hemelscheute geheeten, la gemmule of la plumule, omdat het, kiemende, altijd
opwaards naar den hemel wilt.
Het uiterste puntje van 't vogelken zijnen bek is het eerste begin van den wortel,
in de sprekende taal de Aardscheute genaamd, la radkule, omdat het, uitschietende,
altijd nederwaards in de aarde kruipt.
Tusschen den bek en het pluimsteertje is het lijf van 't vogelken, dat is de
keestestam, la tigelle, waar de zaad-
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lobben aan vast zijn, tusschen de aardscheute en de hemelscheute.
Het trachterken waar den bek in geschoven zit, begint aan 't fonteintje, la chataze,
d.i. het puntje in de lijze waar de zimperstreng, le funicule, openluikende, dat
trachterken vormt. Rechtover 't fonteintje van de lijze ziet men al buiten op de schale
een lidteekentje dat de prente heet, le hile; deze prente is het punt waar de
zimperstreng aan vast is.
De zimperstreng is het steertje dat de boone, als zij in hare huize groeide, verbond
aan den spijskoek, le placenta, en langs waar het voedsel uit de hulze naar de
boone zimpert. Tegen de prente van de custode, recht op het punt waar de
aardschote van de keeste schuilt, is er een kleen kleen gaatje, dat men gemakkelijk
ziet als men de schale naar den dag houdt; dit gaatje heet men het zientje, le
micropyle..........’
Ziedaar een staaltje van wetenschappelijk West-Vlaamsch. In het voorwoord zegt
de Heer SAMYN dat ‘De Bo de gebrekelijkheid van het wetenschappelijk Vlaamsch
vatte,’ ‘de volkswoorden wikte en woeg, zoekende te weten of zij goed en deugdelijk
waren’, ‘de oude kruidbeschrijvers, zooals Dodoens, bestudeerde, en poogde uit
eigen hoofd de verdietsching te vinden van sommige leeftuigen der gewassen, die
bij 't volk en bij de oude schrijvers onbekend en onbenoemd gebleven zijn’. Wij willen
thans onderzoeken of de arbeid dien DE BO zich getroostte, eenig nut gesticht heeft,
of hij iets beters gevonden heeft dan de woorden, welke door de Nederlandsche
plantenkundigen algemeen gebruikt worden. Ziehier de lijst der technische
bewoordingen, die in het tweede hoofdstuk voorkomen, met de overeenkomstige
Nederlandsche uitdrukkingen daarnaast:
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bekrachten

bevruchten,

keeste

kiem,

vrijde

zaadhuid,

spijze

kiemwit,

custode

zaadhuid,

schaal

uitwendige zaadhuid,

lijze

inwendige zaadhuid,

zaadlobben

zaadlobben,

hemelscheute

pluimpje,

aardscheute

worteltje,

keestestam

stengeltje,

fonteintje

vaatmerk,

zimperstreng

navelstreng,

huize

peul,

spijskoek

zaaddrager,

zientje

poortje,

prente

navel.

Zijn de Nederlandsche uitdrukkingen, in de kolom rechts, zoodanig gebrekelijk,
dat men ze alle, op eene enkele uitzondering na, moet verwerpen? De vergelijking
der kiem (keeste) met een vogeltje in zijne eischaal is zeer schilderachtig, en de
geheele beschrijving van het zaad is in hare eenvoudigheid niet van verdienste
ontbloot, maar waarom eene taal gebruiken die niemand zou verstaan, ware geheel
het artikel niet doorweven met verklaringen in het Fransch? Zekere woorden, door
DE BO uitgevonden, zijn niet ongelukkig, als bijv. hemelscheute en aardscheute;
maar zij werden tot heden in geen enkel wetenschappelijk boek gebruikt; waarom
de woorden pluimpje en worteltje, die door alle plantenkundigen, in Holland zoowel
als in België aangenomen worden, verwerpen?
Wij willen hier nog het vierde hoofdstuk bespreken; het handelt over ‘de verschillige
vruchten’. Ziehier de gebruikte kunstwoorden, met de Nederlandsche bewoordingen
daarnaast:
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1 sappige vruchten

vleezige vruchten,

Het steenfruit

steenvrucht,

De beier of bezie

bes,

Het ooft { la pomme

appelvrucht (pitvrucht),

Het ooft { la péponide

komkommervrucht,

De hiepe

veelsteenige) steenvrucht.

o

2 dorre vruchten

droge vruchten,

De note

noot,

De kerne

dopvrucht,

De korrel

graanvrucht,

De schelpe

kluisvrucht,

De sluime

peul,

De hauwe

hauw,

Het hauweling

hauwtje,

Het hoorntje

kokervrucht,

De custode

doosvrucht (met een deksel
openspringende),

De herne

Gevleugelde noot.

o

Wij willen hier niet nader onderzoeken of de beschrijving, die van al deze vruchten
gegeven wordt, nauwkeurig en duidelijk (zie bijv. de beschrijving der note, der sluime,
der hauwe, enz.) is. De rangschikking zelve is onvolkomen: de appelvrucht en de
komkommervrucht worden er verward; en nogmaals werpt de schrijver, zonder
eenige gegronde reden, eene menigte algemeen gebruikte en geijkte Nederlandsche
woorden over boord, om eene lange reeks nieuwe bewoordingen in het leven te
roepen.
Het is onnoodig deze uittreksels te vermenigvuldigen: op iedere bladzijde van
den bijvoeg vinden wij nieuwe woorden, en de aangehaalde voorbeelden geven
een voldoende denkbeeld van het geheele werk.
Uit de lijst der aangehaalde schrijvers (blz. III) blijkt dat DE BO geen enkel modern
Nederlandsch werk over plantenkunde gekend heeft: Oudemans, Hugo de Vries,
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Huizinga, Salverda, Suringar, Boerlage, Heukels, Van der Harst, Rauwenhoff, Witte
en zoovele andere verdienstelijke kruidkundigen blijven onvermeld! Hij heeft willen
eene plantenkundige taal scheppen, op eigene hand, en hetgeen hij voortgebracht
heeft is voor niemand verstaanbaar. De schrijver dezer regelen is West-Vlaming en
tevens professor van plantenkunde; hij bevindt zich dus in de best mogelijke
voorwaarden om DE BO'S taal te begrijpen; hij zou er nochtans weinig van verstaan
hebben, waren de Fransche uitleggingen weggelaten geworden.
Wij willen thans, naar aanleiding van hetgeen wij over DE BO'S kruidwoordenboek
schreven, het Nederlandsch als natuurhistorische taal van een algemeen standpunt
beschouwen.
Voor een tiental jaren werd de natuurwetenschap in ons land, buiten de
Hoogescholen, de land- en tuinbouwscholen en enkele andere onderwijsgestichten,
schier nergens aangeleerd, en daar waar een natuurhistorisch onderwijs gegeven
werd geschiedde zulks uitsluitend in het Fransch. Men was gewoon, voor de
plantenkunde, evenals voor alle andere natuurlijke wetenschappen, uitsluitend de
taal onzer zuiderburen te gebruiken: het Nederlandsch werd algemeen beschouwd
als veel te onvolmaakt om tot de uitdrukking van wetenschappelijke denkbeelden
te kunnen aangewend worden.
Sedert is de toestand tamelijk veranderd: het onderwijs in de natuurwetenschappen
werd in de middelbare en lagere scholen ingevoerd, en het Nederlandsch begon
bij dat onderwijs gebruikt te worden, niet alleen in de lagere scholen, waar in
verscheidene Normaalscholen voor jonge-
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lingen en middelbare onderwijsgestichten. Talrijke Hollandsche werken over planten-,
dier-, schei- en natuurkunde werden in ons land verspreid, en heden vinden die
boeken in de Vlaamsche provinciën dagelijks meer lezers.
Ondanks die gunstige verandering blijft bij velen het oude vooroordeel
voortbestaan, alsof het Nederlandsch geene, of eene zeer onvolkomen technische
taal bezat. Menige leeraar, menige plantenkundige, die nooit heeft hooren gewag
maken van eenig Nederlandsch wetenschappelijk werk, en zijn leven lang uitsluitend
Fransche boeken gebruikt heeft, is in verlegenheid gebracht wanneer hij gedwongen
wordt over natuurwetenschap in 't Nederlandsch te handelen.
Hij vertaalt, natuurlijk uit het Fransch, in plaats van rechtstreeks uit Nederlandsche
(1)
bronnen te putten. Het woordenboek biedt hem weinig hulp, want woordenboeken
worden door taalkundigen, niet door natuurvorschers gemaakt. Hij is dan ook geneigd
om woorden te scheppen.
Wij Vlamingen, hebben tot heden geene wetenschappelijke letterkunde, nauwelijks
enkele populaire werken en eenige schoolboeken over de eerste beginselen der
wetenschap. Wij moeten dus voorloopig aan den vreemde onze wetenschappelijke
uitrusting ontleenen. Zullen wij, als voorheen, uitsluitend Fransche werken gebruiken,
en vertalen, en woorden maken? Of zullen wij aan Noord-Nederland het gereedschap
(2)
vragen dat ons ontbreekt?

(1)
(2)

Dat is niet alleen voor de Nederlandsche woordenboeken het geval, maar ook voor die in alle
andere talen: zelfs in Littré's woordenboek ontbreekt menig natuurhistorisch kunstwoord.
Van Engelsch en Duitsch spreken wij niet. Die talen zijn bij ons te weinig gekend om ooit zoo
algemeen als het Nederlandsch en het Fransch te kunnen gebruikt worden.
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Voor de Flaminganten, en zelfs voor alwie, zonder Flamingant te zijn, de zaak
onpartijdig wil beschouwen, kan het antwoord geen twijfel lijden.
De Noord-Nederlanders zijn bekend met alles, wat op wetenschappelijk gebied
in geheel Europa verschijnt. Zij zelven bekleeden, door de talrijke oorspronkelijke
werken hunner geleerden, eene eereplaats onder de Europeesche volkeren. In
hunne boeken vindt men, in 't algemeen, den weerklank van al het nieuwe en het
goede, dat in de wetenschappelijke wereld volbracht wordt. Door hunne helderheid
en bevattelijkheid kunnen de Hollandsche boeken met de beste leerboeken uit
andere landen vergeleken worden. En in de Hollandsche botanische en andere
natuurhistorische werken leeren wij dit gedeelte der taal, dat wij tot heden niet, of
onvoldoende kennen.
Frankrijk leeft integendeel, in wetenschappelijk opzicht, van de andere volkeren
afgezonderd. Men vindt in Frankrijk vele hoogleeraren, die noch Duitsch, noch
Engelsch, noch Italiaansch verstaan! een wonder, dat men in geen ander, Middenof Noord-Europeesch land zou aantreffen. De Fransche boeken bevatten dan ook
de Fransche wetenschap, maar niet de wetenschap. Zij zijn daarom minder goed
dan de Hollandsche, al zijn zij veel talrijker. Indien wij, als tot heden gedaan werd,
uitsluitend Fransche boeken gebruiken, zullen wij in onze eigene taal niet kunnen
spreken over wetenschap, zonder ontelbare woorden te maken en als het ware
eene nieuwe taal te scheppen. En in de zeer gewaagde veronderstelling dat wij
daarin gelukken, wat zal de uitkomst zijn? Eene splitsing van het wetenschappelijke
Nederlandsch in twee takken, het thans bestaande technische Hollandsch en het
door ons gemaakte technische Vlaamsch; een nieuwe dam, tusschen Noord- en
Znid-Nederland opgeworpen. Men
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hope niet dat wij de Hollanders ooit kunnen bewegen om de door ons gemaakte
taal aan te nemen; dat zouden wij misschien in zekere maat kunnen, werd onze
wetenschap beter dan de hunne, maar dien uitslag zullen wij nooit verkrijgen, indien
wij bij de Franschen blijven ter school gaan.
Behalve onze onbekendheid met de Noord-Nederlandsche wetenschappelijke
boeken, geeft eene andere omstandigheid tot het maken van nieuwe woorden
aanleiding. Een der geliefkoosde stokpaardjes onzer zoogenoemde fransquillons
is het stellen van taalkundige vragen aan de Flaminganten. ‘Voyons, comment dit-on
canon en Flamand?’ ‘Comment traduit-on téléphone?’ of, om aan de plantenkundige
taal voorbeelden te ontleenen, ‘comment dites vous infundibuliforme, cotylédon,
hespéridie, mélonide, pétiole, enz.? En de aldus in verlegenheid gebrachte
Flamingant denkt bij zich zelf: ‘'t is waar, onze taal is toch arm’, en om de taal te
verrijken, begint hij op zijne beurt woorden te maken, hij vraagt zich niet af of er
reeds voor pétiole en infundibuliforme, enz. duidelijke bewoordingen bestaan, of
het wel noodig is canon en téléphone te vertalen; hij is door den esprit gaulois zijner
tegenstrevers verbijsterd, en wil kost wat kost een zegepralend antwoord vinden,....
in plaats van den esprit gaulois met eene Vlaamsche klucht te beantwoorden.
Gelukkig gaat dat nutteloos woorden maken (woorden scheppen of woorden
slaan) dagelijks meer uit de mode, naarmate wij beter bekend worden met de
Hollandsche wetenschappelijke werken.
Men verwijt echter den Hollanders dat zij soms, met een verregaande laisser aller,
Fransche woorden gebruiken wanneer zulks volkomen nutteloos is; dat in 't bijzonder
hunne technische boeken talrijke bastaardwoorden bevatten, aan vreemde talen
ontleend, bij gebrek aan echt Hollandsche
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termen. Men wenscht dat wij, Vlamingen, eene zuivering der kunsttaal ondernemen.
Om de kunsttaal der Hollanders te beoordeelen moeten wij haar vergelijken met
die van andere volkeren, voornamelijk met het Duitsch, het Engelsch en het Fransch.
In die talen vindt men wetenschappelijke werken, tot het elementair onderwijs of tot
verspreiding der wetenschap onder niet ingewijden bestemd. In zulke boeken wordt
schier overal (in Frankrijk het minst) eene kunsttaal gebruikt, die bijna geene vreemde
bewoordingen bevat. De taal der Hollandsche populaire werken en leerboeken is
in dat opzicht ten minste zoo zuiver als de Duitsche, zuiverder dan de Engelsche
en de Fransche.
Wat de streng wetenschappelijke werken betreft, die tot specialisten gericht of tot
het hooger onderwijs bestemd zijn, daarin worden, in alle beschaafde landen, en
in Holland niet meer dan elders vele (niet uitsluitend) Latijnsche of Grieksche termen
aangewend. Wanneer het zaken geldt, die tot heden alleen door de geleerden
gekend zijn (als bijv. schier alles wat microscopie betreft, de kennis der lagere dieren
en planten, de drie vierden der Natuur- en Scheikunde, enz.) wordt in alle landen
(1)
dezelfde Latijnsch-Grieksche kunsttaal aangewend; zoohaast een begrip uit de
streng wetenschappelijke wereld in de toegepaste of populaire wetenschap zijne
intrede doet, wordt in ieder land voor het noodige woord gezorgd; en gaat de
Latijnsche of de Grieksche term in de levende talen over, zoo wordt het een

(1)

Wij beelden ons vaak in dat die taal tot het Fransch behoort; die dwaling is het natuurlijk
gevolg van onze onbekendheid met de wetenschappelijke litteratuur van andere volkeren,
en van de omstandigheid dat de Franschman schier geene andere termen bezit dan de
Latijnsch-Grieksche, en dus gedwongen is die woorden in de populaire en schoollitteratuur
te gebruiken.
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internationale term, die welhaast overal begrepen wordt, (telefoon, telegraaf,
bacterie), hetgeen onbetwijfeld een voordeel is.
Men heeft dus geenszins het recht aan de Hollandsche wetenschappelijke
schrijvers den steen te werpen: zij handelen als de geleerden van alle andere
beschaafde landen. Het Hollandsch is rijk genoeg aan heldere, duidelijke woorden
om alles te zeggen wat moet gezegd worden in een populair boek, of in een
(1)
elementairen leergang ; het bezit daarenboven talrijke zuiver Nederlandsche termen
voor vele begrippen, die men alleen bij het bespreken van streng wetenschappelijke
onderwerpen noodig heeft. Dat is meer dan voldoende: het Fransch is in dat opzicht
veel armer dan wij.
Wij beschouwen het dan ook als een plicht voor de Flaminganten, door alle
mogelijke middelen de goede Hollandschewetenschappelijke boeken in ons land
te verspreiden en bekend te maken; de daardoor gewonnen voordeelen zullen, in
opzicht van taal en van wetenschap, onschatbaar zijn. Het ligt echter geenszins in
onze bedoeling, de Fransche boeken te willen uitsluiten, evenmin als de Engelsche
en de Duitsche. Alwie in de wetenschap eenigszins verder gevorderd is, moet al de
werken over zijn vak, onverschillig in welke taal, kennen en zooveel mogelijk lezen.
Maar de Hollandsche hand- en leerboeken moeten voorloopig de grondslag zijn
van geheel het elementair en technisch onderwijs, in plaats van de Fransche.

(1)

Alwie met de bestaande Nederlandsche kunsttermen kennis gemaakt heeft is getroffen
geworden door de bevattelijkheid van de meeste dier woorden. Men raadplege bijv. de
e

e

woordenlijsten, in onzen leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der dierkunde, 1 en 2
deel (uitgave van het Willems-Fonds).
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Werd het stelsel, dat wij verdedigen, hier te lande algemeen aangenomen en
gedurende vijftien of twintig jaren gevolgd, dan zouden wij, evenals onze
Noorderbroeders, met de wereldwetenschap bekend zijn. Dan zouden, uit de
Vlaamsche scholieren, mannen groeien, die de Nederlandsche wetenschappelijke
litteratuur zouden helpen verrijken, niet alleen met schoolboeken, maar ook met
(1)
oorspronkelijke werken. Dan zouden Noord-en Zuid-Nederland elkander
wederzijdsche hulp verleenen. De uitbreiding van den lezerskring zou de Hollandsche
schrijvers aanmoedigen om, nog meer dan zij heden doen, in hunne taal te schrijven;
de kracht van het Nederlandsch, als wetenschappelijke taal, zou verdubbeld zijn.
Er werd reeds, als wij hooger zegden, in de aangeduide richting tamelijk veel
gedaan. Het gebruik van Hollandsche boeken breidt zich dagelijks uit, en alle
Flaminganten kunnen medewerken, door voor eigen gebruik dan alleen Fransche,
Duitsche of Engelsche boeken te koopen, wanneer zij in het Nederlandsch niets
vinden over het vak of het onderwerp dat zij willen bestudeeren. Wanneer een
(1)
Vlaming - zelfs een Flamingant - een wetenschappelijk werk wenscht te bezitten,
vraagt hij zich niet genoeg af of er in Holland niets te vinden is dat hem zou kunnen
dienen. Hij is zoo zeer gewoon te hooren zeggen, dat in onze taal geene
wetenschappelijke boeken bestaan, dat hij er zelfs niet eens aan denkt om een

(1)

(1)

Wij hebben heden, in onze Vlaamsche provinciën, vele geleerden van hooge verdienste, die
door hunne vakgenooten in het buitenland naar waarde geschat worden. Maar hun naam en
hunne werken zijn hier te lande, zelfs in hunne eigene stad, onbekend. Zij schrijven uitsluitend
Fransch, en de gunstige invloed, dien zij op hunne landgenooten zouden kunnen hebben,
gaat daardoor grootendeels verloren.
Ik veronderstel eene flora, of een boek over nuttige en schadelijke insecten; eene beschrijving
onzer inlandsche visschen, een leerboek van meet-, stel-, natuur-, scheikunde; een leerboek
van kristallographie; een aardrijkskundig woordenboek, enz. enz. enz.
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Hollandsen werk te zoeken, en zich met een Fransch boek te vreden stelt. Hij zou
nochtans in 't Hollandsch gewoonlijk betere hulpbronnen vinden dan in 't Fransch,
dikwijls even goed, zelden slechter of niets.
Het is van individuëele propaganda dat wij op wetenschappelijk gebied het meest
te verwachten hebben: dat alle Vlaamschgezinde planten-, dier-, schei-, natuur-,
land-, tuinbouwkundigen, geneesheeren, leeraars, dat alle Flaminganten die zich
uit liefhebberij met eene wetenschap onledig houden, de gewoonte nemen aan
Hollandsche boeken de voorkeur te geven, die boeken onder vrienden en
vakgenooten bekend maken, en wij zullen na weinige jaren onberekenbare
uitkomsten verkregen hebben.
Zulke individuëele pogingen gaan echter met eene moeilijkheid gepaard: men
moet zich soms veel opzoekingen getroosten om het bestaan van een Hollandsch
boek te leeren kennen: wanneer men eindelijk, in de Nederlandsche Bibliographie,
of in het Letternieuws, den titel gevonden heeft van een werk, over het onderwerp
waarmede men zich onledig houdt, moet men het bestellen, zonder het misschien
ooit gezien te hebben. En indien men eene kleine stad of een buitendorp bewoont,
waar de hulp van een boekhandelaar ontbreekt, wordt het schier onmogelijk zich
een Hollandsch boek te verschaffen. Daarom zouden onze Vlaamsche
maatschappijen zich met die zaak moeten bezighouden; zij zouden de Hollandsche
technische werken moeten aankoopen, ieder boek aan een bekwamen persoon ter
inzage geven, en hem verzoeken over den inhoud een verslag op te maken, dat in
het archief der maatschappij zou bewaard blijven. Op die manier zou ieder
genootschap over de noodige bouwstoffen beschikken om hare leden en de
belanghebbenden in 't algemeen voor te lichten. In die rich-
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ting zouden bijv. onze land- en tuinbouwmaatschappijen, en vooral de vakafdeelingen
van het Taalverbond, een vruchtbaar en uitgestrekt arbeidsveld vinden.
Men heeft in den jongsten tijd, in vele Vlaamsche nieuws-bladen en tijdschriften,
meermalen gesproken over het opmaken van Nederlandsche technische
woordenlijsten voor de verschillende vakken, en het Taalverbond heeft die taak op
zijn programma gebracht. Het is niet onverschillig op welke wijze men dergelijke
woordenboeken zal samenstellen. Volgens onze meening moet men daarbij de
methode volgen, die tot heden bij het opmaken van alle technische woordenboeken,
over alle vakken en in alle landen, aangewend werd. Men zal de bestaande woorden
opzoeken, bijeenverzamelen en rangschikken; en daar wij tot heden, in
(1)
Zuid-Nederland, geene wetenschappelijke letterkunde bezitten, zal men schier
(2)
uitsluitend Hollandsche oorkonden! moeten gebruiken. Wanneer synoniemen
bestaan zal men kunnen, na rijpe

(1)

(2)

In de weinige leerboeken over planten-, dier-, scheikunde enz., die tot heden in de Vlaamsche
provinciën het licht zagen, werd schier uitsluitend de Hollandsche terminologie gebruikt.
Wij hebben bij middel der Nederlandsche Bibliographie (Brinkman's alpha-betische lijst, enz.)
en der Vlaamsche Bibliographie (uitgave van het Willems-Fonds) de volgende statistiek
opgemaakt, voor 1884, '85 en '86:
Natuurwetenschappelijke werken verschenen in 't Nederlandsch
IN NOORD-NEDERLAND

IN ZUID-NEDERLAND

1884

tijdschriften
10

boeken
38

tijdschriften
1

boeken
8

1885

9

31

1

5

1886

9

29

1

5

De Zuid-Nederlandsche werken zijn uitsluitend populaire, school- of kinderboeken. Het eenige
Vlaamsch tijdschrift over Natuurwetenschap heeft opgehouden te verschijnen. (De werken
over geneeskunde, pharmacie, landbouw, tuinbouw, vogelliefhebberij, enz. bleven uit onze
statistiek gesloten).
Wij noemen oorkonden de werken, door mannen van wetenschap geschreven; letterkundige
werken, al waren zij door de grootste namen onderteekend, mogen slechts zeer uitzonderlijk
in aanmerking komen.
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overweging, eene keus doen, en een der bestaande woorden (liefst het meest
gebruikte) door een bijzonder teeken aanbevelen.
De woordenlijsten zullen geene nieuwe, opzettelijk gemaakte woorden bevatten.
Bekwame natuurvorschers, die daartoe de noodige autoriteit bezitten, hebben
alleen het recht om nieuwe woorden te maken, en de bewoordingen die zij scheppen
hebben alleen kans om door de andere natuurvorschers aangenomen te worden.
Zoo lang in onze provinciën geene oorspronkelijke, streng wetenschappelijke werken
in 't Nederlandsch verschijnen, moeten wij ons met het verbeteren der kunsttaal niet
bemoeien. In den bijvoeg tot DEKEN DE BO'S Kruidwoordenboek vinden wij een
treffend voorbeeld van de vruchten, die men van het maken van nieuwe
kunstwoorden mag verwachten. De termen, door DD BO uitgevonden (zie hooger)
zullen, ofwel door niemand aangenomen worden, en dan is zijn arbeid nutteloos;
ofwel enkele West-Vlaamsche taalparticularisten zullen ze om hun stuks wille
gebruiken, en zoodoende zullen zij de deur sluiten voor de botanische litteratuur
van de overige vijftien Nederlandsche provinciën, en bijdragen tot hunne
intellectuëele opslorping door Frankrijk.
Laat ons op het uitgestrekt veld der wetenschap andere, nuttiger werkzaamheden
kiezen dan het maken van doodgeboren woorden, en het optrekken van een
scheidingsmuur tusschen Noord- en Zuid-Nederland. Laat ons voorloopig, als vlijtige
scholieren, de Hollandsche school bezoeken; wanneer wij zullen meesters geworden
zijn, dan zullen wij mogen spreken.
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Karen's kerstfeest.
(Uit het Noorsch van Amalie Skram, met toelating van de schrijfster
door J. Elseni vertaald).
Op een der kaaien van Christiania stond, eenige jaren geleden, een grijsgeverfd
houten huisje, met plat dak, zonder schoorsteen, omtrent vier ellen lang en wat
korter aan den anderen kant. In beide dwarswanden was een klein venster, het
eene tegenover het andere. De deur, langs het Zuiden, kon langs buiten en langs
binnen toegedaan worden met een ijzeren haak, die in krammen van hetzelfde
metaal sloot.
De hut was oorspronkelijk opgezet voor de schuitevoerders, opdat zij eene
schuilplaats zouden hebben bij regenweêr en winterkoude, terwijl zij zaten te gapen
en wachten, dat iemand de overvaart vroeg. Later, toen de stoombootjes het trafiek
meer en meer innamen, werden de schuitevoerders naar elders verdreven. Dan
werd het huisje bij gelegenheid benuttigd door wie het goed vond. De laatsten, die
er gebruik van maakten, waren eenige steenhouwers, om hunnen maaltijd te nemen,
toen zij, op zekeren zomer, de kaai in de nabijheid herstelden.
Sedert was er niemand, die notitie nam van het oude, kleine kotje. Het bleef staan
waar het stond, omdat het havenbestuur den inval niet kreeg het weg te nemen en
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omdat niemand zich beklaagde, dat het in den weg van iemand of iets stond.
Nu, het was een' winternacht in de maand December tegen Kerstmis. De sneeuw
viel, dun en traag, maar smolt terwijl zij viel, en maakte het kleverige slijk op de
kasseien der kaai al vochtiger en vetter. Op de gaslantarens en de stoomkranen
lag zij als een grauwwit, fijn gefranjeerd overtrek, en kwam men nader bij de schepen,
dan kon men in het duister bespeuren, hoe zij, als guirlanden, hing aan het want
tusschen de masten. In de donkergrijze, mistige lucht, kregen de gasvlammen een
vuilen, brandgeelen glans, terwijl de scheepslantarens een doffen rooden schijn
afwierpen. Van tijd tot tijd sneed het scherp geluid der scheepsklokken met een
brutaal gerucht door de vochtige atmosfeer, als de wacht aan boord om aflossing
sloeg.
De politiekonstabel, die de kaai bewaakte, stond stil bij de gaslantaren tegen het
gewezen schuitvoerdershuisje. Hij trok zijn uurwerk om te zien hoe ver de nacht
gevorderd was, maar terwijl hij het tegen het licht hield, hoorde hij iets, dat aan
kindergeween geleek. Hij liet de hand zakken, zag rond om zich en luisterde. Neen,
het was niet zoo. Op, weer met het uurwerk. Het gerucht deed zich op nieuw hooren,
ditmaal met een zacht gesuis gemengeld. Weer liet hij de hand zakken en weer
werd alles stil. Wat duivel waren dat voor narrestreken? Hij ging in de nabijheid
rondsnuffelen, maar kon niets ontwaren. Voor de derde maal kwam het uurwerk op
tegen het gaslicht, en eindelijk had hij het genoegen te zien, dat de klok weldra vier
zou slaan.
Hij hernam zijnen gang, trad het huisje voorbij; hij verwonderde zich wel ietwat,
maar dacht eindelijk, dat het eene inbeelding moest geweest zijn.... Anders, hoe
kon het dan samenhangen?
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Als hij een oogenblik later langs denzelfden weg terugkeerde en het huisje
voorbijkwam, bezag hij het. Wat was dat? Zag hij niet iets daarbinnen bewegen?
De gaslantarens wierpen van beide zijden hunnen schijn door de vensters, zoodat
het binnen er uitzag alsof er licht aangestoken was.
Hij kwam nader en keek binnen. Inderdaad. Er zat een wezen op de bank dicht
bij het venster, een klein ineengekrompen figuur, dat zich voorover boog en met
iets bezig was, dat hij niet zien kon. Een stap om den hoek, en hij stond vóor de
deur en wilde binnen. Deze was toe.
‘Doe open!’ riep hij, en klopte met zijn gebogen vinger. Hij hoorde een plotselingen
schok, een zachten, verschrikten kreet, en dan werd het gansch stil.
Hij klopte weêr met de gesloten vuist en hernam:
‘Doe open, gij, daar binnen! Doe seffens open!’
‘Wat is er? Heere God, hier is niemand!’ luidde het verschrikt van dicht achter de
deur.
‘Doe open! 't Is de politie!’
‘Jezus! Is het de politie! Ach, lieve, goede man, ik ben het maar, ik doe niets, ik
zit maar hier, ziet ge!’
‘Zie maar, dat ge de deur open krijgt, of ge zult iets anders mede krijgen. Zult ge?’
Hij sprak niet verder, want op hetzelfde oogenblik ging de deur open en tezelfdertijd
sloop hij binnen in de lage ruimte, waar hij met moeite rechtop kon staan.
‘Zijt ge dwaas! Niet open doen voor de politie, waaraan denkt gij?’
‘Verschooning, Mijnheer, ik heb open gedaan, ziet gij!’
‘'t Was ook het beste,’ bromde hij. ‘Wat zijt ge voor iemand, en wie heeft u
veroorloofd hier logement te nemen?’
‘Ik ben het maar, Karen,’ fluisterde zij. ‘Ik zit hier met mijn kind.’
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De konstabel nam de sprekende nauwer in oogenschouw. Het was een dun, klein
vrouwmensch, met een smal, bleek aangezicht en een diep klierteeken op de eene
wang; recht en effen, als eene plank en klaarblijkend ter nauwernood volwassen.
Zij was met een lichtbruin lijfje gekleed, een soort jaket, waarvan de snede bewees,
dat het betere dagen had gekend, en een donkerder rok, die, van onder uitgerafeld,
nauwelijks hare enkels bereikte. De voeten staken in een paar versleten
soldatenschoenen, waarvan de opening van voren zonder snoer was. In den eenen
arm hield zij een pak vodden, dat dwars op heur lijf lag. Uit het boveneinde van het
pak stak iets wits: het was een kinderhoofd, dat hare magere borst zoog. Om het
hoofd had zij een overblijfsel van eenen halsdoek, die onder de kin was geknoopt,
en achter in den nek stak het haar uit. Zij trilde van koude van top tot teen, en als
zij zich verroerde, spoot en spoog het in de schoenen, alsof zij in iets papachtigs
stond en stampte.
‘Ik dacht niet, dat het iemand kon geneeren,’ ging zij opeen sissenden toon voort;
‘het staat toch hier, dit kotje.’
De konstabel kreeg een beklemmenden indruk. Eerst had hij ge dacht haar met
strenge woorden weg te jagen en ze met een waarschuwing te laten gaan. Maar
toen hij dat ellendig meisje bezag, dat daar met het kleine wicht in den arm stond
en zich tegen de bank drukte en niet durfde zitten, uit vrees en weemoed, werd hij
door eene soort ontroering aangegrepen.
‘Maar, in Jezus naam toch!... wat doet gij hier, mijn kind?’
Zij hoorde den milderen klank zijner stem. De angst verdween, en ze begon te
weenen.
De konstabel trok de deur toe en deed ze vast.
‘Zet u wat,’ zei hij, ‘het kind is te zwaar om er meê te blijven staan.’
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Ze gleed zachtjes op de bank.
‘Nu dan!’ zei de konstabel bemoedigend en zette zich op de tegenovergestelde
bank.
‘Ach, Mijnheer, laat mij hier blijven,’ fluisterde zij tusschen hare tranen. ‘Ik zal
geene schade aanrichten, niet de minste zier... ik laat alles rein... ge ziet het zelf...
hier is geen vuilnis; dat daar, zijn broodkorsten...’ Ze wees op een voddenpak op
den vloer. ‘Ja, in den dag bedel ik... in die flesch is er een slokje water... laat mij 's
nachts hier verblijven, tot ik mijne plaats terugkrijg... enkel tot Madame terugkomt!’...
Ze hield stil en snoot zich in de vingers, die ze aan haren rok afvaagde.
‘Madame.. wie is dat voor iemand?’ vroeg de konstabel.
(1)
‘Zij, bij wie ik in dienst was. Ik had daar zoo eene schoone plaats, met vier kronen
in de maand en het ontbijt, maar dan kwam ik in het ongeluk, en dan moest ik weg,
verstaat ge? Madam Olsen ging zelve, om mij in het hospitaal te krijgen, zij is zoo
goed, Madame Olsen, en ik bleef in haren dienst, tot ik in het hospitaal ging liggen;
want zij is alleen, Madame Olsen, en ze zei dat zij mij zou houden, tot ik niets meer
zou kunnen verrichten. Maar dan gebeurde het, dat Madame Olsen op reis moest,
want zij is vroedvrouw, weet ge, en dan werd zij ginder op het hoogland ziek, en nu
zeggen ze, dat zij niet vóor Kerstmis terugkomt.’
‘Ach, God beware mij, dat gij zoo met uw kind rondzwerft, terwijl gij uwe Madame
wacht! Is het mogelijk zoo te spreken!’ De konstabel schudde het hoofd.
‘Ik weet niet waar te gaan,’ kermde zij. ‘Nu, sedert mijn vader stierf, is er niemand
om mij te beschermen, en mijne stiefmoeder heeft mij weggejaagd.’

(1)

Fr. 5 60 c.
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‘Maar de vader van dit kind, dan?’
‘Hij, ja!’ zei zij en maakte eene kleine beweging met den nek. ‘'t Is zeker niet zoo
gemakkelijk de hand op hem te leggen.’
‘Maar ge weet toch wel, dat gij hem kunt doen veroordeelen, om voor het kind te
betalen.’
‘Ja, men zegt het zoo,’ antwoordde zij. ‘Maar hoe zal men het aanleggen, als men
hem niet vindt?’
‘Geef mij maar zijnen naam op,’ zei de konstabel, ‘dan zal men hem wel opsporen.’
‘Ja, indien ik dien wist,’ zei zij dof.
‘Hoe dat? Kent gij den naam van den vader van uw eigen kind niet?’
Karen stak den vinger in den mond en zoog er aan. Het hoofd boog voorover. Er
kwam een hulpelooze, sulachtige glimlach op heur aangezicht. ‘N-e-e-n!’ mompelde
zij met een langgerekten toon op elke letter en zonder den vinger weg te nemen.
‘Van mijn leven heb ik nooit iets zoo dwaas gehoord!’ zei de konstabel. ‘In Jezus
naam, hoe kwaamt gij dan met hem in aanraking?’
‘Ik trof hem op straat 's avonds aan, als het donker was,’ zei zij zonder eenig spoor
van schaamte, ‘maar het duurde niet lang, of hij bleef weg, en sedert heb ik hem
nooit meer gezien.’
‘Hebt ge dan geene inlichtingen genomen?’
‘Dat heb ik ook, maar niemand wist waar hij was. Waarschijnlijk heeft hij eene
plaats op het land gevonden, want hij heeft iets te maken met paarden.... dat heb
ik vernomen door Lokta, die hem volgde.’
‘God beware mij voor zoo eene soort menschen!’ gromde de konstabel. ‘Gij moet
u bij het armbestuur aan-
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geven,’ zei hij luider, ‘zoo kan alles geschikt worden.’
‘Neen, dat doe ik niet,’ zei zij op eens koppig.
‘'t Is toch veel beter in het bedelaarsgesticht te zijn en kost en woon te krijgen,
dan wat ge nu doet,’ zei de konstabel.
‘Ach, enkel tot Madame Olsen terugkomt; zij is zoo goed, Madame Olsen.... ze
zal mij in daghuur nemen, ik weet het bepaald, want zij beloofde het; en ook ken ik
eene vrouw, die ons in huis wil nemen voor drie kronen in de maand. Zij zal het kind
oppassen, terwijl ik bij Madame Olsen ben, en dan zal ik haar werk verrichten, als
ik 's avonds terugkom. Dat alles zal zoo goed en wel zijn, als Madame Olsen maar
komt, en ze komt met Kerstmis, zeggen ze.’
‘Ja, ja, mijn kind, groote menschen zijn meester van hun eigen, maar gij hebt
geen recht u hier op te houden.’
‘Of ik hier 's nachts zit... kan dat iemand iets doen? Ach, Heere God! sta mij dat
toe! het kind zal niet schreeuwen. Enkel tot Madame komt.... ach, mijn goede heer,
enkel tot Madame komt....’
‘Maar ge zult dood vriezen, gij en uw kind.’ Hij zag op hare ellendige kleeren.
‘Hier is het altijd beter dan buiten, op straat, ziet ge. Ach, mijnheer, enkel tot
Madame komt!’
‘Eigenlijk moest ge nu naar het bureel, weet ge?’ zei de konstabel overwegend
en krabde zich achter het oor.
Ze sprong op en kwam hem nader. ‘Doe het niet, doe het niet! “snikte zij, terwijl
zij met heure verstijfde vingers zijne mouw vastgreep.” Ik bid u zoo innig in Gods
naam, enkel tot Madame komt!’
De konstabel bedacht zich. ‘Drie dagen tot Kerstmis,’ rekende hij.
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‘Ja, ja, 't zij zoo,’ zei hij luid, terwijl hij opstond. ‘Ge kunt hier blijven tot Kerstmis,
maar geen dag langer. En geef hierop acht: niemand mag er zijn, die het weet.’
‘God zegene u, God zegene u! en dank, duizendmaal dank!’ barstte zij uit.
‘Maar opgepast weg te zijn, om zes uur stipt 's morgens, eer het trafiek hier begint,’
voegde hij er bij, toen hij bijna de deur uit was.
Den volgenden nacht, toen hij het huisje voorbijkwam, stond hij stil en keek naar
binnen. Zij zat in eene schuinsche houding, met den rug tegen den vensterpost
geleund; haar profiel, met den geknoopten halsdoek om 't hoofd, teekende zich
zwak tegen de ruiten af. Het kind lag aan de borst en zoog. Zij verroerde zich niet
en scheen te slapen.
Tegen den morgen veranderde het weêr tot vorst. In den loop van den volgenden
dag zonk de thermometer twaalf graden. Het werd nijpend koud met klare en stille
lucht. Op de vensters van het kleine schuitevoerdershuisje kwam een dikke laag
witte rijm, die de ruiten heel en gansch ondoorzichtbaar maakte.
Op Kerstavond was er op nieuw weêrsverandering. Het dooide en droop van alle
kanten af. Men was bijna genoodzaakt met geopende parapluies te gaan, ofschoon
het niet regende. Beneden op de kaaien waren al de vensters der pakhuizen weer
ijsvrij geworden, en het slijk was erger dan ooit.
In den namiddag tegen twee ure, kwam de konstabel hierheen. Hij had de laatste
nachten verlof gehad, om reden van eene verkoudheid, waar de dokter hem attest
voor gegeven had. Nu moest hij uit, om met eenen man van eenen stoomboot te
spreken.
Zijn weg ging langs het huisje. Ofschoon het reeds donker
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begon te worden, zag hij toch op eenige schreden afstands, iets dat hem deed
stilstaan en zoo zonderling te moede maakte. Daar zat zij juist in dezelfde houding,
als twee dagen geleden. Het zelfde stuk profiel op de ruit. Hij maakte eigenlijk geen
overweging daarover, alleen voelde hij zich met schrik bevangen om dit versteende
figuur. Er ging een onwillekeurige huivering door zijne leden. Zou er iets gebeurd
zijn?
Hij spoedde zich naar de deur: zij was toe. Toen sloeg hij eene ruit stuk, raapte
eene ijzeren stang op, die hij door de opening staken trok daarmede den haak uit
de krammen. Daarna trad hij binnen, zacht en voorzichtig.
Ze waren steendood allebei. Het kind lag in de armen der moeder en hield nog
in den dood de borst in den mond. Op zijne wang waren eenige druppels bloed van
den tepel gerold, en op de kin gestremd. Zij was schrikkelijk uitgeteerd, maar op
het aangezicht lag er als een stille glimlach.
‘Arm meisje, wat Kerstmis kreeg zij!’ mompelde de konstabel, terwijl hij eenen
traan wegwischte.
‘Maar misschien, voor allebei, is het best zooals het is. Onze Heer wist zeker wel
wat hij deed.’
Hij ging weer buiten, trok de deur toe en deed den haak vast. Hij spoedde zich
naar het bureel om het gebeurde te melden.
Den eersten werkdag na Kerstmistijd liet het havenbestuur het oude
schuitevoerdershuisje afbreken en wegnemen. Het moest daar niet staan, als een
toevluchtsoord voor alle soorten van landloopers.
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Een woord over realism en idealism in de letteren.
In de laatste jaren hebben wij op letterkundig gebied eenen strijd zien voeren,
waarvan wij, tot nu toe, noch het einde, noch den uitslag voorzien. Ik bedoel den
kamp tusschen degenen die zich de ‘naturalisten’ noemen en degenen, welke als
‘idealisten’ bekend zijn.
Groote meesters en kleine, oorspronkelijke geesten en navolgers hebben wij hier
en elders, maar vooral bij onze Fransche naburen aan den gang gezien en zij hebben
ons kostbare bladzijden voor de geschiedenis der literatuur onzer eeuw geleverd.
Over dien strijd willen wij u gedurende eenige stonden onderhouden.
Wanneer eene school in kunst of letteren het toppunt van haar streven heeft
bereikt, wanneer men bemerkt dat degenen, die nieuwe kunstregels voorschreven,
aan het zoeken gaan en zelven de grenzen overschrijden van den kring, dien zij
zich trokken, ziet men aan den gezichteinder reeds de reactie opdagen. Anders
gezegd, eene nieuwe school wordt in 't leven geroepen, die eene gansch
uiteenloopende baan betreedt.
Eens te meer en vooral daar ziet men de waarheid van het ‘les extrêmes se
touchent’ bevestigd. Op dat oogenblik
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is alle aanprediking tot gematigden overgang of zuiniger omgang met de
kunstbeginselen hunner school zooveel als een degenstoot in het water. Hoe kon
het dus anders, of het romantisme - de school, die het aandeel der verbeelding in
het natuurleven tot zijne uiterste grenzen voerde, moest tegengewerkt worden door
eene strekking die het geestes leven zoo niet miskende, dan toch aan de fatale
eischen eener uitsluitelijk stoffelijke natuur onderwierp?
Victor Hugo, Alfred de Musset, George Sand, Lamartine en Byron hielpen, zonder
het te willen, veel tot het ontwikkelen van vernuften als die van Flaubert, Zola,
Daudet, Swinburne en vele anderen.
Om voor ons land te spreken moesten hier, door den stroom medegesleept,
nevens Conscience, Van Beers, die idealisten in den vollen zin van 't woord,
letterkundigen verschijnen, die de tastbare werkelijkheid in hunne voortbrengselen
een ruimer aandeel toekenden. Ik bedoel onder de hoofdmannen, Sleeckx en Julius
Vuylsteke. Sinds dit oogenblik kon men onze literarische school in twee deelen
splitsen, waarvan het eene in de laatste dagen verreweg het grootste werd. Een
enkele, en dit de voornaamste onder de jongeren, heeft zich door zijne schitterende
dichtwerken aan die stelselmatige rangschikking willen onttrekken; - 't is de dichter
van de Kinderen der Menschen en van Onbluschbare Vlammen, die de regels aller
scholen aan zijne buitengewone inbeelding onderwierp en hun niets vroeg dan
beurtelings de beste middelen om zijne scheppingen vorm te geven. In de kunst
vinden wij zulks zeer prijzenswaardig. Doch treden wij niet te zeer vooruit; keeren
wij terug tot de eerste dagen van Conscience's bijval. Zijn idealisme had iedereen
aan het lezen gebracht. Het beroerde tijdvak der Belgische omwenteling had de
gemoederen aan schokkende
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toestanden, aan strijdlust en heldendroomengewoon gemaakt. Men had dorst naar
grootsche tafereelen, daden van mannen, die eerder tot eene reuzenwereld dan tot
onzen prozatijd behoorden. Naar lust kon men dien dorst lesschen in al de
geschiedkundige romans, die Conscience voortbracht. Zoo verklaart men het, dat
ons volk zich door soms overdreven heldenfeiten liet bezielen, daar vroegere eeuwen,
die het onder 't oogpunt der verstandelijke ontwikkeling zeer ver hadden gebracht,
als b.v. de zestiende, gansch ons prachtig verleden der middeleeuwen in het duister
hadden gelaten.
Wat we hier zagen gebeurde ook elders; daarvan legt Alfred de Musset in zijne
prozaschriften, voornamelijk in het eerste hoofdstuk van ‘la Confession d'un enfant
du Siècle’ getuigenis af.
Kortom het romantisme stond nauw in betrekking met de onstuimige gevoelens
eener samenleving, die grondige veranderingen eischte. - Nochtans is het
opmerkenswaardig dat in kunst en letteren het idealisme zich zoozeer lucht gaf in
eene eeuw, die men zoo dikwijls de eeuw van het ‘positivisme’ en van ‘ijzer en staal’
heeft genoemd.
Doch, wel beschouwd, was die strekking reeds eene borstweer voor den aanval
der stellige wetenschappen, die weldra zouden pogen zich aan het hoofd van
wijsbegeerte en onderwijs te stellen. De weerklank hiervan werd ook weldra in de
letterkunde gehoord, de tonen gretig opgevangen en de naam ‘naturalisten’ zou
van nu af niet alleen dienen om natuurvorschers aan te duiden, maar ook om die
schrijvers te betitelen, welke zich voorstelden niets dan de werkelijkheid in hunne
voortbrengselen te huldigen.
We zijn in Frankrijk. Flaubert heeft Madame Bovary geschreven. Hij is de
voorlooper. Zola, de schrijver van le Roman expérimental, verheft de strekking tot
school en
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lokt eene heele schaar aanhangers tot zich. Het zal hier geenszins noodig zijn uiteen
te zetten, hoe de schrijver van l'Assommoir, Germinal en La Terre zijne beginselen
verstond en toepaste; doch enkel willen wij wijzen op iets, dat dadelijk in 't oog
springt, als men een paar zijner werken heeft gelezen. Zeker is het, dat hij de
eigenaardigheden, vooral de dierlijke, van verschillende individuën in een enkel
wezen vereenigt. Dat vooreerst is niet naturalistisch; de romantieker en de idealist
doen niets anders, als zij eene ruime keus van gaven en vermogens in eene enkele
ziel hunner helden plaatsen.
Bij Emile Zola overweldigt het dierlijke volkomen den geest, die eene zeer
ondergeschikte rol speelt. Het wezen wordt als ‘fataal’ aangedreven tot handelen.
Zoo iets zou men veel juister met den naam materialisme dan met dien van
naturalisme aanduiden.
Bij den zuiveren idealist leeft de geest verre boven de stof, waaraan hij gebiedt,
als aan een onderdanigen dienaar, eenen slaaf. Zijne idealen zijn de tastbare
werkelijkheid altijd verre vooruit.
Zou het ware naturalisme tusschen beide niet liegen?
Voor een oogenblik laten wij het woord aan den scherpzinnigen Franschen criticus,
M. Jules Lemaître:
‘Si l'on compare M. Daudet avec M. Zola on verra que c'est M. Daudet qui est le
romancier naturaliste, non M. Zola; que c'est l'auteur du Nabab qui part de
l'observation de la réalité et qui est comme possédé par elle, tandis que l'auteur de
l'Assommoir ne la consulte que lorsque son siége est fait et sommairement et avec
des idées préconçues. L'un saisit des personnages réels, et presque toujours
singuliers, puis cherche une action qui les relie tous entre eux et qui soit en même
temps le développement naturel
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du caractère ou des passions des principaux acteurs. L'autre veut peindre une
classe, un groupe qu'il connait en gros, et qu'il se représente d'une certaine façon
avant toute étude particulière; il imagine ensuite un drame très simple et très large,
où des masses puissent se mouvoir et où puissent se montrer en plein des types
très généraux.’
En bij ons is het ook zoo. Het ‘naturalisme’ ligt niet zoozeer in sommige bladzijden
van Wazenaar, Reimond Stijns, maar veel meer in het overige hunner werken,
alhoewel dit deel niet altijd ‘naturalistisch’ wordt geheeten.
Het naturalisme spreekt nog duidelijker uit Tony's Ernest Staas en de novellen
der juffrouwen Loveling, om een paar voorbeelden buiten Sleeckx en Vuylsteke te
nemen.
Maar gelijk veelal geschiedt, brengt de naam dikwijls op het dwaalspoor. Uit de
school, die zich naturalistisch noemde, heeft men juist datgene genomen, wat eerder
eene uitzondering op het natuurlijke is, om het als kenmerk dier school te
aanvaarden.
Sommige navolgers hebben getoond, dat zij het in hunne redeneering en
toepassing niet verder brachten dan het oordeel der menigte ons heeft laten kennen.
Zoozeer werden de beginselen van het echte naturalisme miskend, dat men bij het
hooren van dat woord al dadelijk aan een afstootend en walgelijk tafereel begint te
denken, waarvan de schildering zoo getrouw mogelijk de werkelijkheid weergeeft.
Want, zegt Zola ‘le roman doit serrer la realité du plus près qu'il se peut.’
Daar valt niets op af te wijzen; maar waarom iemand doen gelooven dat het
naturalisme de volstrekte opoffering van den geest voor het tastbare, het stoffelijke,
het dierlijke is?
Zijn er geene tijdperken in de geschiedenis, waarin de geest eene zeer aanzienlijke
rol speelde en denken wij, om
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een treffend voorbeeld te nemen, niet duizendmaal meer dan wij handelen? Is dit
denken geene natuur meer?
Zijn ze niet bij duizenden te tellen, die, in Frankrijk zelve, de tegenovergestelde
richting aankleven en de romans der idealisten lezen? Waaraan hebben Feuillet en
vooral Ohnet hun schitterenden bijval te danken?
Is die stroom geen natuurlijk verschijnsel meer?
Nu een woordje over de naturalisten als kunstenaars.
Is het naturalisme eene democratieke kunst? Op den schijn oordeelend, zou men
genegen zijn ja te zeggen; maar hier laten wij nogmaals het woord aan den heer
Lemaître:
‘D'ordinaire ce qui intéresse dans l'oeuvre d'art c'est à la fois l'objet exprimé et
l'expression même, la traduction et l'interprétation de cet objet: mais quand l'objet
est entièrement, et absolument laid et plat, on est bien sûr alors que ce qu'on aime
dans l'oeuvre d'art, c'est l'art tout seul. L'art pur, l'art suprême n'existe que s'il s'exerce
sur des laideurs et des platitudes. Et voilà pourquoi le naturalisme loin d'être, comme
quelques-uns le croient, un art grossier, est un art aristocratique, un art de mandarins
égoïstes, le comble de l'art, ou de l'artificiel.’
Juister kan het niet gezegd worden. Wie er klinkende bewijzen voor wil, hoeft
maar na te gaan in welke kringen de zoogezegde naturalisten gelezen worden. De
‘abonnés’ van het aristocratisch blad Gil-Blas krijgen de primeur van de meest
naturalistische van Zola's werken.
En zij, die aan de brutale werkelijkheid veelal eenen hekel hebben, zijn het
nieuwsgierigst om ze bij Zola ‘geconcentreed’ zal ik zeggen, te genieten. Ware het
om kunst te doen, dan zouden dezen vooral hoog met Zola en zijne navolgers
oploopen, die de werkelijkheid van zeer nabij zien en er dan des schrijvers werken
willen aan toetsen. Die het zoo doen, maken echter de kleine minderheid uit.
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In ons land - men versta mij dat ik spreek van het Vlaamschlezend publiek - geloof
ik niet aan het gelukken van het ‘naturalisme’ of beter gezegd het materialisme.
Vooreerst dat publiek behoort tot de volksstanden, die zich altijd veel liever in
eene meer ideale wereld door hunne lezing verplaatsen dan in deze, welke zij in
hunne gebuurten kunnen beschouwen. De bijval, dien sommigen onzer schrijvers
genoten en nog genieten, is er een klaar bewijs van. Zelfs het echte, gezonde
naturalism van Sleeckx, de Lovelings, Teirlinck-Styns en Van Cuyck heeft veel min
kans dan sommige idealistische werken, die soms als letterwaarde door de eersten
verre overtroffen worden.
Dat is nu eenmaal zoo en met de feiten valt er af te rekenen; de kunst kan men
toch alleen voor zich niet beoefenen - want zoo iets wordt in de lettergeschiedenis
niet medegeteld.
Nu een woord om te eindigen.
Jaarlijks valt het getal Vlaamsche lezers van lettergewrochten af. Daar is geen
bijval meer voor Vlaamsche boeken, zooals ten tijde van Conscience. Het ontbreekt
ons echter niet aan werken van waarde; maar met moeite komen deze aan eene
tweede uitgave. Mijns denkens is de invloed van het Fransche materialism op ons
proza te groot geweest. Bijna al onze novellisten zijn deze richting veel meer dan
het idealism toegedaan; doch de lezers blijven achter.
Is het niet omdat de overgang van Conscience tot de jongste lettervoortbrengselen
te moeilijk is? Ik geloof ja, en ik denk niet, dat het veranderen zal, vooraleer aan het
idealism eene ruimere plaats in ons proza worde toegekend.
OMER WATTEZ.
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Een folkloristisch Paaschei.
Een en ander over het Paaschfeest in de Nederlandsche
volkskunde door Pol de Mont.
‘Nil novi sub sole!’
Om eene dubbele, en - meen ik, geenszins ongegronde reden, schrijf ik aan het
hoofd van dit kleine opstel de diepwijsgeerige spreuk van den wijzen Schlomon
neder: ‘Niets is er nieuws onder de zon!’ Indien, onder al de beoefenaars der
moderne wetenschappen, een enkele door het wezen zelven zijner opzoekingen
er van lieverlede toe gebracht wordt, de onomstootbare waarheid van dit gevleugelde
woord te begrijpen, dan is het wel degene, die zich meer bijzonder toelegt op de
studie van al die overblijfselen uit een meest ver afgelegen, soms niet meer op te
sporen verleden, ik bedoel, om met Andrew Lang te spreken, die survivances of
voortlevende overblijfselen, welke het eenige voorwerp van de folklore of volkskunde
uitmaken. ‘Niets nieuws onder de zon!’ Ondanks de honderd- en duizendvoudige
veranderingen,
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welke wording, ontwikkeling en val van alle mogelijke godsdiensten en
regeeringsvormen, de ontelbare omwentelingen in alle denkbare wetenschappen,
de ontdekkingen en innovaties van allen aard, in de menschelijke samenleving
hebben te weeg gebracht, zou men toch, en met het volste recht nog wel, op die
geheele verzameling van eigenschappen, zeden en gebruiken, van overleveringen
in een woord, waaruit de innerlijke kern van het volksleven overal, de geheele
waereld door, bestaat, het stoute woord toepassen van den trotschen Jahweh des
Bijbels: Sum, qui sum! zij waren niet, zij zijn; zij bleven niet, zij blijven.
De beteekenis van deze woorden behoudt vooral dan hare volle kracht, wanneer
men ze toepast op eene der belangrijkste rubrieken van de folkloristische
wetenschap, die namelijk, welke men gevoegelijk zou kunnen betitelen: de folklore
der feestdagen en daarmee in verband staande gebruiken. Vrij algemeen is het
bekend, dat de overgroote meerderheid der feesten, welke niet alleen in de Roomsch
catholieke, maar zelfs in de protestantsche landen van Europa, nog jaarlijks op min
of meer algemeene schaal gevierd worden, op eenen heidenschen, hier Latijnschen,
ginds Griekschen, elders nog Keltischen,..... en met het oog op onze gewesten,
Germaanschen oorsprong berusten.
Dit is onder andere het geval met de Kerst-, Vastenavond-, Sint-Martens,
Sint-Joris-, Sint-Pieters- en Sint-Nikolaasfeesten, welke, in hunnen lateren, nu ook
weeral erg verminkten vorm, niets anders zijn dan de zeer duidelijke verkristelijking
van de aloude Yoel-, Horming- of Freia-, Belders- of Baldurs-, en eindelijk
Wodens-vieringen.
Hoe en wanneer deze verkristelijking voltrokken werd, hoef ik hier enkel
volledigheidshalve aan te stippen: het was Gregorius de Groote, die, van 590 tot
604 met de pause-
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lijke waerdigheid bekleed, het allen zendelingen der Roomsche Kerk tot een
voorschrift maakte, alle door een eeuwenlang bestaan ingewortelde gebruiken van
het heidendom niet uit te roeien, maar eenvoudig in den zin van de nieuwe leer te
(1)
wijzigend .
Aan eene dergelijke verkristelijking nu is ook het feest, waarvan ik heden wensch
te gewagen, zijnen hedendaagschen vorm verschuldigd.
Zeker, - en hiermede kom ik tot de tweede reden, waarom ik het ‘Nil novi sub
sole’ tot motto verkoos - over nagenoeg al de punten, welke ik mij voorstel te
behandelen, werd reeds door anderen, vrij wat meer bevoegd dan ik, min of meer
uitvoerig geschreven. Hunne aanteekeningen echter zijn in tal van werken,
tijdschriften, brochuren van allen aard verspreid, en het komt mij niet onbelangrijk
voor, althans het voornaamste, dat zij alreeds aan den dag brachten, in éene enkele
reeks beschouwingen te verzamelen en eenigszins methodisch te rangschikken.
***

Een geschiedkundig feit, waarop hier vóor al het andere moet gewezen worden, immers, omdat het op de meeste der hier te bespreken gebruiken een helder licht
verspreidt, - is de toewijding van de maand, waarin het Paaschfeest gevierd wordt,
aan de Angel-Saksische godin Ostara, de brengster van den dageraad en van de
Lente, de reine keurmaagd van Wodens gemalin, de gestrenge Frikka, en van de
milden trouwhartige Freia, Hodurs ontroostbare weduwe, de godin der liefde.
Ter harer eere onderhield men, in de vierde maand des

(1)

Zie: Tradit. et Lég. de la Belgique par le Baron de Reinsbèrg-Düringsfeld, 1870, 1, bl. IX.
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jaars, het Iostur-, Eostur- of Ostarafeest, terwijl de maand zelve met de benaming
Eostur-monath of, volgens den almanak van Karel den Groote, Ostarmanot
aangeduid werd, eene benaming, die men reeds met den eersten blik in het
Hoogduitsche Ostern en het min gebruikelijke Nederlandsche Ostermaand terugvindt.
Dat dit laatste woord, in den loop der tijden, voor de nu nog algemeen in zwang
zijnde benamingen: Paaschmaand, Grasmaand, en vooral voor het Latijnsche,
sedert de middeleeuwen in onze taal ingevoerde woord Aprel en Aprille, heeft plaats
gemaakt, kan ik gerust voorbijstappen.
Ongehuwd zelve, en toch de uitverkoren maagd en gezellin van de godinnen der
echtelijke trouw en der liefde, zag de maagdelijke Ostara zich al wat het jonge
jaargetijde liefelijks en dichterlijks oplevert, toeschrijven en toewijden. Zij was het,
die aan den donkeren schoot der aerde de kiemen der vruchtbaarheid - en aan de
herten der menschen het vuur der liefde terugschonk. De eerste bloemen der Lente,
d.i. den lenten of linden, versta den zoeten tijd, door onze voorouders, evenals nog
thans door de Engelschen ‘springtijd’ geheeten, werden haar gewoon zinnebeeld.
Bronnen werden haar toegeheiligd, en wonderbaar was de kracht des waters, dat
men er putte: de knaap of maagd, die bij kriekenden morgend op den dag van het
Ostarafeest, zonder een enkel woord te uiten, het aangezicht in eene dier bronnen
baadde, bezat onverwelkbare schoon- en frischheid.
Met Balder, den vriendelijken lichtgod, ongetwijfeld het aanminnigste beeld der
Germaansche godenleer, was Ostara het voorwerp van eene algemeene,
geestdriftige vereering. Bracht zij niet de warme dagen in het land? - om haar te
danken, stak men overgroote vuren aan, en met uitbundige
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vreugde danste men er rond. Opende zij het gemoed der menschen niet voor alle
teedere gevoelens? - koeken van een bijzonder maaksel werden gebakken, en, in
haren naam, onder vrienden en bekenden weggeschonken. Ontstak zij den gloed
der vruchtbaarheid niet opnieuw in de pas uit den winterslaap ontwaakte aerde?
Geen wonder, zoo men haar het schoonste zinnebeeld der vruchtbaarheid, eieren,
offerde!
Ongetwijfeld stamden deze verschillige gebruiken, en in zonderheid het laatste,
evenals zoovele andere Europeesche overleveringen en survivances, uit de bakermat
van alle Arische wetenschap en beschaving: Indië. Te allen tijde werd het ei
beschouwd als het symbool van de wording, het ontstaan der dingen. Was dit reeds
het geval bij de oude Parsen, bij Phoinikiërs en Egyptenaars genoot het ei goddelijke
vereering.
Volgens de eersten had de Nacht, oorsprong van al wat is, een ei gevormd, waaruit
de Liefde en het Menschdom waren voortgesproten; volgens de laatsten had Kneph,
de opperste hunner goden, het Heelal in de gedaante van een ei uit zijnen mond
(1)
voortgebracht . Tot in deze eeuw bleef, eindelijk, in Perzië het gebruik in zwang,
beschilderde en vergulde eiers als nieuwjaarsgiften uit te deelen. Het nieuwe jaar
begint in dit land op den vooravond van de Lente-evening.
Wanneer men thans zijne aandacht vestigt op hetgeen, tot heden toe, zoo niet
geheel Nederland door, dan ten minste nog op tal van plattelandsgemeenten en
zelfs in enkele kleine steden ter gelegenheid van het Paaschfeest geschiedt, dan
wordt men getroffen door het zeker opmer-

(1)

Guénée, Lettres de quelques Juifs, I, 367.
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kenswaerdige verschijnsel, dat de aloude viering der godin Ostara nog geenszins
is uitgestorven.
1. - Of het geloof, dat de nadering van het Paaschfeest aan het water eene
geheimzinnige kracht bijzet, nog heden in onze gouwen voortbestaat, durf ik niet
verzekeren.
In Saksen, - men houde mij deze kleine uitweiding en een paar volgende ten
goede - vindt men het hooger gemelde gebruik nagenoeg ongeschonden onder het
volk terug. In een te Leipzig verschijnend tijdschrift, Olymp, las ik vóor enkele jaren
de volgende mededeeling: ‘Met Paaschnacht trekken de jonge meisjes in scharen
naar de hunne stad of hun dorp naastbijliggende beek, en scheppen er om
middernacht water. Op den weg mag niet gesproken worden, of het geschepte water
verliest zijne wonderkracht. Wie er zich mede wascht, blijft jong en schoon, en men
bewaart dan ook dat water in flesschen ten gebruike van meiden en vrouwen, en
(1)
vast gelooft men aan zijne kracht .’
Niet geheel zonder alle verband met het bovenstaande schijnt mij eene blijkbaar
op heidensch bijgeloof berustende

(1)

Vergelijk hiermede het in Polen bestaande Tweeden-Paaschdaggebruik, de Smigus, spreek
uit Schmigus, geheeten, Daarover lees ik in een Duitsch blad:
‘Dem Smigus, d.h. dem gegenseitigen Begiessen, widmet man sich am zweiten Feiertage
mit Vorliebe. In besseren Häusern wird anstatt Brunnenwasser Kölnisch- oder sonst ein
wohlriechendes Wasser genommen; im Allgemeinen spielt aber das Brunnenwasser eine
grosse Rolle. Vom frühen Morgen an sucht Einer den Andern im Bett zu überraschen, um
ihm ein Glas Wasser mit dem “Smigus” über den Kopf zu giessen. Smigus hört man rufen
und hat eine halbe Flasche Kölnisches Wasser im Rücken. Der ahnunglos über den Hof
Gehende wird aus allen Fenstern mit einem Guss empfangen und - wer den Schaden hat,
braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und wie geht es erst auf dem Lande zu! Da packen
die jungen Burschen die Mädchen und halten sie unter den Brunnen und pumpen, bis kein
trockener Faden an den Aermsten bleibt; ist aber ein Teich in der Nähe, so werden sie gleich
ein paar Mal untergetaucht! Smigus darf nicht übel genommen werden.’
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zegswijze, welke ik, kind zijnde, op Paaschavond vaak heb hooren herhalen:
‘Om middernacht is alle water wijn,
als onze Heere Jezus zal verrezen zijn!’

Dat was de zin althans, zoo misschien het rijmpje niet juist is opgeteekend. En men
vertelde dan soms van een meisje, dat zulks niet willende gelooven, om middernacht
naar de bron was gegaan. Doch nauwelijks had zij, zich over het water buigende,
gezegd: ‘Om middernacht is alle water wijn, als onze Heere Jezus zal verrezen zijn’,
of een schrikkelijke schaterlach weerklonk, en eene stem - die des duivels - liet zich
hooren: ‘En uwe ziel is de mijn!’
Vermelding verdienen intusschen een paar volkssuperstitiën, welke ik in het
gekende werk van Baron von Reinsberg-Düringsfeld aantrof, doch waarvan ik zelf
alleen de eerste mocht opteekenen. Klaarblijkelijk hebben wij hier te doen met
overblijfsels van de oude Germaansche vereering der Ostara-bronnen:
‘Op Paaschdag koud water drinken versterkt de gezondheid.
‘Water, dat men op Paaschmorgend stilzwijgend geput heeft, kan niet bederven.’
In hetzelfde werk las ik nog eene bijzonderheid, die in deze kleine schets des te
beter op hare plaats is, daar ik er zelf nog enkele andere heb bij te voegen.
Daar is namelijk spraak van zekere bron, welke op het gehucht ‘ter Kluizen’, bij
(1)
Afflighem , moet bestaan hebben, en wellicht nog bestaat, en waarvan het water
van de kwade koortsen kon genezen. Op Paaschmaandag en de daarop volgende
dagen, werd deze plaats, waar later eene

(1)

En wel op het grondgebied van Erembodegem.
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O.L. Vrouwekapel gesticht werdt, door talrijke lieden bezocht.
Ik zelf herinner mij nog zeer goed, dat ik, kind zijnde, op eersten en tweeden
Paaschdag, met andere knapen mijner kennis vaak naar het nabijliggende dorp,
Borgt-Lombeek, ben gewandeld, ten einde in het aldaar bekende en vereerde Sint
Amandsborreken water te gaan putten.
Veel interessanter is het volgende. In het H. Lambrechtsbosch, te Denderwindeke,
wordt in eene oude, vervallen kapel de H. LAMbertus vereerd. Het volk noemt hem
Lambrecht. Daar gaat men, heel het jaar door, ‘beêwegen’ voor de lammigheid bij
menschen en dieren, doch vooral bij verkens en hoenders. Op tweeden Paaschdag
echter is het daar ganging. Dan wordt die bedevaartplaats van heinde en ver bezocht:
men gaat eerst 3 maal RECHTSOM rond die kapel; dan 3 maal LINKSOM rond eenen
nabijstaanden boom, aan wiens voet eene kleine bron vloeit. In een fleschje,
opzettelijk daartoe meegebracht, schept men uit deze bron, en mengt te huis dat
water in het voedsel van den lijder.
Velen wenden het Sint-Lambertuswater op eene andere wijze aan. Zij wasschen
de zieke of lamme deelen van hun eigen lichaam of van het lijdende dier met
hetzelve, en zeggen daarbij zekere gebeden op. De genezing, verzekeren
deskundigen, is onvermijdelijk!
Ook voor de koorts roept men Lambertus aan. Die er aan lijdt, bindt zijnen
kousenband aan een scheutje van den in de nabijheid der kapel staanden ‘heiligen
boom’, en vlucht dan, zonder om te kijken, het bosch uit.... Dat heet men: de koorts
(1)
ontloopen!
Vermelden wij slechts ter loops de begankenis, die te

(1)

Mededeelingen van de heeren A. de Cock en Hugo van Wilder.
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Vollezeele, op den eersten Paaschdag, des namiddags, legen de zoogenoemde
‘leê(n)pijn’, aan de kapel van den H. Leonardus -, en die, welke op den tweeden
Paaschdag, te Appels, ter eere van de H. Apollonia, patronesse tegen de tandpijn,
- alsmede de kleine foore, welke jaarlijks, mede op den tweeden Paaschdag, in den
namiddag, te Goyck, rond de kapel, gelegen op ‘de Woestijn’, onder, grooten toeloop
van vreemdelingen, gehouden worden.
Een paar woorden omtrent het ‘wijwater’
Men weet, dat men in de kerk, daags vóor Paschen tot de wijding des waters en
der Paaschkaers overgaat, terwijl onze buitenlieden, althans in Klein-Brabant, u
eenparig zullen verzekeren, dat het op dezen Zaterdag gewijde water, niet alleen
wanneer men het nuchter drinkt, maar ook in elke andere omstandigheid, de koorts,
en te Wambeke ook de hoofdpijn, doet ophouden.
Op vele plaatsen, in Brabant en Vlaanderen, - Oost-Vlaanderen althans - begeeft
de landbouwer zich op Paaschmorgend vóor zonsopgang naar het veld, en besproeit
de vier hoeken van vlas- of tarwestuk met wijwater. Zoodoende bevrijdt hij zijn vlas
van den brand, zijne tarwe van het geduchte zwart.
Een vreemdsoortig gebruik maakt men te Denderwindeke van het op Paaschavond
gewijde water. Dit bezit namelijk de kracht, de puiten of kikvorschen tot zwijgen te
brengen.
Woont men in de nabijheid van eenen poel, door deze lastige zangers tot
schuilplaats gekozen, dan giet men eenige druppels Paaschwijwater in het drassige
(1)
nat, en - ‘de puiten zwijgen voor het gansche seizoen .’
(2)
Volgens WELTERS giet men, in Limburg, hier echter

(1)
(2)

Mededeeling van Hugo von Wilder.
Feesten, Zeden, enz. in Limburg.
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op Goeden Vrijdag, gewijd water op de fruitboomen, ten einde veel vruchten te
verkrijgen.
2. - Van de Paaschvuren is maar bitter weinig overgebleven, en dit mag des te
meer verwondering baren, daar de Sint-Jans-, Sint-Martens-, Sint-Pieters- en
Vastenavondvuren, zoo zij al niet, tot heden toe, op talrijke plaatsen van ons
vaderland bekend zijn, dan toch hier en daar eenige niet onduidelijke sporen van
hun vroeger bestaan hebben nagelaten. Te Denderwindeke legt men nog heden,
op Groot Vastenavond, vuren aan, meestal op eene of andere hoogte. Dit heet men:
Walmen branden. Te Wambeke geschiedde zulks nog vóor een dertigtal jaren. Hier
zeide men eenvoudig: ‘Walmen.’ Te Quaremont heeft iets dergelijks plaats op
Passie-zondag, aldaar Pepermiszondag geheeten. Alsdan loopen de jonge lieden
door het veld, brandende bussels stroo op lange staken rondzwaaiende.
Volgens J.H. Halbertsma, van wiens hand in den Overijselschen Almanak voor
Taal- en Oudheidkunde, 1841, eene zoo belangrijke als geleerde studie over de
Paascheieren het licht zag, branden, geheel de provintie Drenthe door, op den
avond van den tweeden Paaschdag groote vuren, die uren en uren verre kunnen
gezien worden. Vooral te Meppel schijnen deze vuren in de gunst van het publiek
te staan. Daar doorkruisen, gedurende de laatste dagen der Goede Week, geheele
scharen schoolkinderen de stad, ten einde den vereischten voorraad brandhout op
te garen, eene werkzaamheid, die gepaard gaat met het zingen van het volgende
deuntje:
‘Heb j'ook een olde mande of een bossien riet,
anders krijgen we het Paaschvuur niet....’
e

(1)

Ook in Friesland en in de gedurende de 12 eeuw door

(1)

TERGOUW, De Volksvermaken.
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Nederlanders bevolkte Altmärkische Wiese, het land bij Biese, Uchte-Aland en Elbe
in de Mark Brandeburg, schijnen de laatste Paaschvuren nog steeds niet uitgedoofd.
Opmerking verdient het, dat de Paaschvuren, waaruit, naar het schijnt, in de
eerste jaren der middeleeuwen, erge ongeregeldheden voortsproten, reeds op de
door Paus Bonifacius op 21 April 742 gehouden kerkvergadering, veroordeeld en
(1)
verboden werden .
3. - Evenzeer als het ontsteken der Paaschvuren, is ook het bakken van
Paaschkoeken of Paaschbrooden bijna overal in onbruik geraakt.
Hoe oud deze gewoonte is, hoe algemeen verspreid zij eens was, blijkt ten
e

overvloede uit twee keuren, waarvan de eerste in de XV eeuw, ten gerieve der
bakkers van de stad Zwolle, de tweede op 25 November 1699, ten gerieve der
Amsterdamsche bakkers, werd uitgevaerdigd. Deze laatste stelt vast, dat de
(2)
Paaschbrooden met ‘blom van tarwemeel’ moeten gebakken worden .
Nog slechts op weinige plaatsen van Noord- en Zuid-Nederland vindt men deze
brooden terug.
Te Roeselare bakt men, op Paaschavond, ‘Alleluiakoeken’, blijkens het volgende
rijmken, door Loquela, jaargang 1886-1887, bl. 25, aangehaald:
‘'t Zit'nen Alleluiakoeke in den oven!
Elk'ne zalige Paaschen!’

terwijl men te 's Hertogenbosch van Paaschmikken, en te Eindhoven van
Paaschlammekens hoort gewagen. De winkeliers geven deze Paaschlammekens
aan de getrouwste bezoekers van hunnen winkel ten geschenke.

(1)
(2)

Trad. et Lég. de la Belg., I, bl. 248.
Navorscher, I.
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Te Denderwindeke is er alleen spraak van Paaschvlaaien. Met Paascheieren en
Paaschhesp maken zij het Paaschgerecht uit, dat men op dien dag tot zelfs in de
armste huttekens zal ontdekken.
Te Lokeren dragen op Paaschavond de bakkers, bij horengetoet, langwerpige
brooden, ‘nog heet van den oven’, naar de huizen van hunne gewone klanten.
4. - Van al de Paaschgebruiken, heeft geen enkel zoo algemeen mogen stand
houden, als het te vinden leggen en wegschenken van Paascheieren.
Niet alleen in ons vaderland, de geheele kristenheid door vindt men ze terug, bij
de Platduitschers onder den naam van Pask-eijer, bij de Saksen uit Zevenbergen
onder dien van Mengel-eier, geheel Duitschland door als Oster-eier, bij de
Engelschen als Pash-eggs, in Frankrijk eindelijk als ‘oeufs de Pâques’.
a) Gold het ei, zooals wij zagen, bij de meeste volkeren der Oudheid, als het
zinnebeeld der vruchtbaarheid en der schepping, bij de invoering des Christendoms
werd het door de Kerk verheven tot symbool van de Opstanding des Heeren en de
Verrijzenis der zielen. Deze toepassing lag trouwens vóor de hand. Immers, ‘de
mensch’ - zegt Halbertsma in zijn opstel: ‘Paascheieren’ (Overijselsche Almanak,
1840) - ‘breekt door de banden van zijn graf, en herrijst, gelijk het kieken de schaal
doorpikt, en levend uit een dood ei te voorschijn treedt.’
Volgens de getuigenis van Boldetti legden de eerste kristenen in de grafsteden
hunner duurbaren niet alleen natuurlijke eierschalen, maar zelfs marmeren en ivoren
eieren, veeltijds met godsdienstige spreuken, monogrammen, en zelfs gewijde
voorstellingen versierd.
Als het plechtige Alleluia-gejuich het einde had aangekon-
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digd van den veertigdaagschen Vasten, gedurende welken de Roomsche Kerk
oudtijds het gebruik van eieren geheel verboden had, nuttigden de geloovigen, vóor
elke andere spijs een ei, door priesterhanden gewijd en, in overeenstemming met
de nieuwe daaraan gegeven beteekenis, versierd met het kindeken Jezus, het Lam
Gods, eenen engel, en voorzien van bijbelteksten, zedelessen, kristelijke
spreekwoorden en wat dies meer. Deze gewoonte deed aan den Eersten Paaschdag
(1)
den naam geven van Paschen van het ei of van de Verrijzenis. Niet onbelangrijk
(2)
is het, er op te wijzen, dat in 1672 te Ingolstadt een boekje het licht zag, waarin
meer dan honderd afbeeldingen van beschilderde Paascheieren voorkomen. De
titel luidt: Ova paschalia sacro emblemata inscripta descriptaque a Georgio Stengelio
Soc. Jesu.
Als men overweegt, dat het veertigdaagsche derven van allen eierkost, een bij
uitstek versterkend voedsel, in vroeger eeuwen eene zeer pijnlijke ontbering moet
geweest zijn, vooral voor den kleinen burger en den minderen man, dan begrijpt
men zonder veel moeite, op welke natuurlijke wijze zekere tot heden toe alom
verspreide liedjes in den mond des volks ontstaan zijn.
Zooals nog heden in enkele oostelijk gelegen gemeenten van Noord-Nederland,
werd het eten van Paascheieren op Palm-Zondag aangekondigd.
‘Palm, Palm-paschen,
hei, koerei! hei koerei!
(Over eenen Zondag) of: nog een Zondag, dan hebben wij een ei!
Een ei is geen ei,
twee ei is een half ei,
(3)

drie ei is het recht Paaschei! of: Drie ei is een Paaschei!

(1)
(2)
(3)

Martigny, Dictionnaire.
Halbertsma, loc. cit..
Van Vloten, Baker- en Kinderrijmen, bl. 57.
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Somtijds verandert men den voorlaatsten regel in:
‘Twee ei is éen ei.’

In Holland en Limburg wijzigt men de tweede helft van het deuntje in:
‘Eén ei is geen ei,
het tweede ei, dat is éen ei,
(1)
en het derde ei, dat is het ware Paaschei.’

Te Venloo gaat men tot vier, in dezer voege:
‘Eén ei is geen ei,
het tweede ei, dat is een half ei,
het derde ei, dat is éen ei,
(1)
en het vierde is het Paaschei.’

Of de uitlegging door sommigen van dit eigenaardig rijmpje gegeven, niet eenigszins
ver gezocht mag heeten, wil ik voor 't oogenblik in het midden laten. Volgens hen
zou koerei eene verbastering wezen van het Grieksche Kurie eleison, terwijl voorts
door de drie eieren, die het rechte Paaschei uitmaken, de drie-éenige Godheid zou
bedoeld zijn. ‘Drie in éen:’ zegt Rond den Haerd, 1869, bl. 144. ‘Hoe wonderlijk
breekt een straalke van de heilige Drievuldigheidszonne tot uit het stameren van
de kinderen toe!’
Te Amsterdam doorliepen oudtijds de jongens, van Schartel-woensdag tot
Paaschavond de kerk, terwijl zij, met den ratel draaiende, uit volle keel zongen:
‘De dommelde mette!
De vaste is uyt.
Kyrie eleison!
Te Paschen zullen wij eycren eten!
Zoo is de Vaste al vergeten!
Kyrie eleison!’

In Zuid-Nederland zijn het de klokken, welke, nadat zij

(1)
(1)

Feesten, Zeden, enz. in Limburg, door H. Welters, bl. 59.
Feesten, Zeden, enz. in Limburg, door H. Welters, bl. 59.
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op Witten-Donderdag naar Rome gereisd zijn, bij hunnen terugkeer op
Zaterdag-avond de geheimzinnige Paascheieren medebrengen, welke de kleinen,
meestal des Zaterdaags, doch hier en daar ook des Zondaags-morgens, in den
(1)
vaderlijken tuin, achter struik of plant, met blijde verrassing ontdekken .
b) Het rondhalen der Paasch-eieren, vroeger overal in zwang, is ook nog ten
huidigen dage op een aanzienlijk getal dorpen van ons vaderland, onder andere in
de omstreken van Aarschot, te Welle en te Herdersem bij Aalst, te Denderwindeke
bij Ninove, te Humbeek bij Brussel, en voorts op menige plaats in West-Vlaanderen,
in eere gebleven.
Op zekere gemeenten is het de koster, wien deze zeker welkome profijtjes te
beurt vallen.
‘Men weet,’ schreef J.F. WILLEMS, Belgisch Museum, 1843, VII, ‘dat de kosters
by ons, immers te platten lande, van ouds gewoon zijn omtrent Paesschen eijeren
te gaen halen by hunne parochieänen. Den dag van Paesschen luiden zij de klok,
als het ware om de kinderen aen te kondigen, dat de klokken van Rome zyn
teruggekomen, en dat hun de gekleurde Paesch-eijeren gaen uitgereikt worden.
Bombambeijeren is dat klokkengelui.’ Dat is nog steeds het geval te Lovenjoel, bij
Leuven.

(1)

‘In het Koburgsche worden violet gekleurde eieren in een groot vogelnest gelegd; de moeder
gaat er bij zitten, bootst het geklepper van den ooievaar na, en dan schieten de kinderen toe,
en de moeder verhaalt hun, dat de ooievaar, de voorjaarsbode, gekomen is, en hun die eieren
gelegd heeft. Aardige, zinrijke spelen, die kennelijk nog overblijfselen zijn van de vroegere
lentefeesten.
Daaraan herinnert ook het sprookje van de Paaschhaas (Osterhasen), die eieren zou leggen;
de haas staat onder de hoede van Venus of Aphrodite en ging door als zinnebeeld van
vruchtbaarheid.’ (Het Nieuws van den Dag.)
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Dit bombambeieren nu luidt bij Willems als volgt:
‘Bombambeijeren,
de koster en mag geen eijeren.
Wat mag hij dan?
Spek in de pan,
met eenen roggen boterham.’

Te Wambeke verandert men den laatsten regel in:
‘O! Die leelijke, lekkere man;’

Te Humbeek in:
‘Met eenen spijlen boterham;’

Te Klein-Vrankrijk, in Limburg, in:
‘De koster is een lekkere man!’

Bij onze Platduitsche stamgenooten uit Holstein luidt het nagenoeg zonder eenige
verandering:
Bumbambeier,
de Katt de mag keen Eier;
wat mag ze dann?
Spek in de Pann.
Ei, wo lekker is unse Madam!

Volgens Baron van Reinsberg-Düringsfeld, die daarbij zelf naar het Volksleesboek
van DAUTZENBERG en VAN DUYSE, en naar De Bokkenrijders van ECREVISSE verwijst,
is de koster, of de hem vervangende klokluider der parochie, soms op voornoemd
bedeltochtje vergezeld van de koorkinderen, den veldwachter, ja tot soms van de
meid des pastoors toe!
Te Wambeke bij Ternath was dit voorrecht den missendieners alleen
voorbehouden. Zij doorliepen het geheele dorp met al zijne gehuchten, en draaiden
daarbij onophoudelijk met den grooten kerkratel.
Te Welle gaat tot heden toe de klokluider-grafmaker op Witten-Donderdag om
eieren.
Te Denderwindeke zijn het wederom de koorknapen.
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Hier geschiedt de rondhaling op Witten-Donderdag en Goeden-Vrijdag. Tot vóor
een twintigtal jaren zongen zij daarbij, van huis tot huis gaande, de bekende
antiphoon: Vexilla Regis prodeunt. Heden bepalen zij er zich toe, bij het binnentreden
te vragen: ‘Pachter, hebben de hinnekes wel gelêëd?’
Hoe 't in Noord-Nederland toeging en heden soms nog toegaat, kan blijken uit
eenige regelen, die ik uiteen nieuwsblad geknipt heb.
‘Tot in de laatste helft der vorige eeuw was het op vele plaatsen in Noord-Brabant
gebruikelijk, dat de onderwijzer, die tevens koster en voorzanger was, en tegelijk
voor warme stoven in de kerk moest zorgen, daags vóor Paschen bij zijne
begunstigers rondging, om Paascheieren op te halen.
In de Meierij van Den Bosch had dit ‘toewenschen van eenen gezegenden of
zaligen Paschen’ niet alleen door den schoolmeester of koster plaats, maar ook de
vorster (houtvester of boschopzichter) volgde die goede, oude gewoonte, en zamelde
zoodoende van 1000 tot 1500 eieren.
Ook nu nog zijn er in Noord-Brabant veldwachters en nachtwakers, die men elk
jaar daags vóor Paschen met eenen flinken korf aan den arm ziet rondloopen, om
‘den gezegenden Paschen’ te gaan toewenschen, en daarmee heel wat eieren op
te doen. Wie zelf geene kippen houdt, behoeft niet bang te zijn, dat hij overgeslagen
of vergeten zal worden, want een dubbeltje of kwartje wordt met evenveel graagte
aangenomen.’
Op andere plaatsen weer zendt men den koster, en vooral den pastoor of
predikant, Paascheieren ten geschenke.
Waarom aan den pastoor? - In vroeger eeuwen bezat het volk allerlei bijgeloovige
denkbeelden omtrent de hoendereieren. Enkelen verklaarden slangen, padden,
hagedissen
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en andere walg inboezemende dieren in eieren te hebben ontdekt; anderen nog
beweerden, dat eieren zich zonder iemands tusschenkomst in de lucht konden
verheffen. Wie eieren gebruikte, mocht niet nalaten de schalen te vernietigen, uit
vreeze, dat de hoenders niet meer zouden leggen, of - veel erger! - dat er
tooverheksen zouden komen in wonen! Nog heden gelooft men in het Pajottenland,
dat tooverij in eieren kan schuilen. Op mijn geboortedorp werd al het vee eener
hoeve ziek, nadat men ledige eierschalen op den mesthoop had gevonden.
‘In Friesland geloofde men, volgens Grimm, aan wien Halbertsma het waarschijnlijk
had medegedeeld, dat de zielen zich inschepen in eierschalen, die men daarom na
het gebruik van eieren toedrukte, omdat er mogelijk heksen in zaten, die de zielen
zouden kunnen plagen. In Holland doet men het, om te beletten, dat er heksen
(1)
mede naar Engeland varen ’.
Wat zat er op, ten einde aan zoovele kwalen te ontsnappen, zooniet de eieren
door den priester te laten inzegenen?
Nu kon het wel niet anders, of het doen inzegenen der eieren moest voor het
lichlgeloovige volk, vooral rond Paschen, een ware behoefte worden! Weldra werd
het een vast gebruik, dat geene eieren, voor dit feest bestemd, verorberd of
weggeschonken werden, voor dat ze op het altaar nedergelegd en door den priester
‘belezen’ waren.
Betaamde het nu niet, den hulpvaerdigen geestelijke en zijnen medehelper, den
koster, eenige eieren aan te bieden?
In andere landen, zoo in Provence, ging de pastoor in de Paaschweek de huizen
zijner parochianen inzegenen. Ook daar werden hem eieren ten geschenke
(2)
gegeven .

(1)
(2)

Baron Sloet, De Dieren in het Germ. Volksgeloof.
Even zij hier aangestipt, dat een gezegend Paaschei eene onheilwerende kracht wordt
toegeschreven. Toch zijn het vooral de op Goeden-Vrijdag gelegde eieren, waarmede het
hedendaagsch volksgeloof zich bezighoudt. Zij bederven niet..... (!), bewaren tegen
lichaamsbreuken, en dooven, kruisgewijs over het vuur geworpen, elken brand uit!
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Op de meeste dorpen echter zijn het de schoolkinderen, die recht hebben op het
rondhalen der Paascheieren.
Volgens Baron von Reinsberg begeven de boerenkinderen der Brabantsche
Kempen zich daags vóor Paschen naar Aarschot, ten einde er bij de beenhouwers
koehorens te gaan koopen, waarop zij, bij het rondhalen der eieren, een
oorverdoovend lawijt voortbrengen.
In de omstreken van Antwerpen zingt de jeugd het volgende liedje:
Vrouw, vrouw, geeft ons een ey,
die de zwarte hinne ley.
Zien ze zwart of zijn ze rood,
daerom leggen ze niet te nood.
A.B.C.D.
geef(t) ons eenen klerk mee.
bak(t) ons eenen pannekoek,
geef(t) ons eijeren en geld genoeg;
vrouw, vrouw, ten lesten,
geef(t) ons de eijeren gezessen,
gezessen of gevyven.
Laet ons nog wat blyven,
hier is nog een goey vrouw,
die ons nog wat geven zou.
Hoe lang zal zy geven?
Hoe lang zal zy leven!
't Eerste jaer 'nen penning,
't tweede jaer 'nen schelling,
't derde jaer 'nen pondkoek.
Geef(t) ons eijeren en geld genoeg,
tast wat dieper in de nest,
de zwarte hinnekens leggen 't best,
de roode niet te min,
tast er nog wat dieper in!
Meester en vrouwken blyf(t) gezond!
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Rond Contich, lees ik nog in hetzelfde werk, gaat op den laatsten dag van den
Vasten de geheele bevolking der lagere school om eieren. De kleine snaken zijn
met stokken gewapend, en dragen groote korven met zich. Een hunner kondigt, op
den koehoorn blazend, de komst der bende aan.
In Rond den Haerd vind ik een Oost-vlaandersch en twee West-vlaandersche
lezingen van dit bedelliedje.
Het eerstbedoelde stamt uit de omstreken van Geeraardsbergen. Luister:
‘Een en es niet,
twee es iet,
drij es een ei,
en vier es een Paaschei.’

Hetzelfde - terloops zij het opgemerkt - heb ik op mijn geboortedorp, Wambeke,
aangeteekend.
Een der beide West-vlaandersche varianten is niets anders dan de tweede helft
van het hooger aangehaalde Venloosch liedje:
‘Een en is geen,
twee en es maar éen,
en drie is een Paaschei.’

Het andere is veel merkwaerdiger en niet ongelijk aan het bekende deuntje van
‘Nieuwejaarke zoete’.
Geeft de jongens ne 'k-weet-ni-wat,
ze 'n hên toch in e jaar niet had,
Noch in e jaar niet hên en zal.
Geeft ze toch e goed geval,
wittebrood of krakeling,
of nen drogen haring.
Dat maakt uw herten zwaring!
Pakt je snijmes in jen hand,
geeft ze toch ne koekekant.
En is die kant te kleene,
geeft 'n den hond alleene. -
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Kan-d-en den hond niet dragen,
spant 'n aan ne wagen,
ne wagen met vijf ossen,
daarmee gingen me aan 't rossen:
al doo de ring,
al doo de ring,
waar dat de keuning over ging.
De keuning en ze zustere,
ze vraagden om te rusten,
al op een pluimen kussen.
Palmenzondag heele,
blijven wij alleene!
Violette zoetekruid,
Paaschavond is den vasten uit;
violette wei,
geeft de kwene een ei;
daarmee zal ze loopen, wi' - j'!
Een en is geen,
twee en is maar éen,
't derde en is maar ne kei,
en 't vierde is e paaschei.’

De laatste regels luiden soms aldus:
‘Palmenzondag, Heere,
ik ben nog jong en teere.
Violette lelie,
paaschavond is vigelie.
Violette zoetekruid,
paaschavond is den Vasten uit.’

Merkwaerdig mag heeten, wat de heer A. de Cock, te Denderleeuw, mij omtrent het
rondhalen van Paascheieren op zijn geboortedorp, Herdersem, wel heeft willen
mededeelen.
‘Als ik schooljongen was,’ zoo schrijft hij mij, ‘- mijn vader was
gemeenteonderwijzer - kwamen al de schoolknapen ons op Witten-Donderdag, 's
morgens, vóor dag en dauw, wekken. Allen waren voorzien van klepberden, enkelen
van eenen ratel; twee of drie droegen eenen korf met hooi
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gevuld, om er de eieren in te bergen. Dan trokken wij op in korps, en begaven ons
beurtelings naar de woning van al de welstellende lieden van het dorp. Binnen traden
wij nergens, maar vóor de deur maakten we met onze klepberden en ratels een
oorverdoovend geraas. De meeste boeren gaven ons een koppel eieren, - sommigen
centen. We deden zoo heel de gemeente af, en gingen dan naar Aalst-Mijlbeke tot
aan de groote stokerij van den heer van Assche, waar we van 6 tot 10 eieren kregen.
Dan keerde de geheele schaar terug naar de gemeenteschool, waar mijn vader het
rondgehaalde gelijkelijk verdeelde. Hoe jammer, dat zulke gebruiken geen stand
houden! Allengskens begonnen de schoolkinderen in kleine groepjes rond te gaan;
eindelijk, op dit oogenblik, gaat elk afzonderlijk, hoogstens met eigen broertje of
zusje. Dat zij op die wijze niet vele eiers krijgen, is te begrijpen. Doch het privilegie,
eertijds door de schooljongens genoten, zoolang zij in korps gingen, is thans, te
Herdersem, op de twee- of drie missedieners overgegaan. Sedert een tiental jaren
gaan deze nu overal rond bij de boeren, ook met klepberden en ratels, en dat zij
aan alle andere ‘rondgangers’ den baard afdoen, en met de eiers gaan strijken, is
licht te verstaan... De boeren zijn thans evenwel zoo mild niet meer als vóor jaren!’
In Noord-Nederland vinden wij - op een paar bijzonderheden na - dezelfde
geplogenheden terug.
e

Volgens Tergouw liepen, tot in de XVI eeuw, te Amsterdam, de jongens op
Paaschavond met rateltjes door de straten. Reeds des namiddags had zich de
schooljeugd, met den hondenslager der parochie aan haar hoofd, naar de woning
der meest bemiddelde ingezetenen begeven, en aldaar het reeds gemelde:
‘De dommeldemette!
De Vasten is uyt!’
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zoo dikwijls en zoo luid opgedreund, tot men hunne kunst beloond had met eenige
(1)
eieren, een stuk geld of wat, of zelfs een kannetje bier .
Zooals men ziet, waren het vooral de scholieren, die bij de Paaschviering baat
vonden. Belangrijk zal het zeker zijn, er bij te voegen, dat ook in Frankrijk, althans
in de middeleeuwen, de studeerende jeugd hetzelfde voorrecht bezat. In de dertiende
eeuw toch, vormden klerken en studenten der Hoogeschool van Parijs op eene of
andere openbare plaats eenen ontzagwekkenden stoet; begaven zich, van
klaroenblazers, trommelslagers en standaarddragers voorafgegaan, naar het
voorportaal der hoofdkerk, alwaar zij in koor een gedeelte der Lauden aanhieven,
en verspreidden zich daarna in de omliggende stralen, ten einde de hun bestemde
(2)
‘Paascheieren’ om te halen.
Alvorens van het omhalen der Paascheieren af te stappen, een enkel woord
omtrent eenige andere gebruiken, welke tot heden toe den Donderdag der Goede
Week in onze gewesten kenmerken.
Toen ik, in 1879-1880, in een Oost-Vlaamsch volksblaadje eenen oproep had
laten verschijnen tot het verzamelen van folkloristische bijzonderheden, werd mij
door eenen inzender, zich ‘een volkskind’ noemende, medegedeeld, dat te
Rupelmonde, volgens een aloud gebruik, de welhebbende lieden op dien dag een
zeker gebak, Apostelbrokken geheeten, onder de armen uitdeelen. Ook zou de
pastoor aldaar nog jaarlijks de voeten wasschen van twaalf arme ouderlingen.

(1)

(2)

Tergouw, De Volksvermaken. - Volgens von Reinsberg-D. gaan in Vlaanderen de koorkinderen
eerst in de week na Paschen om eieren rond. Zij zijn gewapend met ratels, krekels geheeten.
Een deel van den eieroogst wordt afgestaan aan den koster.
Zie o.a. S.A.C. Willems, Hist. Bijdr. en Verh., 1873, bl. 20.
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Van het overal in zwang zijnde kerkbezoek hoef ik geen gewag te maken. Wel echter
van het volgende, dat mij door den heer K.E. de Bom, te Antwerpen, wordt
meegedeeld.
Het bestuur van het St-Julianusgasthuis, Stoofstraat, te Antwerpen, hield tot heden
toe de gewoonte in eere, een aantal grijsaards van het ouderlingengesticht der stad
op een feestmaal - de ‘Pelgrimstafel’ geheeten - uit te noodigen. Elkeen kan dit gaan
zien, mits zijnen penning in daartoe gestelde offerschalen te storten. Te dier
gelegenheid worden daar, sinds eeuwen, jaarlijks een groot aantal voorwerpen,
kruisbeeldjes, madonna's en dergelijke, in boter vervaerdigd, ten toon gesteld.
Dit gebruik dagteekent naar allen schijn van den tijd, toen groote scharen volks
nog rond Paschen de bedevaart naar Rome ondernamen: alsdan vonden de pelgrims
in het St-Julianusgasthuis een tijdelijk onderkomen.
Vroeger, gaat de heer de Bom voort, gingen, op Witten-Donderdag de ‘oude
mannekens’, in pelgrims verkleed, in monnikspij en met den onmisbaren kallebasstaf
in de hand, in processie door de stad.
5. - Tot welke eigenaardige volksspelen en - vermaken de aldus verkregen
Paascheieren vroeger in vele gewesten aanleiding hebben gegeven, hiervan kan
men zich eerst een denkbeeld vormen, als men, te Antwerpen in de Sint Andrieswijk
bij voorbeeld, op den avond vóor Paschen, het beroemde ‘tikken’ heeft bijgewoond.
Dit ‘eiertikken’, - in Hollandsch-Limburg ‘pikken’ en in Belgisch-Limburg ‘tippen’
geheeten, - dat nog in de eerste jaren dezer eeuw in talrijke gemeenten van
Overijssel en Gelderland in gebruik was, en tot heden toe, vooral onder de kinderen,
- in Noord-Brabant zelfs onder de meer bejaarden van den volksstand, - nog niet
algemeen is

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

191
uitgestorven, bestaat uit de volgende eigenaardige oefening:
Elk der spelers tikt of klopt met een der punten van het ei, dat hij heeft uitgekozen,
op dat van zijnen tegenstrever, die er tot langeren weerstand nauwelijks iets meer
dan het éene einde van vertoont. Degene, die het ei van den anderen doet breken,
heeft recht op het ‘geblutste’ ei zelf, of - volgens op voorhand gesloten overeenkomst
- op de waerde daarvan in geld. Wanneer geen der beide eiers beschadigd wordt,
blijft het spel natuurlijk onbeslist.
Dit spel is aan vaste regels onderworpen.
Men moet met gelijke einden, dit is met spits op spits, met stomp op stomp, op
elkander tikken. Bij dit spel wordt weleens bedrog gepleegd: aardigaards tikten met
een behendig uitgeblazen en met gesmolten pek gevuld ei, dat daardoor hard en
tegen 't botsen kon, terwijl anderen weer op een houten, steenen of kalken ei zoo
kunstig de kleur van de eierschaal wisten te leggen, dat het voor een echt ei kon
doorgaan, en alzoo altijd het tegenstekende kon doen verliezen. Maar kwamen de
kwade praktijken aan't licht, dan werd de vervalscher, tot zijne straf, van 't hoofd tot
de voeten met eierstruif beworpen, somtijds ook met schoppen en muilperen uit het
(1)
spel gejaagd.
Te Buggenum, in Hollandsch Limburg, werd door H. Welters het volgende gebruik
aangeteekend. Daar houden de herbergiers, van na de vespers tot bij het ontsteken
van het licht eene tafel gedekt, waarop een bereide verkenskop met brood en eieren
voor iederen bezoeker ten beste staat. Na het ontsteken van het licht wordt de tafel
afgedekt, en de later komende gasten ontvangen ieder een koppel

(1)

r

D Halbertsma, De Paascheieren, in den Overijselschen Volksalmanak, 1840, en van Lennep
en Tergouw, Het Boek der Opschriften.
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gekleurde eieren. Ook den rondtrekkenden gast wordt in elke herberg een koppel
(1)
eieren aangeboden.
In de omstreken van Maaseik heeft het eiertippen in den namiddag van den
tweeden Paaschdag plaats, en wel met geverfde eieren. Alleen de kinderen nemen
aan dit vermaak deel. Elk hunner is daarbij voorzien van een fleschje vol zoethoutsap,
‘brouwsel’ geheeten. Hier duurt het eiertippen gedurende de geheele Paaschweek
(2)
voort .
Evenals te Maaseik, waar het besproken volksspel steeds in de nabijheid van
eene, even buiten de stad gelegen Sint Janskapel plaats grijpt, was ook op de
meeste andere plaatsen, zoo te Nurhem, Arnhem, Winterswijk, Wageningen,
Oostmarsum, Lochem en elders, daarvoor eene bepaalde plek gronds aangewezen.
Ook voor het aanleggen der Paaschvuren was dit het geval, eene omstandigheid
waaraan onderscheidene plaatsen in Noord-Nederland den naam van Paaschweide,
als te Arnhem, Paaschberg, als te Lochem, Paaschkamp, als te Oostmarsum,
(3)
verschuldigd zijn .
r

D Halbertsma beschrijft nog het volgende Paaschspel: ‘Er staat eene mand met
beschilderde eieren; een der spelers neemt ze er uit, en legt ze op den grond uit
elkander in eene vooraf bepaalde, meest zeer samengestelde figuur, terwijl de
andere zich verwijdert, om eenen bepaalden afstand heen en weer af te loopen. Is
de looper bij de mand terug vóor dat de andere zijne figuur voltooid heeft, dan zijn
de eieren door den looper gewonnen; maar de uiteenlegger wint ze, wanneer hij de
(4)
figuur voleindigd heeft vóor de terugkomst van den looper’ .

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

Feesten, zeden, enz. in Limburg.
Trad. et lég. de la B..
Tergouw.
Overijselsche Volksalmanak.
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In den Zuid-Westhoek van Oost-VIaanderen ontdekte ik een gebruik, dat met het
door Halbertsma medegedeelde veel overeenkomst heeft. Jaarlijks heeft te
Schoorisse, in de herberg Het Wolfsgat, op eersten Paaschdag eene eierraping
plaats, welke uit de volgende oefening bestaat.
Vóor de deur der herberg, worden op den openbaren weg vijf-en-twintig eieren,
op zeven voet afstand van elkander, neergelegd. Zij, die zich voor het spel als
deelnemers lieten inschrijven, treden in groepen van drie personen op. Een dezer
drie gelast zich met het voeren, een tweede, die daarenboven geblinddoekt is, met
het trekken van den kruiwagen. Terwijl nu deze beiden den afstand, die het eerste
ei van het vijf-en-twintigste scheidt, heen en terug afleggen, moet de derde kamper
al de eieren, éen voor éen oprapen, en vóor de deur der herberg bij elkander leggen.
Gelukt hij hierin, dan hooren de eieren hem toe. In het tegenovergestelde geval zijn
de twee mededingers de overwinnaars.
Te Quaremont is hetzelfde spel in zwang. Hier echter treden de deelnemers
gevieren op: een raper, twee trekkers en een voerman. De drie laatste worden
geblinddoekt.
Ook in Provence, Spanje en Italië zijn de eierspelen in zwang.
6. - Een der meest pittoreske Paaschgebruiken is ontegenzeggelijk het
zoogenoemde ‘Vasten uitkloppen’, dat vrij algemeen des Zaterdaags schijnt te
hebben plaats gegrepen, zooals overigens blijkt uit zeker West-vlaamsch rijmpje,
hetwelk volgens Rond den Haerd, 1869, bl. 130, niets anders is dan een fragment
van eene dier wonderbare ‘tellingen’, die, in het Brugsche althans, tot heden toe in
den mond der kantwerksters voortleven.
‘Palme, palmezundag.
den Maandag sla (an) ik me kalf,
den Dijsendag deel ik het half,
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den Woensdag schort men de klokke,
den Donderdag is 't zoppedoppe,
den Vrijdag zoo kruipt men,
den Zaterdag klopt men den Vasten uit.’

Volgens Baron von Reinsberg-Düringsfeld kloppen de kant- of spellewerksters, op
het oogenblik, dat de klokken beginnen te luiden, op hunne werkdoozen, sluiten ze,
en staken voor den geheelen dag den arbeid.
Te Leuven en in andere Belgische steden doorliepen de jongelieden uit de
volksklas, volgens Schayes enkel tot de Fransche omwenteling, op Paaschavond
de straten hunner wijk, en sloegen daarbij met hamers en slokken op de gesloten
deuren en vensterluiken.
Te Mechelen verstond men door ‘Vasten uitkloppen’ gansch wat anders: het door
den priester even vóor het aanheffen van het ‘Gloria in excelsis’ afgelegde
rouwgewaad, werd, in de kerk zelve, door de koorkinderen ‘uitgeklopt’.
Niet min vreemd schijnt ons, wat te Contich geschiedde. Te middernacht openden
de knechts der hoeven de deuren en vensters des huizes, en joegen, met bezems
gewapend, den langen, droeven boetetijd naar buiten, al roepende:‘Paschen er in
en Vasten er uit!’ Hij, wiens stem, na het openslaan der vensters, het eerst vernomen
(1)
werd, ontving des anderdaags twee of vier eieren meer dan de anderen .
7. - Zooals mijne lezers weten, was het de hertog de Requesens, die, in zijne
hoedanigheid van gouverneur, bij plakkaat van 16 Juni 1578 vaststelde, dat ook in
de Nederlanden voortaan het jaar op 1 Januari zou aanvangen.

(1)

Trad. et lég. de la B..
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Vóor dit jaartal telde men, in onze gewesten, het verloop des tijds volgens
onderscheidene stylen, waarvan de meest algemeen aangenomen ontegenzeggelijk
waren: de styl van Utrecht, welke in het Brugsche Vrije, die van Doornik, welke in
Vlaanderen en het Doorniksche, en eindelijk, die van Kamerijk, ook stylloop of
ghewoonte van den hove, in het Latijn mos gallicus geheeten, welke in Brabant in
voege was.
Volgens dezen laatsten styl nu nam het nieuwe jaar op Paschen aanvang, eene
bijzonderheid, welke wij ook in vele gewesten van Noord-Nederland terugvinden,
en die ongetwijfeld geheel of gedeeltelijk aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan
van enkele andere gebruiken, die ik niet stilzwijgend mag voorbijslappen.
Opmerking verdient het, dat de geloovigen elkander slechts op die kerkelijke
feesten eenen ‘hoogdag’ wenschen, welke, zooals ook het Kerstfeest, eertijds den
nieuwen jaarkring openden. Evenals op Nieuwjaarsdag begroeten de Antwerpsche
burgers elkander op Paschen met de geijkte woorden: ‘'nen zaligen, zulle!’ terwijl
men, geheel Brabant door, zoowel op den kerkweg als bij het binnentreden of
verlaten der kerken, uit ieders mond het classieke: ‘nen zaligen hoogdag en nog
veel navolgende’ zal vernemen.
8. - Met dat oude Paasch-Nieuwjaar zal ook wel de Paaschbrief in verband staan,
dien waarschijnlijk meer dan een mijner lezers, evenals ik zelf, in zijne kinderjaren
onder vaders of moeders dictaat zal geschreven hebben. Met zulke Paaschbrieven
plachten niet slechts de kinderen hunne ouders, peter en meter, enz., maar ook tot
rond 1830 de bloedverwanten, vrienden en voorname bekenden elkander te
verrassen.
Baron von Reinsberg zoekt den oorsprong der Paaschbrieven in de ‘pascale
letteren’, welke, in de eerste tijden
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der Roomsche kerk, de bisschop van Alexandrië, de om hare sterrekundigen zoo
beroemde stad, aan den Paus liet geworden, ten einde dezen, en door hem aan al
de andere kerkvoogden, de voor elken nieuwen jaarkring getroffen regeling van alle
(1)
veranderlijke kerkelijke feesten, kenbaar te maken .
Naar mijn oordeel gaat de schrijver van Trad. et Légendes de la Belgique hier
eenigszins te ver! Hoe belangrijk ook, komt mij de door hem vermelde
geschiedkundige bijzonderheid hier geheel overbodig voor. Het gebruik der
Paaschbrieven schijnt mij door het eenvoudig feit, dat Nieuwjaar voorheen op
Paaschdag viel, genoegzaam toegelicht.
9. - Reeds in de vroegste middeleeuwen zien wij gewagen van Paaschgeschenken.
Niet alleen voor de priesters, ook voor de vorsten en de staats- en gemeentelijke
waerdigheidbekleeders, waren zij bestemd. Reeds Karel de Groote schonk aan
zijne officieren en hovelingen jaarlijks, op Paaschdag, een opperkleed van gestreept
Friesch laken.
Tot beloken Paschen toe wenschen, ook op onze dagen, de geloovigen elkander
‘'nen hoogdag.’ Eerst op dien dag nam het Paaschfeest oudtijds een einde, en
hernamen de gewone beslommeringen van het maatschappelijk leven hunnen loop.
Zoo wordt het ons duidelijk, dunkt mij, waarom in vroeger eeuwen zoo vele zaken,
verkoopings- en verhurings-contracten, afstand van goederen, vergunning van
keuren en privilegiën, op dien dag gesloten werden. Op de Veluwe is het tot heden
toe niet zeldzaam, den dienst van knechts en meiden op beloken Paschen te zien
aanvangen of afsluiten. Dat heet men Paaschhuren.
10. - Was Paschen de eerste dag des jaars, dan was de

(1)

Von Reinsberg-Düringsfeld. Loc. cit.
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Maandag na Palmarum er de laatste Maandag van. In een artikel van Rond den
Haerd, 1869, bl. 130, vind ik het bewijs, dat enkele, meer bepaaldelijk den
Sylvesterdag eigen gewoonten, eertijds ook op dezen dag toepasselijk waren.
‘De Maandag na Palmenzondag hiet te Brugge over oude tijden Kalfdag. Die op
dien dag laatst in schole of te huis kwam, was kalf, wierd kalf gescholden, en in die
hoedanigheid, geplaagd en gezeerd. Tot die kinderplagerijen gebruikte men eene
vodde ofte puppe, die men eensgelijks het kalf placht te noemen...’
Op deze bijzonderheid schijnt het reeds aangehaald rijmpje te zinspelen:
‘Palme-palmezondag.
den Maandag sla(an) ik me kalf...’

11.- Thans een enkel woord over de Paaschkaers, of juister gezegd, over de 5
daarin verborgen wierookkoreltjes, geheel België door bekend onder deze benaming:
de nagelen der Paaschkaers, of, zooals op enkele plaatsen het geval schijnt,
Paaschnagelen.
Deze ‘nagelen’ bezitten, volgens het geloof der buitenlieden, ongeëvenaarde
eigenschappen. ‘Dat is zulk een krachtig gewijd:’ deze verzekering heb ik, in mijne
jeugd, honderden keeren uit den mond van onzen ouden koster, ‘onzen naasten
buurman’, vernomen.
De Paaschnagel weert alle tooverij af. Om toovenaars, tooverheksen en
sjipenessen den ingang tot stal of woning te ontzeggen, legt men een deeltje van
den Paaschnagel onder den dorpel van deze gebouwen. Doet men zulks op het
oogenblik, dat de brengster van het kwade lot reeds is binnen. getreden, dan zal
het haar niet meer gelukken, langs de deur naar buiten te treden.
In de omstreken van Aalst en Ninove vertelt men van eene
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tooverheks, die des Zondaags na de Vespers in de kerk bleef zitten, en den koster,
die haar verzocht, zich evenals alle andere parochianen te willen verwijderen,
toevoegde: ‘Neem eerst den Paaschnagel weg, die onder den dorpelsteen der
(1)
lijkdeur ligt.... en dan zal ik heengaan!’
Als men een deeltje van den Paaschnagel in eenen bouwvalligen muur verbergt,
hoeft men geene instorting te vreezen.
Als men het zaaigraan bereidt, leest men daarover de litanieën van alle Heiligen
of het Evangelie van Sint Jan. Daarna mengt men in hetzelve eenige korreltjes
doopzout, en een weinig was van de gewijde kaers. Dit laatste vervangt men bij
voorkeur door een deeltje van den Paaschnagel. Beide bijzonderheden stammen
uit het Brabantsche.
Volgens Rond den Haerd, 1880-1881, bl. 29, voegt men in West-Vlaanderen bij
o

o

o

o

het zaaigraan: ‘1 wijwater, 2 watertje van Lourdes, 3 Paaschnagel, 4 eenige
o

druppels van de gewijde kaerse, 5 een takske gewijde palm, dat boven den lauwer
o

ofte ketel met de vlamme van de gewijde kaerse verbrand wierd, en 6 eene grepe
gewijd zout.’
In het Kunst- en Letterblad, 1873, bl. 63, lees ik in eene aldaar medegedeelde
sage, hoe een man van Linden, bij Leuven, na vruchteloos gepoogd te hebben, met
een gewoon licht in eenen diepen en donkeren kelder te dalen, ten slotte een eind
van de Paaschkaers nam, en in zijn opzet gelukte: ditmaal werd de vlam niet
uitgedoofd.
Baron von Reinsberg deelt mede, dat men in Vlaamsch-België, in Brabant vooral,
in het water, waarmede het zaaigras wordt gewasschen, eenig was van den
Paaschnagel pleegt te mengen, ten einde de graanvrucht van de ‘poppen’ te

(1)

Mededeeling van den heer A. de Cock.
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bevrijden. Men legt dit was ook onder den drempel der stallingen, ten einde het vee
tegen den beet van razende honden te beschermen, en men werpt het in het voeder
der hoornbeesten, in de vaste overtuiging, dat men slechts op die wijze de veeziekte
kan afweren.
12. -Nog een paar bijzonderheden, en ik kom tot het laatste deel van dit opstel:
Paschen in de Nederlandsche spreekwoorden en in de volkstaal.
In de provintie Limburg bezoeken de landbouwers op tweeden Paaschdag hunne
akkers, steken er een takje gewijden palm in de aerde, en spreken daarbij de
volgende bezwering uit:
Ik plant u hier in den dauw des Hemels
en in de vettigheid der aerde.
(1)
Dat de goede God u zegene en beware!

‘In de Paaschweek wikkelt men eene(n) gewijde(n) palm in een doek, steekt die(n)
achter een moedergodsbeeld, en zwaait, wanneer op Paschen de klokken luiden,
het pakje driemalen door de lucht, roepende: “Weg met alle dieren, die geen botten
(2)
hebben!” en alle vlooien zijn voor een geheel jaar... verdwenen.’
Ook van ratten en muizen kan men, met een weinig goeden wil en veel goed
geloof, zijn huis rond Paschen zuiveren. Zoo althans in Bohemen. Ziehier hoe:
‘Bij het eerste of middagsklokkengelui van Palmzondag of Paschen, bindt de
huisvrouw alle sleutels van het huis te zamen, en rammelt er mede in den kelder.
Men kan ook eene doode muis door het huis dragen, aan eene kat, eene groote
muis of een rat een belletje omhangen, en die dan loslaten, of eene kreeft in een
muizengat steken. Het achter-

(1)
(2)

Trad. et lég. de la Belg., Ecrevisse, De Bokkenrijders, enz.
De Gids, 1881, II, bl. 237.
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waarts werpen van eenen ouden schoen in stroomend water, op Goeden Vrijdag
(1)
of op Paschen, kan mede goede diensten bewijzen.’
Eindelijk, in R.d.H., 1879, bl. 224, lees ik, dat wie op Paaschdag, Pinksteren en
Kerstmis vast, bevrijd zal blijven van tandpijn.
Ziehier thans eenige boerenregelen, spreekwoorden en zegswijzen, welke op
Paschen zinspelen. Ik zeg eenige! Te beweren, dat ik slechts de helft van de
bestaande zou hebben aangeteekend, ligt geenszins in mijne bedoeling!
Onder de boerenregelen kan men rangschikken:
1. Vliegen op Kerstdag de muggen rond, dan dekt op Paschen het ijs den grond.
2. Geeft Kerstdag warmen zonneschijn, dan zal er te Paschen nog houtvuur zijn.
3. Groene Kerstmis, witte Paschen!(2) Witte Kerstmis, groene Paschen!
4. 'Ne warme Kerstmis, 'ne kouë Paschen, 'ne kouë Kerstmis, ne warme Paschen.
5. Bloemen te Kerstmis, ijs te Paschen!
6. Te Kerstmis op straat, en te Paschen in den haerd(3).
7. Paschen op, Paschen neer, Paschen brengt den Zomer weer.

(1)
(2)
(3)

Mr. L.A.J.W. Baron Sloet, De Dieren in het Germaansche Volksgeloof, bl. 89.
In het Hoogduitsch bestaat: Grüner Christtag, weisse Ottern.
Bij de Saksische boeren uit Zevenbergen hoort men:

Kräsdach fuer de wàndjen,
îsterdach fuer de bràndjen.
of in het Hoogduitsch:

Christtag vor den Wänden,
Ostertag vor den Bränden.
(HALTRICH, Zur Volkskunde.)
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8. Als te Paschen de zon op den misboek schijnt, zal het een goed bieën-jaar
zijn.
9. Als het op Paschen stil van wind is, dan zal het een goed bieën-jaar wezen(1).
10. Vroeg Paschen, vroeg Zomer.
11. Regen op Goeden-Vrijdag, geeft een goed jaar (Limburg).
12. Regen op Goeden-Vrijdag, moet men druppel bij druppel uit den grond krabben
(2)
(Brab.) .
13. Oostwind op Goeden-Vrijdag is goed weer! Zuidwesten-wind brengt ongeluk
(2)
aan(ib.) .
14. Te Paschen komt de zon al dansende op (Wambeke).
Een nog niet opgeteekend Paaschrijmpje is het volgende, in Groningen algemeen
bekend:
Ons Paschen, ons Paschen die komt aan,
wij hupplen en springen van voren af aan. (Winschoten.)

Ziehier eene kleine reeks spreekwoorden:
1. Als Paschen in de kriekenweek komt, d.i.t.z.: nooit.
2. Als Paschen op eenen Goeden - Vrijdag komt, - zelfde beteekenis.
3. Men roept zoo lang Paschen, tot het eens komt,
4. De Vasten is kort voor die te Paschen moet betalen.
5. Een zot is een zot, al ware het Paaschdag.
6. Een zot is een zot, al waar hij op zijn Paaschbest.
7. 't Zijn vijgen na Paschen.
8. Vijgen na Paschen zijn paddestoelen in den Mei.
9. Als Paschen op eenen Zondag komt, is elk kind van zijn eigen vader.
10. De klokken zijn naar Rome; zij zullen eiers leggen.

(1)
(2)
(2)

P. Welters, loc. cit.
r

D Coremans, L'année de l'anc. Belgique.
Rond den Haerd.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hij heeft veel Paascheeiers geëten, d.i.t.z.: hij heeft lang geleefd.
Tusschen Paschen en Pinksteren vrijen de onzaligen.
Hij is op zijn Paaschbest.
Hij heeft zijnen Paaschfrak aan.
(1)
(Het zal duren) van Aken tot Paschen .
Sint Joris'Vasten onderhouden (Veurne), d.i.t.z., van Witten-Donderdag tot
(2)
Paaschmorgend slechts klaar water gebruiken .

Eindelijk vindt men in Woordenboeken en Idiotica nog benamingen als:
(3)
Paaschachten, o. Zondag na Paschen .
(3)
Paaschachter, o. laatste Paaschdag .
(3)
Paaschbeest, Paaschos , elders kroonbeest, vette koe of - os, die gewoonlijk
vóor Paschen geslacht wordt.
(3)
Paaschbloem, v., madeliefje, keukenschelle, sleutelbloem, koekoeksbloem .
o

o

Paaschhout, o. 1 soort van wilg met witgele, korte, dikke katjes; 2 buksboompje
(4)
(West-Vlaanderen) .
o
o
Paaschkaerse, vr. 1 campanula pyramidalis; 2 digitalis purpurea.
(4)
(West-Vlaanderen) .
(3)
Paaschkers, v., wollekruid , verbascum thapsus.
(3)
Paaschlelie, gele inlandsche of gemeene narcis .
(4)
Paaschwerf, vr., dezelfde wilgesoort als paaschhout.
En hiermede neem ik van mijne geachte lezers afscheid, hen nederig biddende, dit
mijn folkloristisch Paaschei,

(1)

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

Zie voor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 in het Belgisch Museum, V, 1841, een opstel
van Pr. van Duyse, Spreekwoorden aan geestelijke zaken ontleend, alsmede Nalezing op dit
artikel.
Rond den Haerd.
Van Dale.
Van Dale.
Van Dale.
Van Dale.
Teirlinck's onuitgegeven ‘Vlaamsche Plantnamen’.
Teirlinck's onuitgegeven ‘Vlaamsche Plantnamen’.
Van Dale.
Van Dale.
Teirlinck's onuitgegeven ‘Vlaamsche Plantnamen’.
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ofschoon noch een Lancret, noch een Watteau het met zijn kunstig penseel versierde,
ja ofschoon ik zelf niet eens het voorrecht geniet, het hun op een kostelijk zilveren
bord of eene rijkbemaalde passieschotel aan te bieden, ‘met goeden herte’ te willen
aanvaerden, en mij, bij nadere beschouwing, zooals vader Maarlant het uitdrukt,
voor elke leemte en elken misslag, als goede kristenen te willen ‘ghenadich wesen!’
‘Hei koerei!
't is mijn ei!
(1)
't is mijn laatste Paaschei!’

(1)

Zie V. Vloten, II, bl. 62.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

204
(1)

Slachtoffers .
(Uit het Limburgsch werkmansleven.)
Jan Bockx heeft een grooten bult en een klein belachlijk koppeken, dat gansch
tusschen de hoogopstekende schouders verscholen zit; zijn onnoozel gezichtje ziet
er uit als dat van een kwâjongen van veertien jaar; - hij is gansch baardeloos. Vroeger
was Jan nochtans een flinke jongen met stevige knoken aan 't lijf; - dan, iedereen
groeit op zooals hij kan of moet, en maar zelden zooals het behoort.
Jan's vader was voerman bij Egels, den rijken houtkoopman; - 't is wel
vijf-en-twintig jaar geleden.
Weet ge, lezer, wat een voerman bij een houtkooper zooal te verrichten heeft?
Doch, vooraleer U dat te zeggen, dient ge te weten, dat er te dien tijde in mijne
geboortestreek ongemeen veel zware eikeboomen langs alle velden en weiden
stonden. Naarmate de ouwe luî, die ik als kind gekend heb, hun plaatsje in de
schaduw van 't kerkje innamen, werden die prachtige boomen bij honderden, bij
duizenden neergeveld. Hetgeen de oudjes en hunne voorzaten met liefde gekweekt,
met angstvallige zuinigheid gespaard hadden,

(1)

Uit ‘Schimmen en Schetsen’, een bundel van 200 bladz., onder pers bij Minkman, uitgever
te Arnhem. Prijs, 2 fr.
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werd door jeugdige erfgenamen zonder verwijlen aan de bijl prijs gegeven; - het
machtige sieraad van ons dorpje werd in klinkende penningen herschapen.
Vóor een paar jaar kwam ik in 't vroeger zoo aardig plekje terug. De
vernielingszucht heeft uitgewoed, - al de breedgekruinden zijn weg! Vroeger leek
het dorp, van de heide gezien, eene ‘oase.’ Op een kwart uurs afstand kon men het
wel hooren, doch niet zien, zoo net lag het verscholen tusschen het hemelhooge
eikenloof. Thans van dat alles niets meer! Uit de verte ontwaart men hier en daar
eene zwarte streep door een of ander jong dennenbosch legen den gezichteinder
geteekend, en daarboven eerst het kerktorentje met zijne grauwe spits, later de
hoogste huizen met hunne rood-pannen daken. De ruischende eiken, - reuzenzuilen
onder 't blauwend gewelf des hemels, - zijn door magere bezemstelen, met een
trosje groen, vervangen; deze moeten nu maar groeien voor de komende geslachten.
Als kind heb ik dat wandalenspel herhaaldelijk bijgewoond. Wanneer een huisvader
overleden was, kwam, op 't einde van den winter, een klein mager kereltje, - de
knecht van den notaris, - met zijne bijl, ging in 't veld rond, kapte een handbreed
schors uit de lenden der eikenreuzen en schreef in de wonde een nommer met
roodsteen; dat was het merk der veroordeeling.
Eene maand nadien, wen de heerlijke boomen door de lieve zon en het zoele
windje gekust en gestreeld werden en met hunne zwellende knoppen wilden
antwoorden: ‘Dank, schoon zonneken, dank, goedig windje!’ als ze gereed waren
om zich machtige kransen van groen en bloemtrosjes rond den breeden kop te
slingeren, - dan kwam de notaris met zijn droog, hoogst- edel en gestreng- ambtelijk
voorkomen en 't vonnis werd onwederroepelijk bekrachtigd.
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Enkele dagen later waren er de werklui van Mr. Egels. Wij, ondeugende
schooljongens, stoeiden die na en hielden wel eens hageschool, want in de meeste
eikenkruinen huisden eksters of kraaien en dan ging het er:
- ‘'k Wed dat ze al eiers heeft?’
- ‘Ja, ze broeit al, - ze zullen niet meer deugen.’
(1)
- ‘Wel doe gek, - d'r zijn d'r nog geen die broeien, 't is nog te vroeg!’
(2)
- ‘Percies, Riekske, d'r zijn d'r nog veel, die niet uitgetimmerd zijn. ’
(3)
(4)
- ‘Renke durft gij die ekster uithalen? Als ze den boom kappen, vallen de eiers
stuk.’
(5)
- ‘'t Is niet zeker; kijk, de poort is langs genen kant en de boom moet langs hier
vallen.’
- ‘Meende-dàt.’
- ‘Wel zeker, - niewaar Jan?’
- ‘Ja, jongens, hij mag over straat niet vallen, he!’
- ‘Wanneer zult g'hem om hebben, Jan?’
- ‘Te achternoen, - as't God blieft.’
- ‘Zoo, en mogen we dan om de eiers komen?’
- ‘Ook al; - wel ja, - waarom niet.’
- ‘Ei, mannen, 't slaat tien ure! Te laat in school, d'r zal een vlieg opzitten!’
En wij allen weg in zoo wilden ren, dat het stof onder onze voeten als eene wolk
in de hoogte ging. Ter school werden wij naar behooren getuchtigd; onze magister
bewees ons handtastelijk, dat we aan 't ergste vergrijp schuldig

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

Zij - in 't vertrouwelijk dialekt van Asch en omstreken: doe.
Die hun nest nog niet klaar hebben.
Reinier.
De eiers rooven.
Opening langswaar de ekster in en uit het nest vliegt.
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waren, - hebbende het aangename vóor het nuttige getrokken. Ach, wat zal ik
zeggen: - des efter niettemin bleven hart en geest bij de boomkappers en 't
eksternest. O, jeugdige verstoktheid in den kwade!
Na schooltijd waren we allen op onzen post bij de houthakkers; de boterham, die
anders zoo heerlijk lekker smaakt, werd in steek gelaten, liever dan afwezig te zijn
bij de oplossing van het vraagstuk:
Zullen de eiers nog gansch zijn?
Dan, de reus viel langzaam, plechtig; de val werd gebroken door hoog schaarhout.
Wij klauterden als kabouters langs tak en twijg en.... ‘Hoerah!’ er waren nog enkele
eiers ongeschonden!
(1)
Zóó viel de eene reus na den anderen, de looiers kwamen ze onbarmhartig
villen en hun de machtige armen afhakken. Thans komen die lieden me als een
slag barbaren voor, die er een helsch genoegen in vonden, al wat edel en grootsch
is, te verderven; toen waren het onze vertrouwden - onze vrienden.
***

Wat een voerman bij een houtkooper te verrichten heeft?
Daar ligt een zware eik; die moet onder den loggen boomwagen in kettingen
gehangen worden. De dommekracht zal hem optillen langs het ééne, - de voerman
aan het ander eind. Deze kan zich de lenden wel eens kreuken, maar het werk moet
gedaan worden - hij wint immers twee frank per dag.
In Mens' Wieën-veld lag zoo een groote eik. Egels' logge houtwagen stond er
naast met meester en voerman. Het zwaarste eind was reeds door de dommekracht
opgeheven en

(1)

Werklui, die de schors van stam en tak afnemen.
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stevig onder de karre vastgeketend. Toen vroeg de koopman:
‘Zult ge hem langs 't kopeind kunnen heffen, Pier?’
‘Ik zal probeeren, meester.’
Pier Bockx hefte uit al zijne krachten,... het ging. En toen het gevaarte goed
vastgemaakt was, stortte Pier ten gronde. Er schoot een straal dampend bloed uit
zijn' verkrampten mond....
Daar stond de houtkooper, als van de hand Gods geslagen. Wat ging hij nu
aanvangen? Pier had ondertusschen de oogen gesloten en lag beweegloos nevens
den zwaren boom. Egels wreef herhaaldelijk met de hand over zijn voorhoofd; hij
werd bleek en sidderde over al zijne ledematen.
Ging zijn goede naam niet in gevaar komen? Zou men, de verraderlijke, niet
zeggen: ‘Hij, Egels, is de fout van Pier's dood?’ Maar hij had den zwoeger immers
altijd regelmatig betaald - twee frank per dag! Neen, HIJ was niet plichtig; hij kon zoo
iets niet voorzien, en niemand toch zou voor dien arbeid meer betaald hebben.
Zóó suste de uitbuiter zijn gewetenslijden. - Dan, er moest iets verricht worden.
Daar blijven staan tot het Pier believen zou wakkeren gezond te worden, dat ging
in alle geval niet, en wie weet, hij kon misschien eens nooit meer ontwaken... O!
dat zou verschrikkelijk zijn.
‘Nu heb ik het!’ riep de houtkooper eensklaps vrij luid en draafde met gesloten
vuisten weg in de richting der kerk. Weldra kwam hij met den hijgenden, kuchenden
pastoor opgestooten - immers, Pier Bockx kon allicht iets op het geweten hebben.
Hij kon het echter thans niet ontlasten, doch de zielenherder bood hem troost,
zeggende:
‘Gij hebt uwen plicht altijd volbracht, niet waar Pier? Altijd goed voor uwen meester
gewerkt... Iedereen moet sterven... Onze hemelsche Vader komt de zijnen soms
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onverwacht oproepen... Het lot der menschen rust in 's Heeren handpalm... Geen
christen mag tegen Godes heilige raadsbesluiten morren... Verduldigheid is den
hemel welgevallig... Christus zelf heeft het gezegd: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen,
want ze zullen God zien...’ De Heer in 't eeuwige rijk zal U uw lijden op aarde
vergoeden, - duizendvoud... Gij hebt altijd eerlijk uw best gedaan... Zeg, Bockx, is
er niets dat uw geweten doodelijk belast?...’
Dan opende de lijder de oogen. Uit zijn' heeschen gorgel bibberde het: ‘Ja... ik
heb... hem.... kunnen... heffen.’
De man Gods sprak over den veegen werker dofjes het: ‘Ego te absolvo’ uit,
zalfde hem hier en daar uit een paar zilveren potjes, en zeilde toen af met zijnen
koster. Daarna werd de ongelukkige tusschen eene vracht takkebossen op de
schokkende kar gezet en zoo ging de droeve tocht naar huis.
***

Pier Bockx stierf niet onmiddellijk; vijf jaar sukkelde hij nog; den dienst van voerman
bij Egels kon hij echter niet meer waarnemen; hij was te zwak.
Het werk moest evenwel gedaan worden, daarom kwam er een andere voerman,
die boomen heffen kon, - zonder dat een straal dampend bloed uit zijne borst schoot.
In stilte leed Pier armoede, onzeglijke armoede; hij verdiende geen twee frank
daags meer; - maar dat is nu eenmaal zoo in de wereld: er moeten armen en rijken
zijn; dat is zoo vroeger geweest, en 't zal zoo wel blijven. Bovendien een
houtkoopman kan toch 'nen knecht niet onderhouden, vooral als deze nog geen'
boom heffen kan...
Egels is evenwel menschlievend; hij is fatsoenlijk, - dat zegt iedereen, die weet
wat fatsoen is.
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En nu, lezer, roepen we Janneken Bockx, - thans Jan met den bochel, - terug.
Janneken was toen tien à twaalf jaar oud, en - we zegden het reeds - had fiksche
knoken aan 't lijf. De houtkooper had het bemerkt, ging bij den zieken Pier en zei:
‘Ik wil u in den nood eene helpende hand reiken en toonen dat ik altijd over u
tevreden geweest ben. Zend den jongen - hij wees op Jan, - morgen vroeg te zes
ure naar mijn huis, ik zal hem meenemen om takken te laden. Hij zal van heden af
twintig cents winnen, en als hij goed werkt, krijgt hij aanstaande jaar twee en twintig
en half. - Vergeet niet hem eten mede te geven.’
's Avonds kwam de knaap met halfgekreukte lenden, gepletterde schouders en
bebloede handen te huis; hij had twintig cents gewonnen, - één brood.
Zoo ging het dag aan dag. Egels had geen tijd om op den naren glimlach te letten,
die rond de lippen van den verworpeling krinkelde, wen de tak, dien hij heffen moest,
te zwaar was. Zulke bespiegelingen passen in den mond van luî, die niets anders
te doen hebben, doch liggen verre beneden de ernstige bemoeiingen van een
fatsoenlijk houtkoopman. - Waar moet het naar toe, indien een houlkooper zich de
gemoedsbewegingen zijner onderhoorigen aan te trekken hebbe? - In den handel
heeft men al erger dingen voor.
r

M Egels is een fatsoenlijk houtkoopman; wie zal dat betwisten?
Jan Bockx won langzaam aan kracht en snel aan vaardigheid. Een verstandig en
klaarziend mensch doet alle bekwaamheid gedijen; zoo ook de geachte Heer Egels,
- het zij te zijner eer gezegd.
‘Waar handigheid bestaat komt de noodige kracht alreê,’
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sprak de waardige man bij zich zelven, en Jan moest van toen af boomen van
geringen omvang heffen. Het zweet brak den dompelaar langs alle poriën uit, zijne
pezen spanden tot springens toe, zijne spieren krinkelden pijnlijk ineen, zijne
schouders kraakten, zijne ruggegraat plooide..... en, hij kon den boom al heffen!
De rijke houtkooper wist zijn volk op tijd en stond aan te moedigen.
‘Toe jongen, - sprak hij, - het zal gaan; toekomend jaar zult gij haast zoo sterk
zijn als voorheen uw vader!’
Hier voegde hij nooit iets bij over dien straal dampend bloed....
Ondertusschen was Jan's vader, na eenige maanden te bed gelegen te hebben,
aan zijne borstkwaal overleden, hetgeen ook heel natuurlijk is: ‘Teringzieke lui komen
er niet af,’ - dat was de meening van den veel geëerden
r

M Egels.
Wat kan ik al zeggen van de begrafenis van Pier Bockx? Ja, wat is er te zien bij
het ter-aarde-bestellen eens armen?
In het sterfhuis, onmiskenbare teekenen van knellenden nood;.... eene moeder
met roodgeschreide oogen.... en nokkende bloêkens van kinderen. In eenen hoek,
op twee kreupele stoelen, eene onoogelijke lijkkist uit ruw berd in malkaar geklopt,
en daarin het stoffelijk overblijfsel van den vader, - den vurig geliefden, diep
betreurden vader. Eenige stonden later, op straat, eene versleten, vuile boerenkar
en daarop eene langwerpige vracht onder een verkleurdzwart deksel met geel kruis.
Langs de linker voorzijde zit de voerman, wiens lange magere beenen onder de
berrie heenen weer bommelen bij eiken schok in het slecht verzorgde karspoor.
Achter dien naren doodwagen, de vrouw met
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verbrijzeld harte, de vrouw van den aflijvige, zijne arme schaapjes van kinderen, en
eenige buren, - arme buren, wil ik zeggen, wier sombere, verweerde koppen, diep
op de borst gezonken zijn en uit wier beklemden boezem het eenvoudige,
aangrijpende gebed opstijgt:
‘Heere, wees zijner ziel genadig! Heere, schenk hem de eeuwige rust!’
Lezer, hebt ge zoo een stoet wel eens door de velden zien heentrekken, terwijl
het zoele windje in 't loof der breedgekruinde eiken speelt en het graan tot eene zee
van golvend groen herschept? - terwijl heg en struik bloem en geuren spreiden en
elke vogel, klein of groot, zijn liefdeliedje kweelt? Hebt ge dat weemoedig gebed al
gehoord wanneer het uit den hollen weg tegen de heerlijke boomen opsteeg? Die
herinneringen uit mijne kinderjaren zetten zich vast rond mijn hart en knellen het te
pletter. Dan hoor, dan voel ik weer dat brommende gebed; het wordt hoe langer
hoe krachtiger, het klinkt, galmt, schettert, het lost zich op in een ijselijk dreunende
vermaledijding en sluit met een verbijsterenden wanklank.
(1)
Ter kerke. - De arme weduwe kan geene vijftig frank belalen voor gelicht en
geen tachtig voor den dienst; ze heeft zelfs geen stuk van vijf frank voor eene kleine
mis met belezing. Daarom klinkt het misselijk gezang des priesters als een schrillen
spotlach over de lijkbaar en des kosters lang gezicht schijnt nog veel langer, 't Is
(2)
een lijk met oud was en zonder mis of orgel.
De baar moet te midden de kerk tusschen acht zwartachtige, half- afgebrande
waskaarsen staan en 't wijwater wordt

(1)
(2)

Aanzienlijk getal waskaarsen, die rond de lijkbaar branden gedurende den dienst, zegge: de
mis met gezangen, muziek en gebeden, - in 't latijn.
Oude kaarsen door de kerk geleverd.
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met geweld in 't aangezicht der aanwezigen geslingerd en dan haasten beide
dienaars des Heeren zich terug naar 't sakristijn; - hun heilig ambt is vervuld.
Op het kerkhof staan de schooljongens en die tellen hoe dikwijls de kist kraakt
als er aardklonten op nederbonzen, ze schoppen ook wel tegen de uitgeworpen
doodshoofden, of bedingen hoeveel witte knikkers kunnen in ruil gegeven worden
voor een palmhouten tol, - zonder fouten en met stalen pin. Ook drukken ze hunne
spijt uit, dat het schoolklokje klept, eer 't aardheuveltje op 't graf schoon effen geklopt
zij.
Moeten we de weduwe op weg naar huis volgen?
Egels is een fatsoenlijk en daarbij zeer bedrijvig houtkoopman en kon dus de
begrafenis van Pier Bockx niet bijwonen.
r

Wanneer men zaken doet, moet men die vóór alles waarnemen, en M Egels
deed zaken, - goede zaken....
Waarom kon Pier ook dien boom niet heffen, zonder dien straal dampend bloed?...
***

Jan hefte immer boomen, hoe langer hoe zwaarder en telkens kreukten zijne
lenden, kromde zijn rug en dat ging zoo jaar-in, jaar-uit, tot eindelijk die rug niet
meer recht wilde, - hetgeen heel dwaas was. Het werk moest toch gedaan worden,
al wilde die rug niet recht, - al wierd hij dag-aandag krommer. Overigens de achtbare
H. Egels kon daar niets aan doen; het lag misschien in de voorbeschikking van dien
rug, krom te worden. Bovendien, Jan zou daarmede vrij zijn van krijgsdienst, hetgeen een groot voordeel mag heeten, ja, een waar geluk, want soldatendienst
is eene echte school van verderf voor de eenvoudige dorpsjeugd; - dat meent de
goddienende H. Egels, die natuurlijk heel wat gesteld is op goede, reine zeden.
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Toen Jan twintig jaar oud was, stond zijn onnoozel koppeken heel diep tusschen
zijne magere schouders, en zijn rug was gansch krom. Jan kon niet meer heffen;
Egels moest een anderen werkman nemen, want het werk moest gedaan worden;
immers een fatsoenlijk koopman haalt zijn hout bij tijds weg, om geene schâvergoed
ing te moeten betalen, en Egels is een fatsoenlijk houtkoopman en Jan, - is een
bochel.... en
Zalig zijn de lijdzamen, want.... zij zullen verdrukt worden.
J.M. BRANS.
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Tragaedie of drama?
Parisina, treurspel in vier bedrijven, door Frans Gittens. Gent, J.
Vuylsteke, 1887.
Wij hebben Parisina gelezen, en het boek wist onze belangstelling te wekken en
gaande te houden.
Wij hebben Parisina gezien, en, door de tooneelspelers van onzen Nederlandschen
Schouwburg te Antwerpen vertolkt, wist het stuk ons mede te slepen.
Ook, op de vraag van den schrijver in zijne opdracht aan Jan Van Beers; ‘Het
stuk is mij, geloof ik, wel gelukt,’ moeten wij volmondig antwoorden: Ja, maar...
Er is een maar, natuurlijk; en juist een waarop de critiek hare schoonste variatiën
het gemakkelijkst uitvoeren kan.
Maar dus, de dichter heeft ongelijk gehad zijne Parisina een treurspel te noemen.
Moesten wij het als dusdanig beoordeelen, dan mochten wij zeggen dat het, reeds
van den beginne af aan tot het einde toe, overal overvleugeld wordt door het drama.
Dit ligt in het temperament van den schrijver. Door natuurlijken aanleg en door de
studie van Shakespeare bezit hij in de hoogste mate die talentvolle behendigheid
om in de door hem gekozen onderwerpen het dramatische met het theatrale zoo
ineen te strengelen, dat
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hij den fijn beschaafden toeschouwer even als den minst ontwikkelden weet te
treffen en te boeien.
In Parisina heeft hij een tragisch onderwerp dramatisch behandeld. Ugo is tragisch.
In zijne ziel is er strijd tusschen den eerbied voor zijnen vader (Plicht) en de liefde
de

voor Parisina (Hartstocht). De korte alleenspraak (3

ste

tooneel, 1

bedrijf) kon eene
de

brok zijn uit de klassiekste tragaedie. Hertog Nicolo wordt tragisch in het 3 bedrijf.
In zijn gemoed staan de wet en de wraaklust aan de eene zijde; de liefde voor zoon
en gade aan de andere, en vreeselijk is de strijd, die in zijn binnenst wordt gestreden.
Doch ook hier grijpt de dichter om ons te treffen weer spoedig naar de meer stoffelijke
middelen, die het drama eigen zijn: Het boren van Zoëse door den wand van
Parisina's kamer verhaast te gelijk de ontknooping en stelt ons de smart van Nicolo
als 't ware aanschouwelijk voor, ons dwingend tot innig meegevoel, wanneer hij
roept: ‘Bij God! Gij boort mij in het hart! Sta stil! zeg ik u! enz.’
de

Was Parisina een treurspel, dan zou, in het 4 bedrijf, Nicolo ongetwijfeld meer
op den voorgrond treden; want op zijne beurt is hij geschikt om ons medelijden in
te boezemen, meer in dit oogenblik dan Ugo en Parisina. Deze genoten reeds de
vruchten van hunnen misstap; zij minnen; elkander omhelzend en liefkoozend gaan
zij den dood te gemoet; zij zijn gelukkig in vergelijking met den armen Hertog, die
gade en zoon nog vurig bemint. Hij zelf legde hunne handen ineen; hij zelf zond ze
te zamen - op raad van Zoëse - naar het Luganomeer en vuurde op die wijze hunnen
hartstocht aan. En nu hebben zij al zijn geluk vernietigd!
Is er tragischer toestand denkbaar? Doch ondanks den titel van het boek, blijft
de dramatieker zichzelf getrouw. Het treurspel wordt achter de schermen verplaatst
in
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den persoon van Nicolo, die slechts weer verschijnt wanneer de innerlijke strijd hem
tot een bepaald besluit gevoerd heeft: ‘Laat af! Laat af! 't Zij genade!’ roept hij, maar
het is te laat: De twee gelieven zijn dood.
En bij die woorden treft het medelijden onze ziel gelijk een mokerslag; tragisch
behandeld, ware 't in ons hart gedrongen gelijk een schroef.
Is dit niet een kenschetsend onderscheid tusschen de tragaedie en het drama,
dat het eerste meer geleidelijk en trapsgewijze werkt op ons gemoed, en het tweede
meer met schokken en onverwachte stoute kunstgrepen?
Wij zijn Gittens dankbaar dat hij geen treurspel schreef, niet slechts omdat onze
recensie anders moeilijker zou geworden zijn; maar ook om het eigenaardig schoone
dat men in het drama ontmoet en dat in geen treurspel plaats hadde kunnen vinden.
Parisina en Zoëse zijn echt dramatische karakters, die in het stuk onmiddellijk
bedrijvigheid, handeling brengen.
In Parisina's ziel is de strijd tusschen Plicht en Hartstocht lang volstreden: Reeds
ste

in het eerste tooneel van het 1 bedrijf, kan zij slechts met moeite haren afschuw
verbergen voor het somber slot Ferrara en voor haren echtgenoot. Door enkele
woorden: ‘Uw zoon kan mij niet lijden.. Hij hoont en haat mij!... Hij schuwt mij!’ schijnt
zij met vrouwelijke arglistigheid eene ontmoeting met Ugo te willen uitlokken. Zij
verlangt te weten, of zij ook op wederliefde rekenen mag. In het volgende tooneel
de

krijgt ze daar de overtuiging van en in het 4 is Ugo reeds in 't bezit van haren
vurigen brief, en daarmeê, naast den raad van Zoëse om moeder en zoon naar
Lugano te zenden, is de dramatische handeling onmiddellijk in volle ontwikkeling
en het drama op meesterlijke wijze ingeleid.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

218
Zoëse is verschrikkelijk in zijne bedrijvigheid. Wij gruwen van hem meer dan eens.
Hij doet zooals hij 't den droomer Rangoni zegde: hij handelt natuurlijk, en loert als
een gier op zijne Phaedra en zijn Hippolytus. Hij kent noch aarzeling, noch berouw.
Ook zal de straf, die hem treffen zal, gruwelijk zijn als zijne daden, en het dramatische
middel, daartoe door den dichter gevonden, bevredigt bovendien volkomen hetgeen
de

de

men noemt de poëtische gerechtigheid: In het 13 tooneel 4 bedrijf, verschijnt
Zoëse (Malatesta), stralende van genot over het voltrokken doodvonnis op Ugo en
Parisina, nog slechts belust om ook in Nicolo's bloed zijne wraak te lesschen. Arglist
en boosheid vieren hun' triomf. ‘Malatesta is bevredigd.’
Maar ook de straf is nabij. ‘Waar is mijne dochter?’ vraagt hij den Hertog. ‘Zij is
't, niet waar, die gij tot dienstmaagd had vernederd, omdat zij eene Malatesta was?..
Spreek!’ - ‘Uwe dochter,’ zegt Nicolo en het antwoord treft Zoëse als een
bliksemstraal, ‘uwe dochter...was Parisina.’
Naast die vier hoofdkarakters bewegen zich twee episodische personages,
Rangoni en Paula. Episodisch, zeggen wij, niet omdat ze vreemd blijven aan de
eigenlijke actie; maar omdat ze slechts bij toeval bijdragen tot de ontknooping, en
vooral omdat ze den schrijver toelaten lucht te geven aan de speelsche fantasie.
Wij achten het verkeerd dat enkele kunstrechters het episodische schier
onvoorwaardelijk afkeuren. Het drama vooral leeft voor een goed deel van episoden.
Zie maar Shakespeare zelf! Wat zou er overblijven van menig stuk, moest men ze
allen uitkappen?
de

Een goed deel van het 2 bedrijf van Parisina draagt niet rechtstreeks bij tot de
handeling en toch beviel ons dit bedrijf en het slottooneel ervan achten wij een der
schoonste
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en eigenaardigste passages van het heele drama. Die figuur van Rangoni, eene
gelukkige dichterlijke vinding, zet hier een nieuw leven bij aan een tooneel, dat
anders allergewoonst zou zijn.
Nu komt niet alleen het karakter van den wraakzuchtigen Zoëse, die geen oogwenk
de werkelijkheid vergeet, scherper uit naast het kalme streven van den dichter, die
zijn droom vervolgt, maar ook de enkele passages uit het gedicht door dezen
voorgedragen maken indruk op ons gemoed, door hunne overeenkomst met hetgeen
daar in de wezenlijkheid gebeurt. De dichter heeft nog het slot niet gevonden, wij
weten 't; maar wij huiveren als wij denken aan het slot dat Zoëse aan zijne Phaedra
nu zal kunnen maken. Waarheid en Droom spelen hier in elkander.
Tusschen Zoëse, den man van de daad, en Rangoni, den droomer, staat de
lichtzinnige Paula. Zoëse kan haar wel meêslepen; maar zij is ook voor den dichter
niet doof en zijne poëzij. Deze krijgt macht op haar gemoed; zij luistert. Dit kan
invloed hebben op den gang der gebeurtenissen; want hier is het keerpunt in Paula's
karakter: Van nu af aan zal zij gevoeliger worden en dus ernstiger, zooals wij haar
vinden in de volgende bedrijven.
Uit karakters als Parisina, Nicolo, Zoëse en Ugo zou het Gittens onmogelijk
geweest zijn een mislukt drama te scheppen; maar in Parisina heeft hij de volle
maat geleverd zijner groote technische vaardigheid. Wij kunnen op geen twee
tooneelen wijzen, die we zouden willen zien inkrimpen of wijzigen. Het hemelsch
e

e

vuur aan het slot laten wij zelfs gelden; want in het 2 tooneel 4 bedrijf, na de korte
krachtige tirade van Rangoni, sluitende met de woorden: ‘Want bezat ik de macht
Ferrara's slot op u, op u alleen, verklikker! in puinen te doen nederstorten, bij God!
ik deed
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zooals ik verzon,’ barstten daverende toejuichingen los en wij deden ook mee en
keurden zoo reeds gedeeltelijk het hemelsch vuur goed. Zoëse is wel dood reeds,
maar ook Nicolo was plichtig; hij is ongelukkig en wij gunnen hem de rust, die een
bliksemstraal hem schenken komt en storten een traan voor Ugo en Parisina en
verlaten de schouwburgzaal met een dankbaar hart voor hem van wie Rangoni
verklaart:
‘De dichter heeft voor u hun heldendrift bezongen.’ Zie, een alexandrijn!
Men heeft Molière geroemd, dat hij in Le Sicilien ou l'amour peintre een soort van
rhythmisch proza, blanke verzen, gebruikt had. In Parisina hebben wij menig vers
ontdekt, den schrijver, ongezocht en ongevraagd uit de pen geslopen. Een heele
passage gedicht in blanke jambische verzen van een ongelijk getal voeten:
De vogeltjes, de bloemen.
En bovenal de schoone zon, die hier wel
Wat schaars door de enge vensters dringt.
Bedenk, de maagd wordt toch eens vrouw,
En hertoginne zijn in 't oude slot Ferrara
Mag wet 't eenvoudig leven
Der kostschool doen vergeten.
Kom, kom, wees vroolijk thans.
Verder:
Een schittrend hof zal u voortaan omringen.
'k Herleef door u! en wordt het slot herschapen,
De meester is het al door 't wonderwerk der liefde
En mijn gewetens vree.
PARISINA.
Uw zoon kan mij niet lijden.
Gij ziet het, heer! Uw zoon met somb'ren haat
Voor mij bezield, blijft koud en onverschillig.
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UGO (alleen).
Hij is mijn vader!
Geen dag wil ik hier nog vertoeven.
Ontstuimig bruist mijn bloed! Geschokt is gansch mijn wezen!
enz.; want wij kunnen niet alles meedeelen. Ook bij de opvoering hebben wij het
meerendeel dier rhythmische brokjes gehoord, en enkelen schenen ons bij te dragen
tot verscherping en veredeling van den indruk.
Antwerpen.
H. BAELDEN.
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Letterkroniek.
(1)
Eerste trimester van 1888 .
Tijdingen.
en

Den 3 October '87 overleed schielijk te Brussel de hr. D. Delcroix, afdeelingshoofd
aan het Ministerie van Landbouw en Schoone Kunsten, lid der Kon. Vlaamsche
Academie; onze letterkunde, onze taal, onze Vlaamsche Beweging hebben hem
veel te danken.
en

Den 2 October werd J. Vuylsteke gevierd ter gelegenheid van zijn 25-jarig
lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds. Te dier gelegenheid
is de uitgave begonnen van zijn Verzamelde Prozaschriften; twee boekdeelen van
de vier zijn verschenen. Het is een reeks vlugschriften en artikels, meesterstukken
in hun soort, die een merkwaardige bijdrage vormen tot de geschiedenis van onzen
taalstrijd.
In zitting van 16 November 1887 werd de hr. Dodd tot werkend lid van de Kon.
Vlaamsche Academie gekozen in vervanging van den hr. Delcroix; buitendien werden
10 briefwisselende en 25 buitenlandsche leden benoemd. De ondervoorzitter Jhr.
N. de Pauw werd als opvolger van den hr. voorzitter Willems aangeduid en in zijn
waardigheid vervangen door den hr. J. De Laet. In haar zitting van 27 December
1887 heeft de Academie

(1)

Wij nemen hier ook eenige feiten van het voorgaande trimester op, waarover het Nederl.
Museum geen kroniek gaf.
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uitspraak gedaan over de eerste reeks barer prijsvragen. De gewichtigste uitslag
van den prijskamp is, dat wij nu een werk zullen hebben over Middelnederlandsche
Bibliographie en dan nog wel van den gekenden bibliograaf Dr. L. Petit van Leiden.
e

Thans zijn van de Vlaamsche Academie verschenen het 1 Jaarboek en de eerste
jaargang der Verslagen en Mededeelingen.
Langs alle kanten is het Taalverbond vol iever; de plaatselijke afdeelingen
vergaderen en werken; op tweeden Paaschdag wordt een algemeene vergadering
te Gent gehouden.
Onder de dooden moeten wij noemen den blijspelschrijver Labiche, den apologeet
A. Nicolas, den schilder Gallait, den geschiedschrijver A. Siret, den germanist
Goedeke en den niet min als germanist dan als romanist bekenden K. Bartsch.
***

Bibliographie.
De Fransche Cercle de la Librairie van Parijs geeft sedert 1887 een
driemaandelijksch Bulletin Bibliographique de la Librairie Française uit, dat, ofschoon
zeer onvolledig, toch welkom is omdat het meer inlichtingen geeft dan de titels alleen
der werken.
de

De werkzame O. Lorenz heeft nu het IV deel voltooid van zijn Catalogue général
de la Librairie Française depuis 1840; dit deel gaat van 1876 tot 1885.
In Noord-Nederland bij Berger te Amsterdam kwam sedert September 1887 de
Bibliograaf uit, die de lijst der nieuwe boeken uit buiten- en binnenland moest geven;
maar sedert Januari d.j. is na vijf nummers die uitgave, zoo het schijnt, gestaakt.
Zeer belangrijk, ook als bijdrage tot de Duitsche beschavingsgeschiedenis van
onzen tijd, is het boek van W. Joest: Die auszereuropäische Deutsche Presse, nebst
einem Verzeichnis sämtlicher auszerhalb Europas erscheinenden Deutscher
Zeitungen und Zeitschriften.

Tijdschriften en Jaarboeken.
ste

- Tusschen de almanakken neemt de 28
Studentenalmanak,

jaargang van den Gentschen
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uitgegeven door 't Zal wel Gaan, een gewichtige plaats in.
Bij de gewone kerstnummers van Duitsche, Engelsche en Fransche bladen is
thans een nieuw gekomen. De Portefeuille van Amsterdam is er in gelukt voor een
eerste proef een puik extranummer te leveren, dat veel succes gehad heeft en dat
haar de uitvoering zal gemakkelijk maken van de belofte om voortaan alle jaren een
Kerstnummer te geven.
Onder de nieuwe tijdschriften munt Volkskunde, opgesteld door de hh. P. de Mont
en Aug. Gittée, door eigenaardigheid en degelijkheid uit. Het laat veel van zich
verwachten en de opstellers zijn de mannen om aan die verwachtingen te voldoen.

Fraaie Letteren.
- Van de werken van J.J. Cremer is nu ook een frankeneditie begonnen bij Sijthoff,
denzelfden uitgever die de frankeneditie van Van Lennep ter markt bracht en thans
een groote geïllustreerde uitgave Van Lennep onderneemt. Er is een nieuwe uitgave
van de werken van Dr. A. Snieders aangekondigd. Thans is de uitgaaf der Volledige
Werken van den Ouden Heer Smits ten einde.
Onder den titel Een bloedig Raadsel gaf H. Keurvels een roman uit die met
belangstelling zal gelezen worden; hetzelfde geldt van den bundel novellen, getiteld
Sinjoren, van F. van Cuyck, en van de Ruwe Liefde, van R. Stijns. Zeer zonderling
is Een koninklijke Misdaad van Cath. Alberdingk Thijm.
Marie Boddaert heeft bij W. Cremer te 's Gravenhage een bundel Aquarellen laten
verschijnen. L. Leefson schonk ons een tweede bundeltje fabels onder den titel:
Voor de Jeugd.
Niet één Vlaming zal onbekend gebleven zijn met de Geschiedenis mijner Jeugd,
nagelaten werk van H. Conscience, sedert eenige weken van pers gekomen.
Het commentaar van Beets op zijn Camera obscura is verschenen onder den titel
van Na vijftig jaar. Ook verzamelde de grijze dichter zijne laatste stukken en gaf aan
zijn bundel den naam van Winterloof.
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Keizer Karel,
een epos van J. De Geyter, dat bij brokken in onderscheidene Vlaamsche kringen
door den dichter voorgelezen werd en er veel opgang maakte, zal weldra van de
pers komen bij Roelants te Schiedam.
De Kinderen der Menschen van Pol de Mont werden met veel talent in 't Fransch
vertaald door L. Heuvelmans, die als vertaler onzer Vlaamsche dichters reeds gunstig
gekend is. Het boek verschijnt bij De Soer te Luik.
Een Vlaamsche Tooneelverzameling in maandelijksche afleveringen verschijnt
bij den uitgever L. Janssens te Antwerpen. Voorts kunnen wij op het gebied der
tooneelletlerkunde nog melden Een Speler van G. Matton, Den Schouwvager van
I. Albert, Annie Brunel van F. Gittens, A dolf van Gelre van Marc. Emants.
e

De sevende Bliscap van Maria, mysteriespel der XV eeuw, werd onlangs
uitgegeven door den onvermoeibaren K. Stallaert.
Reeds is de uitgave begonnen van Vondel's Dichtwerken en oorspronkelijke
Prozaschriften door J.A. Alberdingk Thijm.

Taalkunde.
- Van het bekende Complete Dictionary of the English Language door Webster
verschijnt bij Asher in Berlijn een nieuwe uitgave met talrijke bijvoegsels voor 30
mark. Ook vernemen wij dat Darmesteter een nieuw Fransch woordenboek
voorbereidt in den aard van dat van Littré.
The fortune of Words door F. Garlanda (5 sh.), the Philosophy of Words door
denzelfden (5 sh.) en Origin of the Greek, Latin and Gothic Roots door J. Byrne (18
sh.) zijn drie degelijke werken over taalkunde bij Trübner te Londen verschenen.
Een derde uitgaaf heeft het licht gezien van A. Scheler's Dictionnaire d'étymologie
française.
Sleeckx heeft zijne rijke ondervinding, in het onderwijs en in zijn studien opgedaan,
te onzen dienste gesteld in een Nederlandsche Spraakleer ten gebruike der
Gestichten van Middelbaar Onderwijs.
Origine et Philosophie du Langage ou Principes de Linguis-
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tique Indo-Européenne door P. Regnaud en Précis de Grammaire comparée du
Grec et du Latin door V. Henry behooren tot de zeldzame degelijke werken die in
Frankrijk over taalkunde verschijnen. Aan al degenen die iets aan talen of taalstudie
doen is verder ten warmste aan te bevelen Einführing in die Englische Philologie
mit Rücksicht auf die Anforderungen der Praxis door Dr. W. Vietor.

Folklore.
- Ons goede Vlaamsche Volk in zijne Overleveringen door P. de Mont en K. De Bom
wordt aangekondigd; ook is onder pers een Vraagboek voor Folklore door A. Gittée.
Van E. Rolland's Recueil de chansons populaires is reeds het vijfde deel
e

verschenen, terwijl de Collection de Contes et de Chansons populaires als XII deel
de Contes populaires Berbères geeft door R. Basset.

Lettergeschiedenis.
- Dr. J. ten Brink heeft zijn Hedendaagsche Letterkundigen aangevuld en uitgegeven
de

als een Geschiedenis der Noordnederlandsche Letteren in de 19 eeuw. Van de
Gubernatis' Dizionario internazionale degli scritori viventi is een tweede uitgaaf
aanstaande.
In de Koninklijke Academie te Brussel las prof. J. Stecher van Luik een
verhandeling: Vondel et la Belgique. Het is een merkwaardig stuk te meer in de
litteratuur van 's grooten dichters derde eeuwfeest.
Histoire du Théâtre de Liège depuis son origine jusqu'à nos jours door J. Martiny
is een bron van inlichtingen.

Geschiedenis en Hulpwetenschappen.
- Een boek dat aan vele beoefenaars der geschiedenis zal welkom zijn, is de nieuwe
uitgaaf van J. Dielitz: Wahl- und Denksprücke, Feldgeschreie, Losungen, Schlachtund Volksrufe, besonders des Mittelalters und der Neuzeit, waar zij alle leuzen zullen
vinden met hunne beteekenis en de aanduiding dergenen die ze in hun schild voeren.
De broeders Heins hebben Le littoral belge beschreven en
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geïllustreerd en P. Claeys gaf een nieuwe reeks uit van zijn geleerde, maar tevens
gemoedelijke Pages d'histoire locale gantoise.
Les Euskariens ou Basques door Blanc Saint-Hilaire zal de nieuwsgierigheid
gaande maken van al degenen die geen vrede hebben met al het onzekere tot nu
toe over dit volk aan den dag gebracht.
A. Coffignon in Paris vivant: L'estomac de Paris beschrijft hoe men het heeft
moeten inrichten om de reuzenstad te spijzen.

Kunsten en Wetenschappen.
- De hr. Samijn, leeraar in 't bisschoppelijk kollege te Meenen, heeft uit de
nalatenschap van deken De Bo, den schrijver van het Westvlaamsch Idioticon, een
ie

Kruidwoordenboek saamgelezen, dat onlangs te Gent bij Siffer en C uitkwam.
J. Vander Poorten te Gent geeft thans een Repertorium van Koren uit voor scholen
en maatschappijen: het geniet welverdienden bijval.
Bij G. van Holkema verscheen Oude Kunst in Nederland met prachtige etsen,
terwijl Brinkman van Amsterdam een inschrijving opent op een Geïllustreerd
Bouwkundig Woordenboek met veel platen, en Quantin van Parijs de uitgave begint
e
van H. Havard's Dictionnaire de l'Ameublement et de la Décoration depuis le XIII
siècle jusqu'à nos jours.

Opvoedkunde en Methodologie.
- Een belangrijk werk over Port-Royal gaf ons J. Carré in zijn Pedagogues de
Port-Royal.
Drie schoolboeken die zeer wel aan hun doel beantwoorden zijn de Kleine
(Nederlandsche) Bloemlezing door G. Minnaert, de Chrestomathie française door
J. Samyn en de Chreslomatie française door P. Thomas en Ch. Michel; de drie
werken hebben deze, alleszins goed te keuren strekking gemeen, dat ze niet meer
aan de verouderde klassieke schrijvers het leeuwenaandeel gunnen.
V.
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Nogmaals voor de vierschaar.
o

Ik lees in De Toekomst (n 4, April 1888, bladz. 170).
Overzicht der tijdschriften: Nederlandsch Museum, 1887. ‘Eene geestige en fijn
geschreven anticritiek levert Jacob Stinissen, onder den titel: Voor de Vierschaar,
op een vroeger verschenen artikel van C.N.’ Ik zou niemand zijne illusies over de
geestigheid en de fijnheid der anticritiek van den heer Jacob Stinissen willen
ontnemen. Alleen kwam het mij voor, dat ze geen voldoende antwoord gaf op mijne
vraag: Mag dat? namelijk of men een uitgegeven stuk van een dichter mag omwerken
en met zijn eigen naam onderteekenen, zooals uit het hieronderstaande blijkt gebeurd
te zijn. Daarom laten wij beide stukken hier nog eens volgen:

Najaarsindruk.
De vogels zijn heen en de velden staan naakt,
De wei vol waterplassen;
De bladeren liggen in het slijk,
Die in de lente wassen.
De wingerdranken slingeren woest
En Vallen van den gevel
Nu hangt de treurnis over 't gemoed
Gelijk een grause nevel.
Nu voelt het al den kouden slaap,
En voelt den winter komen;
Nu zinken ze in den doodslaap ook
De gedachten en de droomen.

Zomerindruk.
De hemel is blauw en de vogels zijn hier,
De weide staat vol bloemen,
De linde prijkt met teeder loof,
Men hoort den zomer roemen.
De wingerdranken slingren rond
Den grijsbemosten gevel,
De zoetste geur vervult de lucht,
Het lied klinkt langs de dreven.
Nu glans alomme hoop en moed
Nu woelt het krachtig leven,
De zoetste geur vervult de lucht,
Het lied klinkt door de dreven.
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De wind ruischt door den naakten boom,
De hemel dreigt met regen;
Het lichte zaad der distels waait
In pluimkens langs de wegen.
De jonge wachtster staat bedrukt,
Zij hoedt voor 't laast de koeien,
Die langzaam opzien van den grond
En naar haar stallen loeien.
Zij volgt gedachtloos met haar oog
De wolken in de verte,
Dood en vernieling ligt over de aard
En de moedeloosheid in 't herte.
VIRGINIE LOVELING.

Gedichten. Wolters, Groningen, 1870, bladz. 103. Wolters, Groningen, tweede druk,
Gedichten, 1877, bladz. 236.
Het labberkoeltje ruischt in 't hout,
De hemel lacht u tegen;
De bloeme bloeit, het graan wordt rijp,
Het werk gedeit tot zegen.
De jonge wachtster droomt en hoopt
Als 't roosjen op de puinen,
Zij hoedt de koeien in de waard
En drentelt op de duinen.
Zij volgt verlangend met haar oog
De zeilen in de verte;
Leven en blijheid ligt over de aard
En de zaligheid in 't herte.
JACOB STINISSEN.

Gedichten voor Huis en School, Gent, Ad. Hoste, 1886, bladz. 86.
Kan eene dergelijke overeenkomst van twee stukken toevallig wezen? Ik herhaal
(1)
mijne bescheiden vraag: Mag dat? .
C.N.

(1)

Spijts de verwering van den heer S., zal niemand Zomerindruk voor oorspronkelijk werk
beschouwen; voor ons ook is het eene tastbare paraphraseering.
Nota der Redactie.
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Boekbeoordeelingen.
Glossarium van verouderde Rechtstermen, Kunstwoorden en andere
Uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche Oorkonden
door Karel Stallaert, oud-Hoogleeraar der Nederlandsche taal aan het
Koninklijk Athenaeum en aan de Krijgskundige School, en
oud-Archivaris van het Bestuur der Godshuizen te Brussel. Uitgegeven
van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
o
Leiden. - E.J. Brill, 1886-'87. - 1 à 4 aflev.: A-Dante, 320 blz. gr. in-8 ; per
aflev. f 1.20 (compleet in 20 à 24 afl.).
Wat van dit werk reeds verschenen is, - het zesde van het geheel, volgens de
verzekering van het prospectus, - mag voldoende heeten, om ons toe te laten er
ons een oordeel over te vormen. Wel hebben wij een oogenblik geaarzeld de recensie
te schrijven, want zij kon door sommigen aangezien worden als een verontschuldiging
tegenover verwijten, ons door zeker pamphlet aangewreven. Maar die hebben wij
ontvangen op het zeildoek van onze onverschilligheid, omdat ze én voor de feiten
én voor de commentaren te eenen male valsch waren, en onze aarzeling was al
ras overwonnen door het hooge belang van het werk, dat bekendmaking en
bespreking verdient en eischt.
Degene, wien dit boek voor het eerst voorgesteld wordt, vraagt onmiddellijk welke
de verhouding is van het Glossarium van
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den heer STALLAERT tot het algemeen Middelnederlandsch Woordenboek van Dr.
VERDAM en heeft voor geval van gunstig antwoord een hoop tegenwerpingen gereed,
die wij hier maar laten volgen, omdat ze te beter de eigenaardige verdiensten van
het Glossarium doen uitkomen.
Een glossarium toch is een verzameling van glossen, d.i. van deze woorden uit
een tekst die uitlegging behoeven. Maar welke woorden zijn in dit geval? Want een
woord, om glosse te zijn, d.i. om aangezien te worden als verklaring behoevende,
kan niet worden getoetst aan vaste regels, maar is onderworpen aan het subjectief
oordeel van dengene die verklaren zal en aan de veronderstelde eischen van
degenen voor wie verklaard wordt.
Wat verstaat dus de hr. STALLAERT door glossen?
Uit den titel verneemt men niet veel aangaande het criterium van den verklaarder:
‘verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen,’ lezen wij daar,
hetgeen doet denken aan het klassieke: de generaals en de andere soldaten; daarbij
zegt ons de Voorrede ‘dat het Glossarium over 't algemeen de woorden en
uitdrukkingen buitensluit, die in de nieuwere woordenboeken met dezelfde beteekenis
worden aangetroffen.’
Maar dat is ook niet zeer duidelijk. De nieuwere woordenboeken? Beteekent men
daarmee de woordenboeken van het modern Nederlandsch, dan is op zijn minst
de uitdrukking zonderbaar, en zij lokt de tegenwerping uit dat zeer gewone woorden
als ael (paling), ael (gier), aende, aendvogel (eend), aerde, aflaet, ambacht, arbeit,
en veel ander meer, tot zelfs broeder, brood, arm en appel in het Glossarium
voorkomen met verscheidene bewijsplaatsen voor hunne nog thans gewone
beteekenis.
Mag men de woorden nieuwere woordenboeken in verband brengen met een
vroeger zinsnede uit de Voorrede, volgens welke ‘het Glossarium eene niet
onbeduidende Zuidnederlandsche bijdrage vormt tot den algemeenen schat onzer
taal, reeds zoo heerlijk opgeluisterd in de Woordenkoeken, bewerkt door de HH.
De Vries, Te Winkel, Eelco Verwijs, Cosijn,Verdam en Kluiver,’ dan denkt men aan
het Mnl. Woordenboek van
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Verdam en aan het groote Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat de drie laatste
eeuwen beschrijft en ettelijke thans verouderde woorden opgeeft, en dan moet ook
de tegenwerping van zooeven nog uitdrukkelijker hernieuwd worden.
Maar dan zou het Glossarium inderdaad alles geven en dus eerder een tweede
Mnl. Woordenboek zijn, behalve dat het alleen naar Zuidnederlandsche bronnen
gemaakt is.
Is het echter een waar Glossarium, dat, op enkele uitzonderingen na, slechts de
woorden opgeeft, die algemeen als verklaring behoevende aangezien worden, dan
is het nog min dan het Mnl. Woordenboek, vermits dit laatste, volgens zijn
programma, al de Middelnederlandsche woorden wil opgeven. Het Glossarium is
dus nevens het Mnl. Woordenboek overbodig, omdat het in geenen gevalle meer,
ja doorgaans min geeft.
Welnu, al die tegenwerpingen vallen als van zelf weg bij een min of meer ernstige
vergelijking van beide werken.
Het spreekt van zelf dat Verdam's programma moet opgevat worden cum grano
salis, niet alleen omdat niet alle Mnl. Woorden ons door het schrift overgeleverd
werden, maar omdat niet al het geschrevene den opsteller van 't Mnl. Woordenboek
toegankelijk was. Daar nu de meeste, ja nagenoeg al de bronnen van den hr. Stallaert
zich in dit geval bevinden, zal men reeds door het overzicht van zijn bronnenlijst
vernemen dat hier geen spraak kan zijn van hetzelfde te geven of iets min te leveren,
maar van ons iets anders aan te bieden. Zet men het onderzoek voort, dan zal
blijken dat men te doen heeft met iets meer dan ‘eene niet onbeduidende bijdrage
tot de bestaande woordenboeken;’ dat het een boek is op zich zelf, hetwelk niet
alleen de andere aanvult, maar er ook door aangevuld wordt. Voor de enkele letter
A geeft het 521 woorden en woordvormen die niet in Verdam voorkomen, waaruit
wij, door verdere, ofschoon oppervlakkige vergelijking van de andere letters, naar
alle waarschijnlijkheid mogen opmaken, dat dit getal voor het heele werk tot ruim
9,000 woorden zal klimmen (bij Stallaert zoowel als bij Verdam, schijnt de letter A
de

het 18

deel van het
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geheel te moeten uitmaken). In onze berekening hebben wij de woorden niet
meêgeteld, die, wel bij Verdam voorkomende, door Stallaert verrijkt werden met de
opgave van nieuwe beteekenissen of met de bepaling van iets twijfelachtigs of
onbekends.
Blijkt uit die cijfers niet reeds voldoende welken rijken schat het Glossarium ons
geeft? Neemt men daarbij den bijzonderen aard van de bronnen van den hr. Stallaert
in aanmerking - charters en plakkaten, keuren en costumen, tollen en inventarissen,
- zoo zal men onmiddellijk vermoeden, dat zijn glossarinm moet zijn een
woordenboek der Vlaamsche privat- en staatsaltertümer: die titel of een
overeenkomstige ware dan ook beter voor het werk gepast dan de tegenwoordige,
die, rechtuit gesproken, ons niet aanstaat. En zoo wordt eindelijk het verschil duidelijk
tusschen zijn werk en dat van Verdam. Dit laatste sluit wel bedoelde woorden niet
uit, maar het steunt vooral op de literatuurwerken en geeft dus door den aard der
zaken eerder de algemeen gangbare woorden der letterkundige produkten.
Bij Stallaert zal men meer namen vinden van dieren en planten, van wijnen en
bieren, van wapens en kleedingen, van munten en maten, en vooral van
rechtsbegrippen: men zie aberdaen, alose, anchioven, alberguel, albertijn, algallia,
enz., enz.
Wij gelooven dat er in zijn bronnen wel geen woorden meer zullen overblijven die
uitlegging behoeven of die hij niet onvoldoende zou uitgelegd hebben. Men heeft
maar artikels te doorloopen als aerden, beslaen, bidden, enz., of men neme maar
de moeite om van een of ander zijner talrijke uitgebreide citaten de moeielijke
woorden in de reeds verschenen letters na te slaan, en men zal onze overtuiging
deelen, en met ons tot het besluit komen dat het Glossarium aan die strenge
wetenschappelijke eischen voldoet, die het tot een zekeren gids maken voor den
leek en een vertrouwden vriend voor den vakman.
Dit zou ontslaan van opmerkingen of terechtwijzingen. Dat er aan zoo een werk,
hoe degelijk ook, steeds iets te wijzigen of te verbeteren valt, is onvermijdelijk. Maar
dit moet niets van deszelfs waarde afdingen. Daarom ook zullen we hier een en
ander ter loops aanduiden.
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de

De bronnen gaan van het oudste Dietsch tot het einde der 18 eeuw. Het ware
wenschelijk geweest degene die tot het Nieuwnederlandsch behooren buiten te
sluiten, en niet als OUDEMANS al de taalperioden in een boek te vereenigen.
De citaten zijn over 't algemeen te lang, wat het werk nutteloos uitbreidt en maar
op zijn plaats is in een reallexicon of een handboek. Een woordenboek, dat het met
de beteekenissen der woorden en niet met de zaken te doen heeft, moet alleen
citeeren voor zoover de verduidelijking der woorden het eischt, en niet een contekst
van tien zinsneden geven, als de enkele zinsnede of het zindeel waarin het woord
voorkomt, het voldoende verstaanbaar maakt.
Bij de correctie heeft men niet altijd acht gegeven op de streng alphabetische
plaats der woorden: achtersaizoen komt tusschen achtersprake en achterst in plaats
van voor achterslach; aisement komt voor ayken; ancxtvoudicheit komt voor
ancxticheit; autermeesters komt na autraigen en auwaert en voor auwe.
De schrijver heeft het noodig geoordeeld ‘voor de hoofdwoorden een bijzondere
spelling te kiezen, namelijk die der Brabantsche kanselarij onder Keizer Karel, en
voor de meest afwijkende vormen er naar te verzenden (Voorrede)’. Men kan vragen
of het niet beter ware tot dat doel eene theoretisch logische spelling te kiezen in
plaats van een feitelijke, niet altijd consequente; maar dit daargelaten, is de maatregel
alleszins goed te keuren, op voorwaarde echter dat hij streng doorgevoerd worde.
Daarom moesten bij ieder hoofdwoord al de afwijkende vormen opgegeven worden,
en onder dat hoofdwoord ook de citaten van die afwijkende vormen geplaatst;
bovendien moesten al, en niet alleen de meest afwijkende vormen alphabetisch
opgenomen worden. Zoo vindt men een hoofdwoord aelmisse (waarom niet
aelmoesse?): onder dat hoofdwoord ziet men den vorm armusse niet, maar er wordt
een afzonderlijk artikel van gemaakt, en dan nog wel met de verzinde spelling
armoesse, terwijl alleen armusse in de alphabetische orde moest staan, met
verzending naar ael-
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misse, waar dan ook het citaat moest te vinden geweest zijn. Of zal men naar
aanleiding der Voorrede gelooven dat de spelling der Brabantsche kanselarij
aelmisse, armoesse en ook aermoesene was? Want dien laatsten vorm vindt men
in de alphabetische orde, met een citaat waarin echter aermuesene voorkomt. Een
dergelijke opmerking hebben wij bij nog andere woorden gemaakt als afkwijten en
afquijten.
Onnauwkeurigheden ontmoet men ook in het gebruik der spraakkundige
vakwoorden. Men leest: aensien, bw. onreg. - aenslaen, bw. - aenslaen, ow. aenstemmen, bw. - aenwijzen, bw. st. - aerselen, ow. zw., waruit blijkt dat bij het
eene werkwoord de vervoeging (zwakke of sterke) aangeduid wordt, bij het ander
niet; waaruit nog blijkt dat de schrijver houdt aan de verouderde benamingen van
bedrijvend en onzijdig werkwoord, en bij de onregelmatige vergeet te zeggen of ze
onregelmatig sterk dan wel onregelmatig zwak zijn.
Bij aer worden drie beteckenissen opgegeven, terwijl er maar een in quaestie is,
namelijk: beeltenis van een arend, onverschillig of het dient tot versiersel, tot
grenspaal of tot koorlessenaar.
Niet zeker is de verklaring van afspelen; niet stipt genoeg die van afstooten; onjuist
die van afschransen, algont, al so lief als si onse vriendschap hebben. Is afvallen,
in plaats van zn. o., niet eerder het meerv. van afval?
Maar genoeg gevit. Gelukkiglijk dat dit aan een standaardwerk niet schaden kan,
noch onze bewondering beteugelen voor de taaie wilskracht van den geleerden
bewerker.
Wij staan verbaasd over de werkdadigheid, de belezenheid en de kennis, die van
noode waren om dit Glossarium tot stand te brengen, want wij krijgen hier de vrucht
te genieten van een geheel leven gewetensvollen en onverpoosden arbeid.
Al dengenen die uit plicht of lust zich bezighouden met onze middeleeuwsche
taal, onze middeleeuwsche beschaving, onze middeleeuwsche geschiedenis, ons
middeleeuwsch recht, zal het boek een raadgever worden: het welverdiende loon
voor den
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schrijver van het Uitlegkundig Woordenboek van het huiselijk en maatschappelijk
Leven onzer Voorouders.
Gent, Januari '88.
J. VERCOULLIE.

Ruwe Liefde. Dorpsverhaal door Reimond Stijns. - Rotterdam, Verlooy,
zonder jaartal.
Als afwisseling op zijne korte Schetsen en Verhalen schenkt ons de schrijver hier
een lijvigen roman, onder den bescheiden titel van ‘Dorpsverhaal.’ De handeling is
zeer eenvoudig. Ivo een gewone jongen, eerder braaf dan boos, bemint Wanna,
eene edele, fiere deerne, met ruwe liefde; hij verleidt haar, zij besterft het. Meer dan
eenvoudig, alledaagsch zouden wij de vinding mogen heeten; maar rond de twee
hoofdfiguren komen zich zooveel eigenaardige personages scharen, het beweegt
zich alles zoo levendig, er is zooveel waarheid in de schildering, dat de oude
geschiedenis er eem nieuw leven door krijgt, en het oude lied, op zoo nieuwe wijze
gezongen, er zelf nieuw door wordt.
Ruwe Liefde is een merkwaardig boek, zeer oorspronkelijk, zeer persoonlijk, zeer
natuurtrouw, zeer edel van gevoel, met zeer afgewisselde personages, minder rijk
aan schelmen dan aan braven, en toch laat de lezing eenen zwaarmoedigen, eenen
beklemmenden indruk na. Waaruit komt dit voort?
De schrijver is, vrijwillig of onvrijwillig, een pessimist; hij ziet zwart; hij gelooft niet
aan het geluk in het leven; hij twijfelt aan het geluk in en door de deugd. Wanna, de
edele, en Ivo, de ruwe minnaar, zijn beiden ongelukkig; het kwezelwereldje: Robijn
en Rika, Isabella en Theresia, mag ook niet pochen op levensvreugde, evenmin als
de oude rijke molenaar Cnackelinck en de oude arme orgelman Wolters; de
vroolijkheid van Hoep is die van iemand, die een slag van den molen weg heeft;
Jan Crayer, de goede bloed, is een suffer en alleen Tona, de werkzame leurster,
blijft met al hare armoede een benijdbaar en gezond wezen.
Dit werpt een grijs licht over heel het tafereel.
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Wat tot die stemming bijdraagt is het karakter van Wanna; al wat braaf, al wat rein
is, maar immer verdrukt, verstooten, verpletterd, beladen met al den tegenspoed
en al de jammeren, die zich op het hoofd van een menschenkind kunnen ophoopen
en er ten slotte dan ook onder bezwijkend. Zij is niet enkel eene lijdende, maar nog
eene lijdzame, zonder weerga, eene zuster van den schoolmeester uit Arm
Vlaanderen. Had zij een tiende van den moed, waarmede zij alles verkropt en
verdraagt, om recht te eischen en onrecht te bestrijden, heel haar leven ware
omgekeerd en haar roman name stellig een ander einde. Wij kunnen ons niet
erbarmen om eene heldin, hoe edel anders, die, immer gereed om schoppen te
krijgen en te verduren, de noodige veerkracht mist om het in haar diep beleedigde
menschenrech te doen eerbiedigen.
Reimond Stijns verbetert zich klaarblijkelijk van zijne geneigdheid om zijne
personnages als spotbeelden te teekenen; tusschen dit boek en Arm Vlaanderen
van Teirlinck-Stijns is de vooruitgang zeer merkelijk. En toch helt hij nog immer over
naar die zijde; de zonderlingen loopen nog dik in Ruwe Liefde. Robijn en Rika de
booze geesten, Jan Crayer de goede bloed, Cnackelinck, de kwezels, allen behooren
tot eene menschengroep met ongezonde hersenen. Het is waar, dat alleen Hoep
in de karikatuur vervalt.
Wij vragen ons in gemoede: Zijn onze dorpelingen zóó, door den band; zijn zij
zelfs zoo, wanneer men ze door een zwarten bril beschouwt? Wij gelooven het niet
en denken, dat zij hier door verkleurende glazen zijn opgenomen.
De onmiskenbare gave van waarneming des schrijvers wordt te eenzijdig gebruikt
om uitzonderingen in de natuur op te merken; zijn talent van schilderen om ze in al
hunne ongewoonheid te doen uitkomen: door zijne behoefte om schelgetinte
waarheid in al hare eigenaardigheid weer te geven wordt hij onwaar.
De kunst leeft niet van uitzonderingen, hoe belangwekkend die ook mogen zijn;
en de werken aan hen gewijd blijven niet leven. Het Gekkenhuis van Kaulbach is
een zeer merkwaardige schep-
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ping, maar het slaat alleen in de beeldende kunst. Ik wil niet beweren, dat Reimond
Stijns onze dorpen tot gekkenhuizen maakt, maar er ligt toch iets ziekelijks in zijne
wijze van de menschen voor te stellen; de goeden en de kwaden hebben meest
allen eenen slag gekregen, die hen in eene beschaafde samenleving tot potsierlijken
zou maken.
Indien ik zoo hard en herhaaldelijk druk op dit kenmerkende in schrijvers werken,
doe ik het, omdat het zijn eigenaardig gebrek is, een valsche plooi in zijnen geest.
Wrijft hij er deze uit, dan neemt hij plaats onder onze eerste Nederlandsche
romanschrijvers; teekent hij menschelijke naturen, die niet zoo moedwillig
uitmiddenpuntig zijn, dan worden zijne gewrochten even gezond als oorspronkelijk,
even genietbaar voor den kieskeurigen als voor den gewonen lezer.
De lengte der kritiek in vergelijking met den lof, dien ik aan zijn laatste boek toeken,
doe niet denken, dat de gebreken de verdiensten in gelijke verhouding
overheerschen. Het tegendeel is waar: Ruwe Liefde is met die onvolmaaktheid nog
altijd een boek vol frissche kracht, vol degelijke kunst. Het is, omdat ik zoozeer met
den schrijver ben ingenomen, dat ik hem zoo onbewimpeld wijs op hetgeen er nog
onvolmaakts ligt in zijn werk.
MAX ROOSES.

Bij de Avondlamp. Sproken en verhalen door Doewa. - Gent, Ad. Hoste,
o
1886. - In-8 van 235 blz.
Evenals voor een recensent die zijne beoordeelingen niet onderteekent, vind ik het
voor een schrijver niet geraadzaam - laat staan gevoeglijk - onder zijn werk geenen
of een pseudonaam te stellen. De beoordeelaar wordt er door in verlegenheid
gebracht, omdat hij niet weet op welk standpunt hij zich plaatsen moet. Immers,
men bedenke het wel, en 't is overigens zeer noodig, dat de critiek zoowel tegenover
het werk als tegenover den maker slaat, ja, dat zij zelfs gansch afhankelijk is van
dezes al of niet gevestigden naam, zijne kennis, zijne persoonlijkheid.
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Niets is misschien geheel waar, pleegt Multatuli te zeggen; ik voeg er bij: niets is,
tenzij betrekkelijk, waar. Zoo ook meteen letterkundig gewrocht: zijne waarde of
verdienste staat in betrekking tot den schrijver; wat men van dezen mag en kan, moet men zelfs eischen. Hoe gunstiger zijn naam gekend staat, hoe strenger de
critiek tegenover hem zijn moet. En toch, ik behoef het nauwelijks te zeggen, wat
ik meer wraken zou, dat is de handelwijze van hem, die, om niet gekend te zijn, zijn
werk door een ander, al te gewilligen en onkieschen naamleener laat onderteekenen.
Dit zag men laatst, de kunst tot schande, gebeuren; gelakkiglijk doen dergelijke
plagiaten zich maar zelden voor; de critiek zou aldus op een gevaarlijk spoor geraken,
en haar ondanks, zoo niet onrechtvaardig, dan toch zeer faalbaar en onzeker zijn.
En dan die anonieme of pseudonieme wordt toch eens uit zijn schuilhoekje gehaald,
en het incognito of masker, juist door het intrigeerende, wordt erkend en geraakt
overbekend. En het publiek, met zijne groote argusoogen (le monde est si méchant!),
dat veelal ten onrechte kwaad vermoedt, en geneigd is om zijn voor schijn te nemen,
maakt soms van een onschuldig en argeloos iets eene misdaad. Zie, om de
eventueele beknibbeling der critiek en het wreede oordeel der wereld, dat niet zelden
des duivels is, te ontgaan, zou ik Doewa in 't voorkomend geval, den raad geven
zijn eigen familienaam maar voluit te schrijven; ik zie niet in dat hij redenen kan
hebben dien te verzwijgen.
Doewa en de lezers houden wij deze digressie ten goede en laten mij thans toe
hem te volgen in wat hij schreef als Inleiding van zijn boek, ten einde er het ontstaan
van te verklaren en te rechtvaardigen. Hij getuigt, dat sprookjes, parabels en
vertellingen schijnen uit te sterven of gansch vergeten geraken. En dit is ook waar:
tegenwoordig wil men de kinderen van jongs af met wetenschap en kennis opvullen.
Edoch, de mensch, en het kind vooral, leeft niet slechts van kennis en brood. Zijn
hart heeft ook behoefte aan afleiding, aan uitspanning. Aan die behoefte heeft de
schrijver willen voldoen met een vijftiental
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verhalen en sproken in het licht te geven. En dit was voorwaar geene verkeerde
gedachte van zijnentwege. Wilt ge planten voor de eeuwigheid, zegt ergens een
beroemd paedagoog, plant dan in de diepste vermogens van den mensch, in het
diepste van zijn hart, in zijne verbeelding. Hoe gelukkig is het kind als het eene
mooie vertelling hoort: zij biedt voedsel voor zijne verbeelding, en deze kan nimmer
oververzadigd worden, hare macht is groot en haar rijk zonder grenzen. Ja, geeft
haar ruim, krachtig en rein voedsel, vóór zij zich van slecht, ongeschikt voedsel
meester make, dat als zoet vergif dienen zou. Het kind moet fantaseeren, want de
verbeeldingskracht is een deel der ziel, die zoekt om te werken en te verwerken.
Alleen zeer trage kinderen fantaseeren weinig. Voor het levendige en prikkelbare
kind leeft alles, zijn alle dingen levende wezens, met spraak en wil, als hij zelf,
bezield. Velen gelooven dat men met sprookjes en vertellingen het gevoel voor de
waarheid bij het kind krenkt. Och! hoe dwaas en ongegrond is die vrees! Dan zou
er van een kind met den besten wil ter wereld nooit een waarheidslievend mensch
te maken zijn, want in eigen verbeelding laat het telkens dieren en levenlooze
voorwerpen spreken. - Een sprookje of eene fabel of eene legende mag men echter
niet verwateren door er eene ellenlange moraal aan toe te voegen, want deze
verveelt, en plaagt het kind. Wat de schrijver wil leeren, moet uit het verhaal spreken,
het moet den hoorder of lezer aangrijpen. Men denke ook niet dat de kinderen, door
het aanhooren of lezen van vertellingen of sprookjes verkeerde voorstellingen van
het werkelijke leven zullen krijgen. De ondervinding, de school des levens, zal aldra
het hulsel der verdichting scheuren. Daarbij, het zal zoo langde naakte werkelijkheid
van het leven gevoelen, het proza moeten verorberen, dat wij waarlijk de poëzij
zijner kinderjaren niet mogen ontgoochelen.
Doewa heeft recht op onzen dank, omdat hij de gelukkige gedachte heeft opgevat,
de vertellingen en sproken zoowat aan de vergetelheid te ontrukken, die de
verbeelding der kinderen in het bijzonder, en het Vlaamsche volk in het al-
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gemeen bedreigen in ‘onze eeuw van wetenschap, stoom en ijzer’, waarin, zegt de
oude heer Smits, op zijn gewonen, geestigsarcastischen toon, de verlichting,
beschaving, vooruitgang, zóó groot zijn, dat geen jongen die zijn vijftiende jaar
bereikt heeft, eenige illusie meer heeft.
Is het u niet meermalen gebeurd, dat gij u, bij het aanhooren eener muziek, die
gij heerlijk vondt, liet medevoeren door uw gevoel en uwe fantazij, om den indruk
der liefelijke tonen, ondanks u zelven te versterken? Waart ge dan niet, bij die
gelegenheid, in eene stemming om alles schoon te vinden wat uw oor trof, omdat
gij, behalve de tonen der muziek, er nog andere hoordet of liever meendet te hooren,
waarvan de melodie u nog meer bekoorde? en zett'en zij aan de eerste geene
nieuwe kracht, geene prestige van gloed of kracht, van weemoed of zaligheid,
onuitwischbare indrukken van nooit ervaren gewaarwordingen bij? En was dan wel
de muziek niet enkel zoo bijzonder aangenaam, omdat zij zoowel met uwe stemming
harmoniseerde?
Zou Doewa ook niet onder een dergelijken indruk geweest zijn, toen hij zijne
verhalen schreef? En zal hij niet te veel verwachten van ons, onbevooroordeelden
en onbevangenen, namelijk dat ook wij alles schoon of aandoenlijk zullen vinden,
wat hij als dusdanig heeft geacht en gevoeld? Wij vreezen het eenigszins dat hij
alsdan in zijne verwachting zal teleurgesteld zijn, bij kinderen, voor wie zijne verhalen
en sproken schijnen geschreven te zijn. Immers er zijn er onder deze, eenige, o.a.
het Geheimzinnige kistje - de twee Muggen - de drie Wenschen - die bij de kinderen
het uitwerksel zullen missen dat Doewa ervan verwacht: het wonderbare, het
treffende, het onverwachte, het verrassende ontbreekt hier. Sprookjes zooals Hullos,
- Langs verschillende Slingerpaden vergen van jonge hoofden nog al wat
geestesinspanning. - Arme Stoffel zal men beklagen en hem eenen traan van
weemoedige sympathie gunnen. De Accordeonspeler zal ook niemand onverschillig
laten. Wat het meest in den smaak van oude en jonge lezers zal vallen
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dat zijn de stukken: De dubbele Wraak, - de twee Koningskinderen, de Molen van
Eschlo. In De Hofnar en Die zich haast om rijk te worden, vraagt de critiek zich af
wat zij het meest behoort te prijzen en te bewonderen: de rijke verbeelding des
schrijvers of de manier waarin hij zijne gedachten en gevoelens kleedt. Edoch, het
is veeleer verhalende of dichterlijke beschrijving van natuurlijke wonderen dan wel
sprookjes, zooals wij gewoon zijn die van Andersen en Perrault te hooren. Jonge
lezers verstaan nog geen eigenlijke poëzij noch overdrachtelijke taal. Opmerkelijk
is het dat stille knapen en meiden ze met meer genoegen lezen dan de min ernstige;
dit komt hierbij dat de stijl bij voorkeur beschrijvend is.
Doewa is een denker, een dichter, een minnaar, een minnaar vooral van het
goede en het schoone. Bij hem biedt de koude wereld al genoegzame tooneelen
van onschoons en onedels, om uit het rijk der fantazij en der dichtkunst iets beters
voor den dag te halen. Het oog van zijnen geest staat meermalen onder de controle
van zijn gemoed, en te zamen plegen zij, wat rondom hem geschiedt, wijsgeerig
gade te slaan. In de meest gewone verschijnselen van het dagelijksch leven zoekt
hij onmiddellijke phlosophische waarheden, en ontdekt hij er ook waar die voor den
gewonen profaan verborgen liggen. Hij ontleedt zijne helden zielkundig, en, men
ziet het hem aan, dat hij zelf een psycoloog is. Hij gevoelt wat hij schrijft, en hij legt
het in zijne pen. Zoo zeer is het waar, volgens het woord van Quintilianus, dat het
't hart alleen is dat welsprekend maakt. Maar hij is soms al te gespraakzaam; vandaar
dat zijn stijl wat te omslachtig wordt. Bij nauwlettenden arbeid, waarin hij meer het
gevoel dan den vorm raadplegen moest, zou de schrijver ons meesterstukjes
aanbieden.
Sprookjes hooren de kinderen liever vertellen dan dat zij die lezen; zij zijn niet
bedaard, niet geduldig genoeg om de uitkomsten af te wachten; zij willen dat de
gebeurtenissen, 't zij die feitelijk of ingebeeld zijn, elkander spoedig opvolgen.
Werden derhalve hier en daar in Doewa's vertellingen gepaste verkortingen

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

243
aangebracht, zij zouden voor de kinderen in waarde stijgen. Het valt ook niet te
miskennen dat er in de schildering sommiger feiten en bijzonderheden iets weeks,
iets overgevoeligs is, kortom dat de voorstelling er van niet gansch vrij te pleiten is
van overdrevenheid. En toch durfde ik haast die beschuldiging niet uitspreken,
omdat men, ook wil men boeiend zijn, vooral bij kinderen, met levendige kleuren
moet schilderen. Vertellen kan Doewa overigens zeer goed, en dit is voorwaar geene
gemakkelijke kunst. Eene enkele maal is hier een al te deftig woord of eene al te
gezochte uitdrukking in den weg: maar de taal is doorgaans keurig en de inhoud
stellig boeiend, meer nog voor volwassenen dan voor jeugdige leerlingen, daar deze
de schoonheid van uitdrukking niet genoeg waardeeren kunnen, ja haar soms
hinderlijk vinden. En waarlijk, de jacht naar schoonheidsvormen maakt dat de helden
soms met een bespottelijk pathos spreken, sommigen precies als
catechiseermeesters: zij bewegen zich wel eens erg ongemakkelijk en stijf, en jonge
lui hebben een hekel aan al wat streng, stijf of stroef is.
Het realisme van Doewa, alhoewel zuiver, gezond en frisch, is niet krachtig genoeg
om leven te wekken. Er ontbreekt, dunkt me, aan zijne uitdrukking wat de Franschen
het ‘primesautier’ noemen. 't Is ongetwijfeld een man van talent die hier onder den
naam van Doewa optreedt, en waarschijnlijk is hij als nouvellist aan zijn proefstuk
niet. Maar, en thans ben ik verplicht tot mijne oude bewering terug te komen, alles
is maar betrekkelijk.... En als ik den schrijftrant op den keper beschouw, dan zeg
ik: Er zullen nog wel ettelijke jaren verloopen, eer onze letterkundige eeuw voor
goed zal vrij zijn van die modezucht om steeds schoone, geleerde frazen te
gebruiken: die zucht riekt wat naar gemaaktheid, naar onoprechtheid. Eenvoud is
natuur, en natuur is waarheid! Onze Conscience's, Tony Bergmans' en Lovelingen
zijn nog zoo schaarsch in onze Zuid-Nederlandsche letterkunde! En 't is waarlijk te
bejammeren dat zij zoo weinig navolgers tellen!
Vele verhalen zijn door goedgeslaagde teekeningen opge-
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luisterd. Uitgevers en schrijvers van novellen voor jonge lieden zouden m.i. wel
doen met het voorbeeld van Doewa en Hoste te volgen, en zich niet bekwame
teekenaars te verstaan, die in de romanliteratuur een ruim veld voor hunne
werkzaamheid zouden vinden; daar waar een boeiend verhaal geïllustreerd wordt,
daar worden de plaatsen met bijzondere aandacht gadegeslagen. De voorstellingen
dienen dan ook zeer trouw te zijn aan het verhaal. Dergelijke werken zullen er veel
toe bijdragen om de kinderen te leeren lezen zonder hoofdstukken of bladzijden
over te slaan.
‘Bij de Avondlamp’ is een van die zeldzame boeken, die niemand kwaad, maar
velen goed zullen doen, en daarmee zij het geprezen, in weerwil van de vlekjes die
het uit het oogpunt van taal- of letterkunde nog mochten aankleven. De
oud-bestuurder van het Nederlandsch Museum, wijlen prof. Heremans, schreef
eens dat er zooveel boeken in de handen der kinderen gestoken worden, als het
ware om hun den lust tot lezen te benemen. Die vrees zal voorzeker voor het werk
van Doewa niet behooren gekoesterd te worden. Al komen er geene schrikkende
tooneelen, geene sentimenteele verzuchtingen, geene conventionalistische,
realistische, rationalistische, zolaïstische of andere - istische toestanden in voor,
het zijn niet te min gemoedelijke, onderhoudende verhalen, waarvan de groote
verdienste en de kunst tevens ligt in den lezer aangenaam aan te doen, te bewegen,
te verteederen en te verbeteren.
De volgende lijnen, als aanhef van het stukje: De Hofnar April, mogen eene
gedachte geven van schrijvers verbeeldingskracht en dichterlijk schilderachtige taal:
‘Lang en geweldig had de winter weer huisgehouden; de bejaarde lieden had hij
met rhumatiek en hoestbuien geplaagd, de lieve kindertjes gedurende maanden in
de huiskamer opgesloten. Niemand was veilig gebleven voor den toorn van den
overmachtigen Vorst. Wie zich buiten vertoonen dorst, joeg hij onbermhartig weg
met rooden neus, gloeiende ooren en tintelende handen; of hij wierp spottend hem
handen vol
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sneeuw in het gezicht. Wie het waagde hem te weerstaan, begroette hij met eene
losbranding van witte kogels, of deed hem verraderlijk uitglibberen tot groote vreugde
der levenslustige schooljeugd, die nog te weinig deftigheid kent om niet telachen
met iemands ongeluk. Weken achtereen blies hijzijnen verstijvenden adem over
velden en wouden, kluisterde beken en stroomen in boeien. Doch uit het Zuiden
kwamen warmer winden aanrukken om met den Vorst van het Noorden den alouden
strijd aan te gaan, en de sterke boeien te verbreken, waarin hij de natuur geketend
hield.’
Al strekte het slechts ten bewijze, dat wij de lezing en instudeering van Doewa's
sproken en verhalen overwaard keuren, zoo willen wij hier ten slotte nog in eenige
bijzonderheden treden, en eenige in het oog loopende feilen aanstippen:
‘Aan iets droomen, is een fransche vorm, evenals “de daad die gij komt te
verrichten” en “het dacht haar” is on Nederlandsch.’
do

In het 2 stukje, getiteld Hullos, laat Doewa den geest zeggen: ‘Dat is het
vernielende grauwvuur, 'twelk degenen bedreigt, wier hebzucht en gouddorst moet
zijn voldaan.’ Riekt dat niet een weinig fatalistisch-orthodox? Is die bewering niet
even zoo ongerijmd als die waarbij men den donder en den bliksem als eene
veropenbaring van Gods gramschap doet doorgaan? En moeten dergelijke
meeningen, zij het dan ook uit fabels en sprookjes, niet steeds geweerd worden?
Wij begonnen te denken dat de tijd gekomen was om zich een huisje te bouwen.
- Verder: Zijne dochter was... eene vrouw (hoe zonderling!) schooner dan... Het ligt
zoo wat in onze ikkiaansche natuur, ons eigen altijd op den voorrang te plaatsen.
Dit moet men echter bij het schrijven vermijden. Herhaaldelijk zegt Doewa: ik en gij
in plaats van: gij en ik.
Ze gebruikt men nooit in den datief. Zie alle spraakleeren.
‘Zie, tante, hoe de wilg zijne buigzame takken rond de ijzeren gevlochten kroon
als eene guirlande heeft geslagen! - Wat prachtige muziek vormen de mossen en
bontkleurige blaad-
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jes, voegde Marietje erbij.’ Dat is toch geen kindertaal, niet waar, Doewa?
De brave Hendrikachtigheid schijnt mij in het stuk ‘De Prijskamp’ wat al te ver
gedreven. Een meisje dat dag in, dag uit, weken lang aan een kinderrokje breidt,
en

en er den 1 prijs mede hoopte te winnen in eenen prijskamp en het dan uit
medelijden wegschenkt, dat schijnt mij al te buitengewoon. Men hadde liever haar
medelijden op eene andere wijze zien schitteren. Thans kan de lezer het gevoel
van diepe spijt niet onderdrukken, hetwelk het aanschouwen van die edele
zelfverloochening zal vergezellen.
‘Hij liet de kinderen onderwijzen, om er verstandige menschen van te maken’: dit
is eene fout tegen de spraakkunst-wellevendheid; immers ervan, eraan, ermede,
enz. worden slechts gebruikt, achter de namen van levenlooze wezens.
Die kleine op- en aanmerkingen, die Doewa ons in zijn voorwoord vraagt, zijn
echter geen steen des aanstoots, maar moeten enkel ten bewijze strekken, dat wij
zijn arbeid met belangstelling hebben ingezien. En zijn wij naar zijn oordeel te streng
of te toegevend geweest, dan ligt de schuld aan Doewa.
C. FLACHET.

Guldens-Editie. Het Duivelshuis en Verboden Vrucht door P.-J. Brunings.
o
's Gravenhage, Charles Ewings. 1887. 222 blz. in 8 .
Er zijn lieden, van wie na de kennismaking niet veel gezegd wordt, juist omdat er
niet veel goeds of veel kwaads van te zeggen valt, omdat ze door niets uitmunten
of aanstoot verwekken. Het zijn over 't algemeen de slechtsten niet.
Het Duivelshuis behoort tot de categorie dier verhalen, waarover ook weinig te
zeggen valt; het is blijkbaar veelmeer geschreven om het publiek eene
onderhoudende lectuur te verschaffen, dan uit behoefte bij den auteur iets uit de
volheid van zijn gemoed in

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

247
het gemoed van anderen uit te storten. Oppervlakkig ontworpen en uitgevoerd, kan
het enkel een oppervlakkig genot verschaffen. Als het verhaal echter ter voldoening
van den lezer uit is, komt er nog een onnoodig aanhangsel van eenige bladzijden
aan.
Verboden Vrucht zal wellicht nog beter bevallen aan het publiek, dat zonder
critischen geest leest, dat in eene novelle niets dan het historietje ziet, een historietje
dat als van zelfs op het papier staat. De criticus, die achter het werk den schrijver
zoekt, en hem als kunstenaar rekenschap over zijne bedoeling vraagt, zal het verhaal
onbevredigd neerleggen.
In het opzicht van vinding en karakterstudie laat het veel te wenschen. Een zekere
humoristische geest is er niet aan te ontzeggen, veel kleur en opgewektheid evenmin;
niet zelden echter is de dialoog gerekt, het is alsof de schrijver van een tooneel niet
af kan, of doet hij het ter vermeerdering der paginatie?
De intrige is wat men door eene gemeene uitdrukking noemt: met de haren er bij
gesleept. Men oordeele: de heer van Biesterveld erft een landgoed Berkeloord
genaamd. Op een zijner verkenningstochten rond zijn nieuwen eigendom, ontwaart
hij aan den overkant eener sloot een kersenplantsoen. Dit behoort toe aan een
oud-schoolmeester Van Heuvel. Deze, een beleefd man, antwoordt aan den
adellijken heer, die hem verzoekt om den kersenboomgaard te koopen, dat hij het
niet doen wil, omdat zijn zoon - een kapitein bij den generalen staf, - en dien hij in
verlof verwacht, verzot is op kersen. Hij biedt echter zijnen gebuur voor diens eigen
zoon vrijen toegang en kersenplukken op zijn erf aan. Maar van Biesterveld heeft
geen zoon, zijn eenig kind is eene dochter. Met eene voor den lezer door niets
verrechtvaardigde vrees voor dien kapitein, doet hij den weg naar de sloot afsluiten
en eenen dijk opwerpen. Vader en moeder waarschuwen daarenboven hunne
dochter Dora niet met de schoolmeesters-familie in aanraking te komen. Deze heeft
niets haastiger dan - wij moeten denken als slecht opgevoed meisje - den weg naar
het kleinere landgoedje van den oud-onderwijzer op te zoeken. Zij treft vader en
zoon - Leo - aan het kersenplukken
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aan en het toeval - een boekentoeval - wil, dat ze juist een gesprek over haar voeren,
dat niet vleiend is.
Zij komt te voorschijn, stelt zich aan als eene logée op Berkeloord, wordt al dadelijk
gemeenzaam met den kapitein en zet zich neder op het gras, - hij komt naast haar
zitten - en beiden eten kersen uit den stroohoed van den jongen man. Dit is, zooals
men ziet, zeer onfrisch: is er wel iets viezer dan het inwendige van eenen
zomerhoed? En de schrijver drukt er op in stede van er nog los over heen te glijden
- altijd die hoed en altijd die kersen! 't wordt vervelend op den duur.
Dora brengt hare euveldaad aan het licht bij hare moeder en deze gaat - zich ook
als eene eenvoudige logée aanstellend - op verkenning uit. Zij doet hare buren
praten en verneemt dat Leo verliefd is op hare dochter. Het is verwonderlijk hoe
luchtig al die menschen, die elkaar volkomen onbekend zijn, over hunne eigene
aangelegenheden en hartsgeheimen spreken.
Dora rijdt uit met een span schichtige ponies. Zij geraken op hol. Leo, die aan het
visschen zit, waadt door de beek en redt haar. Nu komt de vader van het meisje
opdagen. Hij leidt zijne dochter heen zonder den redder te danken en deze - wie
zou het ooit vermoeden! bekomt daardoor de zekerheid dat die man de verloofde
van Dora is!
Door den invloed der moeder wordt Leo met zijne ouders - men vat volstrekt niet
op welken grond deze ommekeer bij van Biesterveld plaats heeft - op Berkeloord
uitgenoodigd om de thee te gebruiken. Zij aanvaarden, nog altijd in den waan dat
zij bij de logées uitgenoodigd zijn; met een woord alles komt aan het licht en Leo
wandelt met Dora in het groen en kust haar onder de oogen der ouders. Alles heeft
op een zeer kort tijdverloop plaats. Waarom de adellijke lieden aldus hunne dochter
aan den schoolmeesterszoon toewerpen, na eerst zooveel in 't werk gesteld te
hebben om eene liefde - die nog niet bestond - te dwarsboomen, begrijpt de lezer
niet.
Leo trouwt met Dora en ter vergelding van al de kersen die zij van hem gekregen
heeft, schenkt zij er hem ook eene ‘in water
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geconserveerd’, zegt de schrijver, namelijk degene, welke bij het vruchtenafplukken
en neerwerpen tusschen haren nek en haar kleed gevallen was en waar zij - weder
zeer onfrisch - eene reliquie van heeft gemaakt.
Op het einde van Het Duivelshuis komt eene mystificatie voor. Men ziet het uit
het hierboven aangehaalde: in Verboden Vrucht zijn er vele.
Die menschen liegen en geven zich aan elkander voor andere personen uit dan
wat ze zijn. Die dochter is ongehoorzaam en bezit niet het minste gevoel van
betamelijkheid en wordt tevens als een lief, braaf meisje afgeschetst. Wij willen ze
enkel als eene boekenheldin aanzien en niet onderstellen, dat de Hollandsche juffers
in het algemeen zoo stout en ondernemend zijn. Ook niet dat deftige personen als
eene mevrouw van Biesterveld in het werkelijk leven - in Noord-Nederland - zich
zouden verlagen tot de rol die ze speelt. Er is eene zekere waardigheid van karakter,
eene oprechtheid van handelen, niet alleen in gevallen van groot belang, maar in
het dagelijksch verkeer, in de gebeurtenissen van elken stond, van welke men niet
kan afwijken op straffe van de achting zelfs in zijne naaste omgeving te verliezen.
Het verhaal van den Heer Brunings is niet als eene ernstige voorstelling van het
leven of zelfs als eene eenvoudige zedenschets op te nemen. Het is, zooals wij
hierboven zeiden, een uitspanningsverhaal, dat alleenlijk reden van bestaan heeft
in een land waar veel copie vereischt wordt, omdat er een licht te bevredigen maar
zeer leesgierig publiek bestaat.
C.N.
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De heiligen van S. Baafsklooster te Gent, door Oswald
Holder-Egger.
Onder den titel Historische Aufsätze dem Andenken an Georg Waitz gewidmet,
o

verscheen in 1886 te Hanover een lijvig boekdeel in-8 , bevattende eene verzameling
van een dertigtal historische verhandelingen, door even zooveel verschillige schrijvers
opgesteld.
Uit de voorrede leeren wij dat die schriften werden samengebracht tot een krans,
bestemd om op 18 Oogst 1886 den hoogleeraar Georg Waitz, bij gelegenheid van
zijn vijftigjarig doctoorsjubileum, door de schrijvers (al leerlingen van hem) te worden
aangeboden. Doch, Georg Waitz den 24 mei te voren overleden zijnde, zoo kon het
boek niet als feestkrans voor den levende dienen; zijne leerlingen hebben het dus
aan de nagedachtenis van den overledene gewijd, als een getuigenis ‘von der über
das Graf hinausreichenden Dankbarkeit und Verehrung der Schüler für den
verewigten, unvergesslichen Meister.’
De heer Holder-Egger betaalde zijnen tol van erkentelijkheid en hoogschatting
aan den meester met zijne verhandeling Zu der Heiligengeschichten des Genter
St. Bavosklosters, een sluk dat wij beschouwen als eene kernige studie
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over zekere gebruiken in de machtige abdijen van St. Baafs en St. Pieters te Gent.
Wat daarin te lezen staat over de afgunst en de vijandelijkheid onder de monniken,
over de listen en bedriegerijen die zij pleegden om wederkeerig het eene klooster
boven het andere te verheffen, zou aan het ongeloofelijke grenzen, indien de schrijver
niet zorg hadde gehad de door hem aangevoerde feiten op onloochenbare bronnen
(1)
te staven .
Wij hebben gedacht den lezers van het Nederlandsch Museum aangenaam te
zijn met hun eene vertaling van Holder-Egger's verhandeling ter lezing aan te bieden.
W.R.
Ten jare 941 veranderde Arnold de Oude, graaf van Vlaanderen, het bij den burg
van Gent op den Blandinusberg gelegen St. Pieterssticht, ten dien tijde St. Janskerk
genoemd en waar toen reguliere geestelijken vereenigd leefden, in een klooster
voor monniken van de Benediktijner-orde; tot overste stelde hij aan den
kloosterhervormer Geeraard van Brogne, met oorlof om er monniken te aanvaarden.
Gelijktijdig liet hij, op aandringen van Transmar, bisschop van Noyon en Doornik,
de ook in den burg van Gent gelegen St. Pietersabdij, gewoonlijk St. Baafsklooster
genoemd, en die sints de verwoestingen der Noormannen gansch verlaten en
vervallen was, herstellen en plaatste die eveneens onder de leiding van abt Geeraard,
die ze opnieuw met monniken bevolkte. Vooral eerstgenoemd klooster stond in de
gunst van graaf (1) Kortheidshalve, hebben wij de bronnen en aanteekeningen, die
in het oorspronkelijke stuk eene groote plaats innemen, meestendeels weggelaten.
De werken van Van Lokeren en Van De Putte, talrijke handschriften uit de Gentsche
en andere bibliotheken en meer andere schriften worden daarin aangeduid. Men
raadplege daarover het boek, waarvan een exemplaar in de Gentsche bibliotheek
voor handen is.

(1)

Opmerkelijk is het dat de Denen en Hongaren gewoonlijk de schuld zijn, wanneer men in
latere tijden over de heiligen niets weet te vertellen. Tallooze bewijzen bestaan hiervan.
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Arnold; hij deed het rijke schenkingen en verhief het tot hoofdfamiliesticht van het
machtig grafelijk geslacht van Vlaanderen, waardoor het klooster boven de talrijke
stichten van het Oosten des graafschaps sterk bevoordeeligd was; enkel St. Berlinus,
in het Westen van het rijk, mocht op eene bijna gelijke gunst bogen. Graaf Arnold
verschafte het nieuw klooster onontbeerlijke bronnen van winst, namelijk door het
in 't bezit te stellen van gebeenten van in aanzien staande heiligen. In 944 liet hij
uit Boulogne naar Blandinusberg overvoeren de gebeenten der heilige Wandregisil,
Ansbert en Wolfram, met welke men omtrent eene eeuw te voren, uit vrees voor de
Noormannen, uit het St. Wandrilleklooster daarheen gevlucht was, tegelijk met eene
groote menigte andere reliquien, die de monniken van St. Wandrille eveneens naar
Boulogne gevoerd hadden. Korts daarna zorgde de graaf ook voor de overbrenging
der heilige Bertolf en Gudwalus uit Boulogne naar zijne stichting. En zoo bezat het
klooster, met de reeds in 870 herwaarts overgebrachte heilige Amalberga, een
eerbiedwaardig getal heiligenlijken. Het bezit van zooveel reliquien en daarbij des
graven gunst verschaften het sticht op korten tijd een groot aanzien. Onophoudelijk
stroomden rijke schenkingen hierheen.
Niet op gelijke wijze ging St. Baafsklooster vooruit, hoewel het over 't algemeen
ook in aanzien toenam. Gedurende de tiende eeuw hooren wij niet veel van
schenkingen door bijzonderen. Alleen gaf keizer Otto II aan het klooster een tal van
dezes vroegere bezittingen terug. Nochtans tusschen 1019 en 1024 klaagt abt
Othelbold van St. Baafs, in eenen brief aan gravin Otgiva, de gemalin van Baudewijn
van Vlaanderen met den Baard, over de groote armoede van zijn klooster. Hij somt
eene reeks van vroegere kloostergoederen op, die graaf Arnold de Oude aan zijne
dienstmannen weggaf, terwijl
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hij Blandinus-abdij uit zijn eigen bezit zoo rijk begiftigde. Ook sedert dat abt Geeraard
het beheer over beide kloosters in het jaar 953 had nedergelegd, stonden deze
eenen tijd lang onder eenen en zelfden abt. Abt Womar namelijk bestuurde van 953
tot 980 beide abdijen, en toen in 980 of begin 981 Wido hem opvolgde, nam deze
naar alle waarschijnlijkheid de leiding der beide kloosters op zich; korts daarna
echter zag hij af van de leiding van St. Baafs, waarop de monniken zich aan Odwin
eenen eigen abt kozen, en in 't vervolg zouden beide kloosters niet meer onder
eenen zelfden abt staan. Gedurende hunne vereeniging echter was St. Baafsklooster
het onbeduidendste en naar allen schijn het ondergeschikte. Volgens eenige
inlichtingen is het te denken dat abt Womar in Blandinusklooster verbleef en er
begraven werd; uit geen der talrijke Blandineroorkonden van zijnen tijd wordt
vernomen dat hij ook abt van St. Baafs was, zoodat de gedachte oprijst of dit laatste
klooster te dien tijde niet een afhangsel van het hoofdsticht van Blandinus uitmaakte.
Overal waar twee zulke belangrijke stichten als hier zoo dicht aan elkander
grensden, bijvoorbeeld die van St. Bertinus en St. Omaars, zien wij dat tusschen
beiden naijver en menigvuldige botsingen ontstonden. Hier in St. Baafs moest bij
den naijver voor stoffelijke belangen, bij de aanspraak op gelijken of hoogeren
ouderdom en waardigheid, ijverzucht ontstaan jegens den meer begunstigden en
rijkeren gebuur. Wij hebben bewijzen dat het vuur der oneenigheid reeds smeulde
tijdens de vereeniging van beide kloosters, om, zoodra ieder zijn eigen abt had, tot
helle vlammen op te slaan.
Terwijl Blandinus door graaf Arnold met zulken weidschen reliquienschat begiftigd
werd, bezat St. Baafsklooster enkel het gebeente van den H. Bavo, dat, vroeger bij
den inval
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der Noormannen te Laon geborgen, van daar in het jaar 940 werd teruggebracht
en in 946 met plechtigheid in het herstelde klooster werd bijgezet. Weldra begon
de heilige dan ook talrijke wonderen te doen, doch wij hooren niet dat het klooster
daarbij merkbare stoffelijke baat vond. Denkelijk was het moeielijk met dien eénen
heilige tegen de veelvuldige van Blandinus te kampen; immers, de noodzakelijkheid
werd gevoeld voor nieuwe heiligengebeenten te zorgen. Bekend is het dat in die
tijden het bezit van heiligen-reliquien en nog meer de aanschaffing van nieuwe, het
zekerste en ook het onontbeerlijk middel was om den toeloop van volk, en daarmede
giften en schenkingen te bekomen. Men legde zich dan ook in St. Baafs op zulk
bezit toe met eenen ijver, die, zelfs in dien reliquienlustenden tijd, buitengewoon te
heeten is.
Van wege keizer Otto II had het klooster, onder andere goederen, die het vroeger
behoord maar nadien verloren had, in het jaar 977 de villa Wintershoven, in
Haspegouwen, terugbekomen, waar in de dorpskerk een zekere Landoald en, zoo
werd beweerd, dezes makkers Amantius, Julianus, Vinciana, Edeltrudis, Landrada
als heiligen vereerd werden, wier lichamen men verzekerde daar ook te worden
bewaard. Die gansche heiligenschaar werd nu op 25 Maart 980 met grooten luister
naar St. Baafsklooster overgebracht, waarop er dan talrijke mirakelen volgden. Enkel
de dorpspaap Sarabert van Wintershoven wist over deze heiligen iets mede te
deelen; hij beweerde dat hij over hun leven een oud boek had gelezen ‘antiquaria
manu scriptum et a stillicidio cerae pene infusum,’ dat echter bij den inval der
(1)
Hongaren in 954 was verbrand . Dit alles ja is gelooflijk, hoewel het sterk

(1)

Opmerkelijk is het dat de Denen en Hongaren gewoonlijk de schuld zijn, wanneer men in
latere tijden over de heiligen niets weet te vertellen. Tallooze bewijzen bestaan hiervan.
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herinnert aan het boek van S. Maurus, dat de falsaris Odo van Glanfeuil beweerde
gevonden te hebben, wat ook een antiquaria et obtunsa conscriptus manu was;
slechts had het dan ook gelooflijke dingen moeten bevatten. Maar Sarabert vertelde:
Landoald was een Roomsch aartspriester geweest; hij en zijne makkers waren door
paus Marten den H. Amandus medegegeven, om hem in zijne geloofszendingen te
helpen; ook al het andere is gansch ongelooflijk, zelfs zonder te rekenen met het
feit dat noch Baudemond, de tijdgenoot en eerste levensbeschrijver van Amandus,
noch Milo, zijn tweede biograaf, noch om 't even wie, vroeger van Landoald en zijne
makkers gewag maakten. Zeker is het dat Landoald te Wintershoven als locaalheilige
werd vereerd, de dorpskerk was hem toegewijd; maar ook zeker is het dat rond het
jaar 980 niemand hem nog kende. Eerst tusschen 959 en 971, toen Sarabert reeds
priester der Landoaldskerk was, werd het gebeente van dien heilige en van zijne
makkers door den toenmaligen bezitter van het goed Wintershoven, Lantzo, en zijne
vrouw Sigeburgis gevonden en plechtig gehuldigd. Eerst dan hoort men van hunne
heiligheid. Dat tot dan toe van het bestaan der heilige Landrada, Julianus en Adrianus
(1)
volstrekt niets bekend was, blijkt uit het verhaal van Heriger zelf . Eerstgenoemde
moest eerst aan de kranke Sigeburgis verschijnen en haar bekend maken dat zij
met hare twee makkers in de dorpskerk begraven lag, waarop dan natuurlijk hunne
reliquien gevonden werden. De monniken van St. Baafs hoorden voor de eerste
maal iets van Landoald en zijne makkers, toen zij weer de villa in bezit kregen. De
vier Roomsche heiligennamen werden waarschijnijk door Sarabert of mis-

(1)

Heriger, Translatio S. Landoaldi et sociorum.
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schien door eenen of anderen listigen kwant uitgevonden; Edeltrudis en Landrada
zijn immers bekende heiligen, de eerste dochter van St. Bavo, wier naam echter in
de oudste Vita Bavonis Aggeltrudis is, de laatste was abdis in het niet verre van
Wintershoven gelegen klooster van Munsterbilsen; het feit dat men haar niettemin
in de Landoaldskerk terugvond, wordt door het gekste sprookje uitgelegd: men had
haar tegen haren wil in Munsterbilsen begraven; zij tooverde met haren grafzerk
eenvoudig naar Wintershoven over, bekend makende dat men haar daar zou
weêrvinden, wat dan natuurlijk ook geschiedde.
Gewis zijn de monniken van St. Baafs niet verantwoordelijk voor dit leugengespin;
zij zullen Sarabert's vertelling voor klinkende munt aangenomen hebben, maar
waren in elk geval verheugd in het bezit te geraken van zulk aanzienlijk getal door
Sarabert echtverklaarde heiligen. Groote kieskeurigheid strookte niet met hunne
belangen. Daarentegen hadden hunne concurrenten redenen te over om de zaak
gansch anders te beschouwen. De benijders van het klooster - wij mogen wel
onbedekt zeggen: de monniken der nabijgelegen St. Pietersabdij op Blandinusberg,
hoewel deze om licht te raden reden niet uitdrukkelijk genoemd worden, - beweerden
dat het geene gebeenten van heiligen waren, die naar St. Baafs werden
overgebracht, maar de knoken van afgestorvene misdadigers; zij vroegen de
vuurproef voor de zoogezegde heiligenbeenderen, om te zien of zij dat werkelijk
waren, - want, zooals in veel mirakel-geschiedenissen wordt bericht, springen echte
heiligenknoken altijd uit het vuur, waarin men die legt. - Daarvan wilden natuurlijk
die van St. Baafs niet hooren, hoewel zij over dien eisch sterk verontrust waren;
maar men keek nu naar hoogere autoriteiten uit, om de nieuwe heiligen meer ontzach
bij te zetten.
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De monniken wendden zich tot bisschop Notger van Luik, in wiens diocesie
Wintershoven lag, en zonden bij hem Sarabert met een opstel over de overvoering
en de wonderen die er waren op gevolgd. Notger ontving Sarabert, keurde in een
diocesaal synode de mededeelingen goed, die deze deed over de
levensgeschiedenis en de bijzonderheden der heiligen, liet alles door Heriger
opteekenen, en zond dit schrift, als door hem, den bisschop, zelf opgesteld - gelijk
de monniken tot grootere bekrachtiging gewenscht hadden, - naar St. Baafs (20
Juni 980). Doch de tegenstrevers gaven het daarmede nog niet op; zij zochten nu
hunnen metropolitaan, aartsbisschop Adalbero van Reims, te doen optreden tegen
hetgeen zij voor iets wanordelijks beschouwden. Van hunnen kant bleven de
monniken van St. Baafs niet werkeloos; ook zij wendden zich tot den aartsbisschop,
zonden hem een relaas van de door de aangekomene heiligen verrichte nieuwe
mirakelen, met de getuigenis van vele geestelijken, en deze verklaarde die echt in
een plechtig synode. Dan deed men een beroep op den overste van het eigen
diocesie, bisschop Liudolf van Noyon en Doornik; deze kwam zelf naar Gent en op
5 Juni 982 huldigde hij de nieuwe heiligen met grooten kerkluister. Iets belangrijks
is, dat op den dag zelven dat de bisschop voor dit feest aankwam, de tegenstrevers
hem verzochten hun zijne meening over de voorgewende heiligen te doen kennen
‘Ecce denuo adest in rependo debilitatus coluber, licet squamea gestaret colla
conquassata dupliciter, nisus tandem tertio elisum caput erigere ac in sanctos Dei
virus nequitiae suae latenter effundere,’ schrijft de monnik van St. Baafs, die daarover
begrijpelijkerwijze hoogst vertoornd is. Die krachtdadige uitdrukking laat raden hoe
gespannen de betrekkingen tusschen de beide Gentsche abdijen te dien tijde waren.
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St. Baafsklooster bezat nu wat het had begeerd, eene menigte door de kerkoversten
echt verklaarde heiligen, die in getal wel tegen den voorraad van Blandinusklooster
konden opwegen, doch wier faam en populariteit nog verre beneden deze laatste
bleef. Men ijverde nu om nog steeds nieuwe heiligen bij te halen, het bezit der oudere
bij 't volk altijd opnieuw in herinnering te brengen. In de volgende jaren grepen hier
eene rei van verheffingen, overbrengingen en luisterrijke omgangen met de
heiligengebeenten plaats, en meermaals kunnen wij vaststellen dat de monniken
van St. Pietersabdij zich vijandig toonden tegen deze gebeurtenissen, In de eerste
plaats bracht de monnik Erembold, die later (998-1017) abt van het klooster was,
in 985 de reliquien der HH. Barbara en Pancratius uit Rome naar Gent, nopens
welke overbrenging geene nadere bijzonderheden zijn bekend. In 't jaar 1007 verrijkte
het klooster zich weêr met twee nieuwe heiligen, over welke ik verder zal spreken.
Den 28 juni namelijk bracht abt Erembold de overblijfselen van de heilige Livinus
en Brictius herwaarts over uit de aan de abdij behoorende villa Houthem, wellicht
uit vrees voor het opdagende leger van koning Hendrik II, dat toen tegen onzen
graaf Baudewijn met den Baard te velde trok. Terwijl men hier nu zoo maar altijd
twijfelachtige heiligen henensleepte, zochten de tegenstrevers van hun klooster het
bezit van zijne oudste en aanzienlijkste heiligen, ja zelfs den kloosterpatroon af te
loochenen. Zij beweerden dat de H. Bavo nooit uit Laon, zijne wijkplaats, was
overgebracht Om zulke boosaardige geruchten te verijdelen, liet abt Erembold den
1 Augustus 1010, in tegenwoordigheid van graaf Baudewijn, van Gent's kastelein
Lambert I en andere voorname personen, het gebeente des heiligen plechtig
verheffen, waarop dadelijk eenige wonderen gebeurden en de tegenstrevers tot
zwijgen gebracht werden.
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In het volgende jaar had men het groote geluk eenen levenden heiligen meester te
worden Een pelgrim met name Macharius, en die voorgaf aartsbis schop van
(1)
Antiochië, ‘in Armenië ’ geweest te zijn, vond in het jaar 1011 vriendelijke gastvrijheid
en verpleging in St. Baafsklooster. Eenigen tijd nadien wilde hij het weder verlaten,
doch werd in de nabijheid ziek, moest zich daarheen laten weêrbrengen en verbleef
er nog vijf maanden, tot hij den 10 April 1012 aan de toen in Vlaanderen heerschende
pest stierf. Men kan moeielijk Hirsch (Jahrb. Heinrich II, I. 527) wederspreken, waar
hij zegt dat Macharius maar een onbeduidend heilige was; doch hij was er een wiens
bestaan niet te bestrijden is, en dit is veel meer dan kan beweerd worden van
menigen andere der daar samengebrachte heiligen. Daarom ook liet abt Erembold,
die, gelijk wij zagen, voor den reliquien-rijkdom van zijn klooster zooveel deed, deze
schoone gelegenheid tot het bijwinnen van eenen nieuwen heilige niet ontsnappen.
De pelgrim werd met luister in de kloosterkerk bijgezet, deed dadelijk meerdere
wonderen, en de abt liet deze, evenals de Vita van Macharius, kortweg beschrijven
door den zelfden monnik, die reeds de verheffing van St. Baafs in het jaar 1010
opgesteld had. Openhartig verklaarde de schrijver dat hem van het leven en de
tochten des pelgrims niets bekends was; hij deelt derhalve ook

(1)

De geschiedschrijver G. Henschen heeft zich den kop gebroken om te ontdekken welk
Antiochië, dat in Armenië zou gelegen zijn, hier mag bedoeld worden. Heeft de pelgrim niet
het bekende Syrische Antiochië gemeend, waar in dien tijd geen patriark van gelijken naam
voortkomt, zoo heeft hij maar een Antiochië in Armenië vastgegrepen, in de gegronde
onderstelling dat men in Gent nog minder of even weinig als hij van Armenië en dezer steden
kende. De zaak is zoo: Dat de pelgrim aartsbisschop zou geweest zijn en wel in Armenisch
Antiochië, berust alleen op zijne getuigenis. Deze is echter valsch, daar er geen Antiochië in
Armenië bestaat. Wij zijn dus niet gerechtigd aan de opgaven des pelgrims ergens geloof te
hechten.
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enkel mede, wat sints dezens aankomst te Gent gebeurde.
Had St. Baafsklooster redenen om over de aangeworvene heiligenschaar te
vreden te zijn, nu dacht het er op om uit dat bezit baat te trekken. In den rond 1020
geschreven en reeds vroeger besproken brief aan gravin Otgiva wijst abt Othelbold
dat het past zoo talrijke en zoo voorname heiligen ook met uitgebreid goederenbezit
te omringen, waarmede het klooster nog niet naar verdienste is bedeeld, welke
gunst van de gravin wordt afgesmeekt. Een tijd lang hooren wij weinig van operatien,
die de S. Baafsmonniken met hunne heiligen ondernamen. Onder abt Folbert
(1040?-1066) wordt het besluit genomen jaarlijks op den dag der overbrenging van
St. Lieven eenen feestelijken optocht met zijn gebeente naar dezes eerste
begraafplaats, Houthem, te houden. Doch onder den zelfden abt verspreidden de
oude in 't jaar 1010 tot zwijgen gebrachte tegenstanders weder het gerucht, dat de
H. Bavo hoegenaamd niet in het naar hem genoemde klooster berustte. Folbert zag
zich daardoor gedwongen het gebeente des heiligen in 1058 nogmaals plechtig te
laten verheffen en bij die gelegenheid ondervinden wij nu, wat eigenlijk toch reeds
te raden was geweest, dat de Blandinus-monniken de tegenstanders waren. Die
van St. Baafs wendden zich tot graaf Baudewijn IV van Vlaanderen, met verzoek
opdat hij in persoon het verheffingsfeest zou bijwonen, natuurlijk om de plechtigheid
op het volk meer indruk te doen oefenen. Doch, men deed bij den graaf gelden dat,
zoo hij toestemde, hij het hoofdsticht zijner familie, het Blandinusklooster, groote
schade zou toebrengen. Waarop de graaf besloot dat hij zijne tegenwoordigheid en
zijne ondersteuning zou weigeren.
De St. Baafsmonnik, die de tweede Translatio S. Bavonis schreef, slaat bij deze
gelegenheid tegen de Blandinensers
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eenen zoo bijtenden en vijandigen toon aan, dat hieruit te zien zou zijn dat er sints
lang blakende ijverzucht en gloeiende haat tusschen beide kloosters bestaan heeft,
indien wij dat niet reeds bewust waren. Wij weten echter dat beide abten niet alleen
op het praktisch gebied van het heiligenbezit met elkander concurreerden, maar
ook dat reeds van t'halven de tiende eeuw een meer theorethische kamp tusschen
hen gevoerd werd, die t'halven de elfde eeuw op zijn hevigst woedde en tot
wederzijdsche buitensporigheden leidde. Buiten enkele schriften werpen er twee
sterk en volle licht over die gebeurtenissen, namelijk een brief van den St. Baafsabt
Odwins (983?-998) aan den abt Adalwin van Blandigny (983-995), dien ik in 't licht
(1)
(2)
gaf en een sints veertig jaar gedrukt , doch weinig opgemerkt belangrijk schrift
van den Blandinermonnik Lantbert over het lijk van Florbert, dat in 1079 opgesteld
werd. Het is eene uiterst hevige aanklacht tegen de monniken van St. Baafs, tot de
gezamenlijke katholieke kerk gericht.
Steeds was het een streven bij de kerken in de middeleeuwen om haren oorsprong
tot de oudst mogelijke tijden te doen opklimmen, steeds waren elkander benijdende
stichten er op uit om op dat punt den voorrang te behalen. Zoo ging het hier ook.
Elke der beide Gentsche abdijen wilde doorgaan als de oudste, als het moedersticht
van het andere en daarbij als het voornaamste; elk beweerde dit klooster te zijn,
welk St. Amand eerst op Gentschen bodem had gesticht, en elk bestreed de bewering
der tegenpartij op de hevigste wijze. Elk van zijnen kant greep naar vervalschingen,
om zijne eigene aanspraak de meest gerechtigde te doen schijnen.

(1)
(2)

Neues Archiv, X. 374.
Nu MG. SS. XV. 642 ff.
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De twist liep vooral over twee bewijspunten. In de oude levensbeschrijving van St.
Amand, door Baudemund, wordt gezegd dat Amand vooral in een oord ‘cui
vocabulum est Gandavo’ had gewerkt. De Vita van St. Baafs bericht, dat Amand in
het ‘castrum Gandavum’ afgodenbeelden vernield en op dezer plaats eene St.
Pieterskerk gesticht had. Elke der Gentsche abdijen hield staande dat de hier
bedoelde kerk de hare was, daar beide aan St. Pieter waren toegewijd. Die van St.
Baafs verklaarden dat deze aanhaling niet op Blandinus kon doelen, daar de
Blandinusberg buiten het ‘castrum Gandavum,’ en hun klooster daarbinnen gelegen
was, en dit is voor alle tijden volkomen de waarheid. Die van Blandinus beweerden
dat de naam ook op hunnen heuvel doelde, en zegden rechtuit dat hij vroeger
werkelijk in het castrum was ingesloten geweest. Zij vonden in de Vita Bavonis zelve
het bewijs dat met de daar genoemde St. Pieterskerk wel degelijk de hunne werd
bedoeld. Daarin wordt namelijk, na het bericht van dezer herbouwing, gezegd: ‘Deo
etiam annuente clericorum coenobium in ipso castro honorifice est constructum,’
en er wordt dan verder gezegd dat Bavo in dit ‘monasterium’ de wijding van Amandus
had gehouden. Dit ‘coenobium’ was, volgens hen, het St. Baafsklooster in
tegenstelling met de vroeger genoemde St. Pieterskerk. Daar tegenover zulke
uitlegging de Vita geene bewijskracht genoeg voor hen had, zoo zochten die van
St. Baafs naar een hulpmiddel: zij smokkelden aan de zinsnede over de herbouwing
der S. Pieterskerk, achter Gandavum, deze woorden bij: ‘quod videlicet castrum
iuxta Scaldim, ubi idem amnis Scaldis Legiam flumen recipit, situm est,’ en dachten
daarmee te bewijzen dat hun klooster op die plaats bedoeld werd. Die van Blandinus,
van hunnen kant, fabrikeerden zich een voorgewend privilegie van paus Marti-
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nus I, voor Amandus, waarin zij hem, duidelijk de Pieterskerk der Vita Bavonis
aanduidende, doen zeggen: ‘de quodam cenobio, quod ipse (Amandus), eliminatis,
gentilium spurcitiis, fundotenus extrucisse dignoscitur, cui nomen Blandinium indidit...
situm inter decursum duorum fluminium Scaldis et Legie.’ Zij vervalschten ook een
privilegie van paus Nicolaas I, waarin een beroep wordt gedaan op de oorkonden
van Martinus. Ook in hunne lang na de wederherstelling des kloosters geschreven
stichtingsgeschiedenis vindt men nagenoeg dezelfde woorden als in de vervalsching:
‘Est mons situs inter flamina Scaldis et Legiae,’ waar de H. Amandus eenen
Mercurius-tempel vernietigde, ‘ipsum locum dedicavit in honore principis apostolorum
Petri, cui Blandinium indidit vocabulum.’ De schrijver der Fundatio vindt het goed
de stichting zijns kloosters reeds in het jaar 610 te stelien, op welken tijd Amandus
nog gansch niet zijn zendelingschap begonnen had, en dacht daardoor bepaald
voor zijn klooster den ouderdomsvoorrang op St. Bavo verzekerd te hebben; doch
hij bedroog zich, want die van St. Baafs hielden staande dat hun klooster in 608
was gesticht, waarmede zij nu de Blandinensers twee jaar vooruit waren.
de

Wellicht begon deze strijd reeds van in de 9 eeuw, in elk geval ontstond hij korts
na de wederherstelling der beide kloosters, nog onder de gemeenzame leiding van
abt Womar. De monniken van St. Baafs waren reeds toen er over gebelgd dat de
Blandinensers zich verstoutten te zeggen dat hun klooster ‘in castro Gandavo’ was
gelegen. Toen zij nu nog voortgingen deze stelling vooruit te zetten, en een schrift,
waarin die bewering voorkwam, toevallig in de handen van die van St. Baafs viel,
schreef de eerste afzonderlijke abt van St. Baafs Odwin rond 990 den reeds
meermaals aangehaalden
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brief, waarin hij zijnen toorn over dit onderkruipen uitdrukt. Uit dezen vernemen wij
dat de strijd reeds lang duurde, dat er reeds eens vrede gesloten was, maar dat de
Bavonieters door het vernieuwd gebruik der valsche woorden: ‘in Gandum castro’
dit verbond als verbroken beschouwden. Uit Odwin's woorden: Nos nescimus neque
invenimus aliud castrum Gandavum nisi super Scald fluvium, ubi idem amnis Legiae
coniungilur, situm,’ bemerken wij dat hij de ingelaschte plaats der Vita Bavonis
bedoelt, die er reeds tijdens den vorigen strijd ingefoefeld was, evenals ook de
Blandinensers toen reeds hun privilegie van Martinus vervaardigd hadden.
Zeer aardig klinkt ook, voor de gansche karakteristiek dezes strijds, wat Lantbert
vertelt. De Blandinensers konden voor hunne aanspraak eene onverdachte oude
getuigenis inroepen, namelijk Milo van St. Amand, die in zijn supplement van de
Vita Amandi zegt: ‘(Amandus) monasterium quod dicitur Blandinium in castro
Gandavo situm (aedificavit).’ Toen een monnik van St. Baafs dit in het klooster St.
Amand las, was hij daarover zoo zeer geërgerd, dat hij die woorden uitschrapte en
in de plaats schreef: ‘Nam construxit monasterium in castro Gandavo, super Scaldum
et Legiam,’ wat dan natuurlijk op zijn klooster van toepassing zou wezen.
Maar met zulke vervalschingen op deze en gene zijde, was het van weêrskanten
onmogelijk op dezen weg de aanspraken des tegenstrevers te verijdelen. In volgende
jaren draaide dan ook de strijd rond een tweede bewijspunt, en op dit punt werd
nog langen tijd en met nog grootere verbittering doorgestreden; hij voerde tot nog
veel grootere buitensporigheden en vervalschingen.
De Vita Bavonis c. 7 meldt dat Amandus in het door hem gesticht St.
Pietersklooster Florbert als abt had aange-
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steld. Datgene der beide stichten, welk kon bewijzen dat Florbert zijn klooster als
abt had voorgestaan, had daarmede ook bewezen dat zijn klooster de St. Pieterskerk
der Vita Bavonis was. Natuurlijk namen beide partijen haar daarvoor in aanspraak,
en daar de echte bewijsgronden wederom niet toereikend waren, ging men langs
weêrskanten nogmaals aan 't vervalschen. Derhalve doen de Blandinensers in hun
vervalscht privilegie aan paus Martinus zeggen: ‘Decrevimus itaque, ut liceat regulari
abbati Florberto ad presens inibi (in monasterio Blandiniensi) subrogato vel constituto
a filio nostro Amando,’ enz. Maar wat de Blandinensers kenden, dat kenden de
monniken van St. Baafs ook. Zij vervalschten ten hunnen bate een stuk oorkonde
van paus Eugenius I, waarlijk een uiterst plomp knutselwerk, waarin zij, zoo klaar
mogelijk ten voordeele van hun klooster, den abt Florbert doen spreken met de
woorden: ‘ab abbate Adalberto, successore domini et sepe prefali viri abbatis
Florberti, ceterisque fratribus de monasterio Sancti Petri Sanctique Bavonis, quod
est situm in castro famoso nomine Gandavum.’ Zoo stond nu weder bewijs tegen
bewijs. Maar er was een middel om den knoop voor goed door te hakken. Florbert
zou als abt het klooster voorgestaan hebben, in welk hij begraven was. Te bewijzen
waar zijn graf bestond, was hier eene zaak van gewicht. Wat nu met dit inzicht
gebeurde, dat leert ons Lantbert uitvoerig in zijn aangehaald schrift, natuurlijk van
zijn partijstandpunt als monnik van St. Blandinus. Hij meldt als waar en zeker dat
Florbert in Blandinus begraven is, vertelt dat reeds bij de inwijding der
nieuwgebouwde St. Pieterskerk op Blandinusberg, in het jaar 975, aartsbisschop
Adalbero van Reims het gebeente van Florbert in de absis der nieuwe kerk had
doen bijzetten. Dit is eene bewering, die wij zonder verdere bewijzen van wege den
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partijman niet gelooven kunnen, hoewel hij ook verzekert dat de waarheid door een
nog bestaanden zegel van den aartsbisschop bewezen wordt. Ook een beschreven
steen werd - er wordt niet gezegd: wanneer - bij het gebeente gevonden, die op
zich zelf reeds verdacht is, want zijne aanvangswoorden: ‘Hic requiescit corpus
Florberti abbatis,’ hebben den schijn van op last der Blandinensers geschreven te
zijn, ten einde in den strijd gelijk te halen. Wanneer nu Lantbert zegt dat op den
steen geschreven stond: ‘tam Grecis quam Latinis litteris sculptus’ dan kunnen wij
e

e

niet meer twijfelen of de steen werd in de X of XI eeuw vervaardigd, daar men
hem door de ‘Grecae litterae’ den schijn des ouderdoms heeft willen geven. Maar
wat er van de echtheid van Florberts graf ook zij, de Blandinensers bewerkten dat
hun diocesale bisschop Baudewyn van Noyon en Doornik in het jaar 1049 bij hen
kwam en het gebeente van Florbert plechtig verhief. Hierdoor verwierf men niet
alleen de bevestiging dat Florbert op Blandinus begraven was, maar ook de
erkenning zijner heiligheid door de kerkoverheid.
Hooren wij nu wat de St. Baafsmonniken daarvan zegden. Zij waren zelven bij
Florberts verheffing tegenwoordig. Een van hen nam den grafsteen in handen, als
om hem nauwkeurig te bekijken, en liet hem daarbij vallen, zoodat de steen brak.
Het is zeer waarschijnlijk, gelijk Lantbert onderstelt, dat dit met opzet gebeurd is.
Maar hiermede vergenoegde men zich niet. Die van St. Baafs, die zoo vergramd
waren geweest omdat men hunne heiligen Landoald en zijne makkers, spijts de
goedkeuring van bisschop Notger, niet had willen erkennen, verklaarden nu dat wat
op Blandinus betreffende Florbert was gebeurd, louter bedriegerij was; zij wilden
de bisschoppelijke verheffing niet erkennen.
In het zelfde jaar 1049 hield zich bij hen op Stepelin, een
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monnik van S. Truien. Door dezen lieten zij een schrift maken, dat tot heden niet
aan den dag is gekomen, waarin de bewering der Blandinensers bestreden werd,
als zouden zij het lichaam van Florbert bezitten, alsook dezes voorgewende
verheffing. Daarna lieten zij op zekeren nacht het gebeente van eenen mensch van
het kerkhof naar hunne kerk brengen en begraven. Stepelin maakte daarvoor een
op Florbert luidend grafschrift, dat in steen gesneden en bij het gebeente gelegd
werd, en thans verklaarden zij dat dit het echte graf van Florbert was. Lantbert
beweert dat Stepelin zelf en twee andere personen, die bij de geheime
grafverwisseling tegenwoordig waren geweest, dat alles later bekend hadden. En
zeker is het dat die van St. Bavo eene bedriegerij pleegden, daar zij later zelven
niet meer geloofden aan de echtheid van den in het jaar 1049 ontdekten steen. In
het jaar 1258 werd namelijk nogmaals eenen anderen grafsteen van Florbert
gevonden, welks opschrift luidde: ‘Hic requiescit Florbertus abbas Gandensis cenobii.
Obiit VIII. Ydus Octobris.’ Het was op dezen datum dat de monniken van St. Baafs
den sterfdag van Florbert herdachten, doch als dengene van elken anderen abt met
enkel eene zielmis, terwijl hij in de Blandinuskerk als eenen heilige op 1 November,
als wezende zijnen sterfdag, werd vereerd.
Zoo blijft men langs weêrskanten bij zijne beweringen; in beide kloosters wordt
Florbert's graf getoond, tot dat die van St. Baafs nog eene schrede verder gingen.
Bij de verheffing van den H. Macharius den 9 Mei 1067 openden zij het zoogenoemde
graf van Florbert en stelden het zichtbaar voor de naar de plechtigheid toegestroomde
menigte, als een bewijs dat bij hen ‘de eerste Gentsche abt’ begraven lag. Natuurlijk
waren de monniken van Blandinus daarover geërgerd. Zij legden de zaak voor
oogen aan hunnen bisschop
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Baudewijn van Noyon, die naar Macharius' verheffing gekomen was, - dezelfde die
bij hen in 1049 het gebeente van Florbert plechtig verheven had, - en verzochten
om zijne tusschenkomst. De bisschop, hoogst vertoornd dat zijne eigen autoriteit
door de handeling der Bavonieters geschaad was, liet den abt Siger van St. Baafs
ontbieden en berispte hem. De abt smeekte knielend den bisschop om vergiffenis.
Hij zelf, zegde hij, had niets van de gansche zaak geweten; het gebeurde was het
werk van eenige domkoppen (idiotae) uit zijn klooster. Hij belooft dat den
Blandinensers in 't vervolg geene reden tot klagen meer zal gegeven worden. Maar
die belofte werdt slecht gehouden. Bisschop Baudewijn stierf het jaar nadien, en
dadelijk herbegonnen de Bavonieters hunne kuiperijen. Zij legden weder hunnen
zerk op het beweerde graf van Florbert. In openbare aanspraken tot het volk, in hun
schrijven aan uitlandsche kloosters verklaarden zij alles weder tot bedrog wat de
Blandinensers met betrekking tot Florbert verkondigd en bevestigd hadden. Daardoor
waren dezen nu weder gedwongen met nieuwe bewijzen vooruit te treden. Zij
verhieven, na schriftelijke goedkeuring van bisschop Radbod van Noyon, van 20
April 1077, wederom Florbert's gebeente en legden het in eene nieuwe, prachtig
met goud en zilver versierde reliquiekas neder. Maar twee monniken van St. Baafs,
Berner en Wegerich, hielden in St. Janskerk gelijktijdig sermoenen tot de verzamelde
volksmenigte, waarin zij nogmaals de beweringen der Blandinensers leugenachtig,
de verheffing van Florbert bedriegelijk verklaarden. Vijf dagen daarna, den 25 april,
stelden de Bavonieters wederom hunne Florbertsknoken voor eene groote, ten dien
einde te zamen geroepen volksmenigte ten toon, zonder daartoe de bisschoppelijke
machtiging gevraagd te hebben, en herhaalden hunne verklaringen over de leugens
en het bedrog der Blandinensers.
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Wij kunnen op dit tijdperk, waarmede Lantbert zijn opstel sluit, van dezen weinig
verkwikkenden strijd afscheid nemen, welks schildering ons slechts den weg tot de
volgende haspelingen banen zal, hoewel hij nog eeuwen voortduurde. Wij hebben
gezien in welken graad ijverzucht en haat tusschen beide abdijen woedden, hoe zij
e

in de tweede helft der XI eeuw hun toppunt hadden bereikt en tot welke knoeierijen
in beide kampen, maar vooral in dat van St. Baafs, toevlucht werd genomen.
Wij hebben over de verheffing van Macharius gesproken. Voegen wij er bij dat
zij aanleiding gaf tot een handschrift, waarmede wij ons hier bezig te houden hebben.
Wij hebben gezien dat de monniken van St. Baafs den pelgrim Macharius, die bij
hen in het jaar 1012 stierf, onmiddellijk na zijne dood als heilige vereerden en dat
zij eenige wonderen, in hun klooster voorgevallen, op zijne rekening stelden. Nog
ontbrak zijne erkenning als heilige van wege de kerkoverheid; abt Siger benuttigde
derhalve de gelegenheid der voltrekking van de herbouwing der S. Pieterskerk van
zijn klooster, en de aanwezigheid van den diocesalen bisschop Baudewijn en van
bisschop Lietbert van Kamerijk, die tot dezer inwijding in mei 1067 naar Gent
gekomen waren, om het gebeente van Macharius plechtig te doen verheffen. Ook
thans waren de tegenstrevers, natuurlijk de Blandinensers, werkdadig om dit te
verhinderen. Zij stelden eene gelijke heiligheidsproef voor als bij de verheffing van
St. Landoald en zijne makkers: Indien de zerk van Macharius' graf van zelfs om
hoog kwam, was dit een teeken dat Macharius heilig was; zooniet, niet. Doch ook
ditmaal mislukten zij met hunnen wederstand. De verheffing had op 9 Mei onder
een voorbeeldeloos volksgedrang plaats. Maar nu ook vergenoegden de schrale
bijzonderheden niet meer, die men in 1014 over
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Macharius opgeteekend had; abt Siger gelastte een zijner monniken - zijn naam is
ons onbekend - met het schrijven van een uitvoerig werk over den heilige. En hij
kende goed zijnen man, wien hij dit werk opdroeg. Met ongemeene handigheid
kweet deze zich van zijne taak.
Voor den tijd, toen Macharius naar Gent was gekomen, had hij de oudere
aanteekeningen bij de hand. Deze, met de erbij gevoegde mirakelen, werkte hij
breeder uit en vlocht er het eene en andere bruikbare, als eene schildering der pest
van 1012, in. Dan voegt hij er de verheffingsgeschiedenis bij, die hij in eene
behendige taal, levendig en met bijzonder vertellerstalent voordraagt. Maar hij moest
ook het leven des heiligen beschrijven: De opsteller der eerste Vita Macharii had in
het jaar 1014 verklaard, dat hij over dezens vroeger leven en zijne reistochten
volstrekt niets wist, en zweeg daarover. Natuurlijk moest de schrijver der tweede
Vita in 't jaar 1067 nog minder dan niets daarover weten. Maar men had sedert 50
jaar in St. Baafs, gedurende de haspelingen met Blandinus, ongeloofelijken voortgang
gemaakt. Wat gold nu de waarheid, wanneer het op den grooteren roem des
kloosters aankwam? Een ongehoord fabelgebouw richtte onze auteur op. Hij kent
zijnen held van kindsbeen af en volgt hem op in gansch zijnen levensloop. 't Spreekt
van zelf dat Macharius van zeer voorname geboorte is, dezens ouders weet onze
auteur te noemen, hij was bloedverwant van aartsbisschop Macharius van Antiochië
in Syrië - want hij schrijft dit zoo maar lichtweg voor het Armeniaansch Antiochië uit
de eerste Vita, en noemt hem dan toch nog ‘flos Armeniae,’ - wordt door dezen
opgevoed en volgde hem op in den aartsbisschoppelijken stoel van Antiochië. In
feite bestond er nooit zulknamige patriark van Antiochië, nog veel minder twee.
Maar onze auteur
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wist niet eens dat al de kerkoversten van Antiochië steeds den titel van patriark
aannamen. Wat hij over de opvoeding van zijnen held, zijne keuze tot bisschop en
zijne menschelijke en priesterlijke deugden mededeelt, zijn lange brokken, die hij
uit Ruotger's Vita Brunonis archiepiscopi Coloniensis afschreef; mogelijks heeft hij
ook nog andere Vita op zelfde wijze gepluimd, in elk geval is ook het overige alles
namaaksel van gekende monsters; het aanduiden van één plagiaat volstaat om
onzen man te leeren kennen. Hij vertelt dan verder: Macharius verlaat Antiochië
nadat hij zelf Eleutherius als aartsbisschop heeft aangesteld - natuurlijk bestaat er
ook geen patriark van dien naam, - komt als pelgrim door de heilige plaatsen van
Palestina naar Jerusalem, waar hij door den patriark Johannes vriendelijk opgenomen
werd, - zulk een is uit dien tijd daar niet te vinden, maar Johannes is een
goedklinkende naam; - daar hij de Joden en Sarracenen bekeeren wil, wordt hij
door dezen schrikkelijk gepijnigd, doch door een wonder bekeert hij toch eene
menigte van hen. Hij reist uit Jerusalem naar veel omliggende streken, terwijl hij
slechts Syrië en Armenië vermijdt, - en dat is niet het kleinste wonder! - trekt te voet
naar Beieren, van daar over Mainz, Keulen, Mechelen, Maubeuge, Kamerijk en
Doornik naar Gent. Overal waar hij verschijnt, verricht hij de kolossaalste wonderen.
De auteur weet van die reizen en daden te vertellen, juist alsof hij er zelf bij ware
geweest, zelfs deelt hij lange gesprekken mede, die in verschillende plaatsen werden
gehouden. En die falsaris had de onbeschaamdheid aan het slot zijner inleiding,
eer hij zijn mengsel van leugens en plagiaat opdischt, deze woorden te schrijven:
‘Cuius (Macarii) secundum rei veritatem omnimodis expetit enucleari vitam et actis.
Absit ergo, absit error falsitatis!’
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Wij komen tot een nog zeldzamer letterproduct uit St. Baafs. Zooals wij zagen,
werden in 't jaar 1007 de reliquien van de heilige Livinus en Brictius naar dit klooster
overgebracht. Zoo was men hier weêr twee nieuwe heiligen rijker geworden, maar
nogmaals zulke, van welke men niets wist of kende, en dezen keer vond men geen
gewilligen Sarabert, om er iets op te vertellen. Aan den heiligen Brictius hechtte
men weinig waarde, want rond 1020 vermeldt abt Othelbold hem niet eens bij de
optelling der heiligen van zijn klooster. Des te grootere beteekenis hechtte men
integendeel aan St. Lieven, wiens gebeente men bij meerdere gelegenheden
omdroeg. Maar het ontbrak hem nog aan bisschoppelijke goedkeuring, daar bij de
overvoering in 1007 geen bisschop aanwezig was geweest. Er werd daarom dringend
bevolen, het nu onontbeerlijk geworden leven des heiligen te schrijven, hoewel men
geene berichten over hem bezat. Dit zelfde was immers meermaals gedaan en had
niets bedenkelijks, zoodra men openlijk bekende eigenlijk niets te weten en zich
vergenoegde uit de gebruikelijke deugd-ophemelingen en fraaie volzinnen een zeer
stichtend opusculum samen te weven. Maar hier in St. Baafs - het is reeds klaar
bewezen - keek men niet nauw op historische waarheid. Er was gelegenheid om
uit den nieuwen heilige te maken wat men wilde en men legde er zich ijverig op toe.
Men maakte Lieven tot hertogszoon en kleinkind eens konings, tot aartsbisschop
en martelaar, en schonk hem maar den hoogsten rang in de aardsche en hemelsche
hierarchie; men liet hem door St. Augustinus, den apostel der Angelsaksen, over
(1)
de doopvont houden, onderwezen en gezalfd worden , men hoopte op zijn hoofd
al de eer, die op den schedel eens

(1)

Vita Livini bij Mabillon. Acta II, 450 ff.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

274
heiligen zich kan laten samenbrengen. Dat alles zamelde men in een boek, vol van
de handtastelijkste onmogelijkheden en de beteuterendste wonderhistorien, en men
schaamde zich niet dat erbarmelijk knutselwerk, om het gezag bij te zetten, op den
naam te schuiven van een der verhevenste mannen, waarop de kerk kan bogen,
terwijl men het den heiligen Winfried-Bonifacius toedichtte.
Volgens Papenbroch's bijtende kritiek, kan het geenen man van oordeel nog
invallen, die Vita voor iets anders te houden dan wat zij is, namelijk eene
onbeschaamde vervalsching, en elk woord om dit te staven, ware overbodig. Alleen
willen wij den tijd en de plaats der vervalsching, zoo mogelijk de vervalschers zelven
(1)
nasporen. Wat het eerste punt betreft, zoo had Declercq reeds vermoed wat bij
de hand ligt, namelijk dat het opus in St. Baafsklooster gemaakt werd. Nergens
elders in de wereld dan hier, waar zijn gebeente was bijgezet geworden, kon iemand
belang in hem stellen; vóór de overbrenging herwaarts, werd hij enkel in eenige
dorpen in de nabijheid van Gent vereerd, zijn naam wordt eerst door St. Baafsklooster
verspreid. Ware er een twijfel ter dezer zake mogelijk, zoo zou die verzwinden,
wanneer wij zien hoe deze Lievensvervalsching in verband staat met andere daden
van St. Baafsklooster. Wanneer wij de brok lezen, die daarop betrekking heeft, cap.
22: ‘Convenit (Livinus) cum discipulis suis ad quoddam coenobium avito vocabulo
Gandavum nominatum, quod b. Amandus pontifex, exstirpatis gentilium fanis, fecit
fundari, quod et ipse dedicavit ad honorem S. Petri apostoli et omnium apostolorum,
congregatis ibidem cultoribus, quibus praeposuit abbatem nomine Florebertum...,
a quo etiam et a ceteris fratribus monasticae

(1)

Aangehaald door Ghesquière, Acta SS. Belgii, III, 100.
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caritatis officio benigne susceptus est. Ibi quoque invenit magnificae sanctitatis virum
et egregium Christi confessorem Bavonem recentiva morte in Domino pausantem
et in monasterio S. Petri sanctorumque apostolorum a.b. pontifice Amando et abbate
Florberti et devotis fratribus condigno honore humatum,’ dan bemerken wij dat die
brok bijna woord voor woord de beweringen herhaalt van de Bavonieters in den
strijd met Blandinus, waarvan wij vroeger gewaagden. De woorden stemmen gansch
overeen met de plaats uit de Vita Bavonensis, die de oorzaak was van den twist,
zij zijn zeer zorgvuldig geschikt om elke voor de Bavonieters ongunstige uitlegging
te vermijden, en moeten bewijzen dat de door Amandus gebouwde St. Pieterskerk
uit de Vita Bavonis het St. Baafsklooster was, en dat Florbert abt was van dit klooster
en niet van Blandinus. Zoo had de vervalsching een dubbel doel: De heilige
Bonifacius zou de grove leugen bevestigen, dat Lieven een groote, wonderbare,
onovertroffen heilige en martelaar was, en met hem zou men tevens den zegepraal
over de gehate Blandinensers verzekeren.
Daarmede wordt ons tevens een wenk nopens het tijdstip der vervalsching
gegeven. Wij zagen dat de strijd over Florbert in 1049 met de grootste hevigheid
ontstond en na het midden der eeuw zijn hoogste punt bereikte. Er zijn redenen om
te vermoeden dat de vervalsching rond dien tijd plaats greep. En dit wordt door
andere bijzonderheden bevestigd. Toen abt Othelbold tusschen 1019 en 1024 zijn
meermaals vermelden brief aan gravin Otgiva schreef, was de Vita nog niet openbaar
bekend. Want terwijl hij bij de optelling der andere heiligen zijns kloosters naar dezer
voor handen zijnde levensbeschrijvingen verwijst, weet hij voor St. Lieven geene
bron aan te duiden, wat hij zeker niet zou
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nagelaten hebben, hadde hij reeds de Vita gekend. Hij zegt over hem: ‘Octavus
sanctus Livinus episcopus, de Scotia causa orationis veniens et apud villam quandam
Sancti Bavonis hereditariam a viris malignis interfectus, palmam est martyrii a Christo
adeptus.’ Deze opgaven, hoe kort ook, wederspreken nochtans de Vita op drie
belangrijke punten. Volgens deze was Lieven aartsbisschop, niet slechts bisschop,
hij kwam uit Schotland om zich met de bekeering der heidenen bezig te houden,
niet om ergens op het vasteland zich aan het gebed over te leveren. Ten derde,
met de ‘Villa hereditaria S. Bavonis’ bedoelt Othelbold het zijn klooster behoorende
dorp Houthem. Volgens de Vita echter, wordt Lieven bij het dorp Esca (thans St.
Lievens-Essche) vermoord. Daarmede is het bewezen dat Othelbold de Vita niet
kende. Deze wordt daarentegen reeds vermeld en uitgeschreven door Goscelin en
zijne tusschen 1080 en 1090 geschreven Vita Augustini Cantuariensis, c. 5, acta
SS., Maii VI, 393. Nu had in 1083 eene overbrenging van het gebeente van Livinus
naar St. Baafs plaats, in tegenwoordigheid van bisschop Radbod van Noyon, en
het is derhalve aannemelijk dat de Vita toen reeds geschreven was. Nog een ander
feit komt voor de tijdsaanduiding in aanmerking. In een met groote pracht in de St.
e

Baafsabtdij geschreven handschrift uit de XI eeuw, dat in de Gentsche
hoogeschoolsbibibliotheek berust, zijn gezamenlijke heiligen-geschiedenissen van
dit klooster vereenigd, voor zooveel die bestonden toen de Codex aangelegd werd.
Daarin komt nu reeds (fol. 135-165) de passie van Livinus voor, geschreven door
e

eene hand, die zonder twijfel tot de XI eeuw behoort; daarin ontbreken echter de
tweede ‘Translatio S. Bavonis,’ die in het jaar 1058 of korts daarna vervaardigd
werd, de tweede ‘Vita Macharii’ van 1067, en de tot de tweede
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e

helft der XI eeuw behoorende ‘Miracula St. Bavonis.’ Daaruit is met volle zekerheid
aan te nemen dat de ‘Vita Livini’ reeds vóór het eerste der genoemde stukken
opgemaakt was, des te meer daar in het ter eere der heiligen van St. Baafsklooster
aangelegd pracht-handschrift negen oorspronkelijk reeds voor handen zijnde
bladeren onbeschreven bleven, waarop de ‘Translatio’ gemakkelijk had kunnen
plaats vinden.
Met zekerheid mag dus de vervaardiging der ‘Vita Livini’ tusschen 1025 en 1058,
met grootere waarschijnlijkheid rond het jaar 1050 worden gesteld, toen Folbert
(1040?-1066) abt van St. Baafs was. Daarbij moet herinnerd worden dat het deze
abt was, die de jaarlijksche processien met het gebeente van St. Lieven had
ingesteld.
Men zou kunnen denken dat Stepelin van St. Truien, die in het jaar 1049 een
schrift leverde ten voordeele der aanspraken van de Bavonieters op Florbert en hun
een valsch grafschrift op dezen verschafte, ook dit opus heeft gefabrikeerd. Maar
wij hebben reeds kennis gemaakt met eenen St. Baafs-monnik uit dezen tijd, dien
men met bevoegdheid en billijkheid zulk werk kon laten uitvoeren, dengene die rond
1070 de tweede ‘Vita Macharii’ schreef.
En dit vermoeden krijgt veel waarschijnlijkheid, wanneer wij zien welke
onloochenbare overeenkomst er in de samenstelling van beide vervalschingen
bestaat. Zoowel Macharius als Lieven zijn uit hoogst voorname ouders geboren; de
bloedverwant van den eene, Macharius, de oomen des anderen, Menalchius en
Livinus, zijn aartsbisschoppen; beide werden door deze hunne bloedverwanten over
de doopvont gehouden, beide volgen hen in het aartsbisdom op. Wanneer zij hunne
verblijfplaats verlaten, zetten zij beiden hunnen opvolger in den aartsbisschoppelijken
zetel, den eene een
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zekere Eleutherius, den andere de aartsdiaken Silvianus, terwijl dan in beide valsche
stukken voor iederen persoon een naam verzonnen wordt, waardoor de vertelling
aan geloofbaarheid wint. Zoo ook is de grond der vinding, die des schrijvers
eigendom is, in beide sprookjes gansch de zelfde, terwijl de lof der heiligen en van
hunne mirakelen eenvoudig op ontelbare andere verhalen in dien aard zijn afgekeken.
Tegen de aanneming van eenen en zelfden schrijver voor beide werken pleit vooral
dat de benuttiging der ‘Vita Brunonis,’ waarvan in de ‘Vita Macharii’ zooveel
overgeschreven werd, in de ‘Vita Livinii,’ niet op te merken is. Ook taal en trant
bieden in beide opstellen niet veel overeenkomst; in de ‘Vita Macharii’ wordt meer
behendigheid en levendigheid gevonden. Doch dit kan tegen het aannemen van
een enkelen schrijver voor beide werken niet ingebracht worden. De vervalscher
e

uit de XI eeuw, die een onderscheiden werk wenschte te leveren, moest er
noodzakelijk naar streven om aan zijnen stijl eene vreemdsoortige en schijnbaar
antieke kleur te geven, en men wordt het gauw gewaar dat de auteur naar ongewone,
abstracte uitdrukkingen en wendingen zoekt, - overigens eene goed passende
e

poging, daar hij de spraak der angelsaksische literatuur der VIII eeuw wilde
nabootsen. Kunnen wij het dus slechts als een vermoeden inbrengen dat beide
werken van een en zelfden auteur voortkomen - een vermoeden dat veel
waarheidsschijn voor zich heeft, - dan toch is het klaar dat zij beide uit den zelfden
geest ontstonden, uit hebzucht bij die van St. Baafs en met het doel om zich boven
het naburig klooster te verheffen.
Degenen die, hoewel het algemeen aangenomen wordt dat de ‘Vita Livinii’ eene
vervalsching is, dan toch hare opgaven - in zooverre deze geen handtastelijke onzin
zijn -
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zouden benuttigen, kunnen enkel zich hierop beroepen, dat zij gedeeltelijk door
eene andere bron bevestigd worden. Er bestaat namelijk een gedicht van 82 verzen,
dat men beweert door Lieven zelf aan Florbert gezonden te zijn, waarin
eerstgenoemde na eenige bijzonderheden over zich zelven, den abt het grafschrift
voor St. Bavo, waarom hij hem verzocht had, mededeelt. Reeds heeft Rettberg, II,
510 f., twee bewijzen aangebracht, die toonen dat ook dit gedicht een valsch stuk
(1)
is. Moll heeft nu echter gepoogd dit gedicht als echt te verdedigen. Rettberg brengt
in: Lieven weet reeds in dit gedicht dat hij in Brabant als martelaar zal sterven, want
hij zegt:
‘Impia barbarico gens agitata tumultu
Hic Bracbanta furit meque cruenta petit.
Quid tibi peccavi, qui pacis nuntia porto?
Pax est quod porto, cur mihi bella moves?
Sed qua tu spiras feritas sors laeta triumphi,
Atque dabit palmam gloria martyrii.’

Maar Lieven, de beweerde schrijver van het gedicht, weet ook nog veel latere
e

gebeurtenissen vooruit te zien: hij weet dat in de IX eeuw het St. Baafsklooster
door de Noormannen zal verwoest worden, ja ziet reeds na den tijd der verwoesting
e

eene betere toekomst - aldus na de wederherstelling van het klooster in de X eeuw
- in 't verschiet, wijl hij zijn grafschrift op Bavo sluit met deze woorden:
‘Quam tu fundasti, quae te tenet, inclyte Bavo,
Ecclesiam meritis protege, sancte, tuis!
Haec, Florberte pater, Livinus carmina mittens,
Inscriptum lateri munus habere dedi,
Ut, cum vastatus fiet locus ille ruina,
(2)
Carmina conservet obrutus ista lapis .’

(1)
(2)

Kerkgeschiedenis van Nederland, I, 77, n. 2.
Moll antwoordt op deze doorslaande bewijsrede van Rettberg: Lieven noemde de Noormannen
toch volstrekt niet! ‘In de zevende eeuw kon men in België op de duurzaamheid van kerk- en
e

kloostergebouwen niet rekenen.’ Maar waarschijnlijk wel op hunne wedérherstelling in de X
eeuw? Overigens, het is gekend dat een groot getal kerken in België in de zevende eeuw
werden gestîcht, terwijl van dezer verwoesting door de Noormannen niets geweten is.
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Reeds die beide aanhalingen van Rettberg zijn ruim voldoende om te bewijzen dat
de verzen niet van St. Lieven voortkomen, maar in het klooster van St. Baafs na de
overbrenging van Lieven derwaarts, waarschijnlijk tot voorbereiding der valsche
Vita op touw werden gezet. Rettberg voegt nog een derden grond aan tot bewijs
der onechtheid van de verzen, namelijk dat Lieven door de verzen:
‘Holtam, villa gravis, quae nescis reddere fructum,
Urticas, lappas cur bene culta refers?’

duidelijk te verstaan geeft dat hij op die plaats het marteldom zal ondergaan. Moll
wederlegt: Lieven onderging het marteldom niet te Houthem, maar te Esca, neemt
echter deze opgave over uit de Vita, die hij zelf als valsch beschouwt, en toch
niettemin benuttigt. Wij toonden reeds vroeger dat rond 1020 ook abt Othelbold
aannam dàt Lieven te Houthem werd vermoord. Hieruit en uit de omstandigheid dat
Lieven in het gedicht als pontifex, in dezes opschrift, evenals bij Othelbold, als
episcopus, nog niet als aartsbisschop betiteld wordt, blijkt duidelijk dat de verzen
vóor de Vita gemaakt werden. Daar Lieven echter in het gedicht reeds als
missionnaris in Brabant optreedt, waarvan Othelbold's brief nog niets weet, zoo
oordeel ik dat het vroeger dan dezen, zoo omtrent tusschen 1025 en 1050, gemaakt
is.
Volgens onze vorige uiteenzettingen spreekt het van zelf dat het doel der
vervalsching immers is: Vooreerst aan St. Baafsklooster den abt Florbert te
verzekeren, levens een
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nieuwen onwraakbaren getuige bij te brengen dat oudtijds het oord Ganda en St.
Baafsklooster hetzelfde waren, dan nog ook over den H. Livinus, dien men nu in 't
klooster had, over het algemeen inlichtingen te verschaffen, hem reeds gedurende
zijn leven in de vriendschappelijkste betrekkingen tot St. Baafsklooster te brengen,
gelijk dat alles eveneens in de Vita beoogd wordt.
Nevens de vroeger aangehaalde slotverzen, zijn de volgende afdoende:
‘Ganda parat gremium, quo me fovet ubere laeto,
Invitat, mulcet, nutrit, amat, refovet.
Hic est (!) Florbertus, quem virtus flore perornat.’

Nu zullen de Blandinensers met hunne beweringen en aanspraken optreden. Wat
de heilige Lieven en Bonifacius zegden, moest toch wel waar zijn! Het ware moeielijk
zich te vergissen bij het vermoeden, dat de vervalschingen op St. Lieven in het
nauwste verband staan met het schrift, in het jaar 1049 door Stepelin gesteld tegen
de Blandinensers over de begraafplaats van Florbert. Ik wil het vermoeden niet
verzwijgen dat hij, die het grafschrift op Florbert maakte, ook dit gedicht met het
grafschrift op Bavo vervaardigd heeft.
Dat men zich in de middeleeuwen door die vervalschingen liet beet nemen, is
evenzoo verstaanbaar, als het onbegrijpelijk is dat moderne navorschers hebben
gepoogd dit gedicht te redden. Bewijst reeds dezes inhoud ten overvloede de
vervalsching, zoo laat de vorm niet den minsten twijfel over, dat het niet, zooals het
e

den schijn aanneemt, in de VII eeuw geschreven is, maar wel in de elfde en dit
door eenen uiterst geoefenden dichter, dien Rettberg als zulkdanig te rechte roemt.
Zijne verzen zijn vloeiend, zwierig, zonder fauten in de metriek; van zulke dictie had
men in de
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e

VII eeuw geen begrip. Moeielijk kan iemand aannemen dat verzen als de volgende:
‘Sic ego, qui quondam studio florente videbar
Esse poeta, modo curro pedester equo.
Et qui Castalio dicebar fonte madentem
Dictaeo versu posse movere lyram,
Carmine nunc lacero dictant mihi verba Camoenae,
Mensque dolens laetis apta nec est modulis.’

in de tweede helft der zevende eeuw kunnen geschreven zijn. Nog meerdere
kenmerken treft men daarin aan, die den versbouw der jaren elf en twaalf honderd
e

eigen zijn, maar in de VII eeuw gansch ongehoord waren.
De zekere uitkomst is dus, dat de twee bronnen, die over Lieven inlichtingen
e

geven, vervalschingen uit de XI eeuw zijn, komende van die van St. Baafs, wier
bedriegelijk inzicht onloochenbaar is. Het spreekt van zelf dat die schriften dus niet
als historische bronnen kunnen benuttigd worden en ook volstrekt geen geloof
verdienen. Maar dan staat het met de historie van St. Lieven al vrij zonderling. In
andere bronnen is hij niet gekend, in geen der andere martelaarsboeken wordt zijn
naam genoemd. Eerst vindt men hem vermeld in latere toevoegsels, maar die alle
reeds onder den invloed der valsche Vita staan en aldus voor ons zonder e enige
waarde zijn.
Het eenige wat kan worden vastgesteld, is dat voór het jaar 1007 de H. Lieven in
het dorp Houthem werd vereerd; in elk geval was de dorpskerk op zijnen naam
gewijd. Men beweerde dat zijn lijk er werd bewaard. Ook in het van Houthem niet
verre afgelegen dorp Esca schijnt er toenmaals eene St. Lievenskerk bestaan te
hebben. Men vierde er Lieven's sterfdag den 12 november. Wat Othelbold in zijnen
voór de vervalschingen geschreven brief schreef, dat Lieven

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

283
een bisschop was geweest, dat hij uit Schotland kwam, dat hij bij Houthem de
marteldood onderging, kan mogelijk op locale traditiën van Houthem berusten,
misschien ook wel niet. In elk geval kunnen die berichten niet als zekere historische
daadzaken gelden. Over den tijd, waarop Lieven geleefd had, wist men te Houthem
zeker niets, en Othelbold wist er niets meer van.
Dan hebben wij nog eene melding, die ons zeer geloofbaar voorkomt. De Translatio
St. Livini namelijk meldt dat bisschop Theodorich van Kamerijk (830-863) de lijken
der beide heiligen uit Houthem naar een aanzienlijker oord liet overbrengen. De
e

bewerker der in de XIV eeuw gecompileerde Annalen van St. Baafs geeft daartoe
het jaar 842 op. Echter vertelt de Translatio dat de Noormannen en Denen Houthem
hadden verbrand, maar, verschrikt voor het heiligdom der HH. Livinus en Brictius,
waren op de vlucht gegaan.
Daardoor opmerkzaam gemaakt, was de bisschop van Kamerijk naar Houthem
gekomen en had, op verzoek der St. Baafsbroeders, het heilige gebeente doen
overvoeren. Van waar en waarheen, weet de schrijver niet. Hierop valt enkel aan
te merken, dat in 842 zich nog geene Noormannen en Denen in de nabijheid van
Gent bevonden. Ten tweede, wat de auteur evenmin wist, is dat het dorp Houthem
door ruiling eerst in het jaar 977 aan St. Baafsklooster kwam, zoodanig dat in het
jaar 842 dezes monniken dáar niets te doen of te zeggen hadden. Hierdoor wordt
niet alleen de fabelachtigheid der Translatio bewezen, maar het wordt ook
onbetwistbaar dat de opgaven der Annalen niet op oude bronnen berusten. Want,
e

indien in de IX eeuw Houthem niet aan St. Baafsklooster behoorde, zoo hadden
dezes monniken geene redenen om belang te stellen in eene plechtig-
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heid voor dien heilige, of, was dit het geval, daarvan in hunne doorgaans schrale
Annalen gewag te maken.
e

De annalenschrijver uit de XIV eeuw heeft de opgaaf uit de Translatio genomen
en ze in een willekeurig jaar geplaatst, gelijk hij in veelvuldige andere gevallen ook
met de jaartallen willekeurig handelt. Dus hebben wij hier enkel verzinsels, geene
zuivere overlevering. En het doel der verzinning kwam hierop neer: St. Baafsklooster
vond het noodig de plechtige verheffing van den heilige door eenen bisschop aanzien
te doen bijzetten, des te meer daar tot de overbrenging van 1007 geen bisschop
had medegewerkt. En verder: indien reeds vóor eeuwen een zelf als heilig vereerde
bisschop, - derhalve kozen zij liefst daartoe Theodorich - voor die reliquien eene
kerkelijke plechtigheid had ingericht, zoo was er wel geen twijfel of die reliquien
waren toen reeds in hun klooster, en het eigen bezit der echte heiligenknoken was
daardoor verzekerd. Zoo iets was wel waard er een historietje op uit te vinden.
Doch wie was nu en wanneer leefde de H. Lieven, dien men te Houthem vereerde?
Voorwaar, de monniken van St. Baafs hebben het vrij bont gemaakt bij het
vervalschen van het leven diens heiligen. Het schijnt zeker dat, reeds van lang te
voren, eene levensbeschrijving van hem bestond, van welke zij niets kenden of wel
niet eens wisten dat zij juist die van hunnen heilige was. Immers, wij weten van hem
niets zekers, tenzij dat hij Lieven heette, en dat zijn kerkelijke feestdag den 12
November werd gevierd, juist twee dingen welke meermaals het eenige zekere zijn,
wat ons over kerkelijk vereerden overgeleverd wordt. Maar, deze twee aanduidingen
passen voortreffelijk op eenen geloofszendeling, die uit Brittanië naar Friesland
gekomen was, van wien Altfrid in de Vita St Liudgeri bijzonderheden
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mededeelt, wiens leven door Hucbald van St. Amand werd geschreven, - namelijk
op den H. Liafwijn of Liefwijn, gelijk Hucbald hem in den beginne noemt en welken
naam hij soms Lebuin schrijft. Ook hij is den 12 November gestorven, en zijn
kerkfeest wordt, even als dat van Lieven, op dien dag gevierd.
Dringt het vermoeden zich niet noodzakelijk op dat Liefwijn en Lieven een en
dezelfde persoon zijn? Dat Livinus een verlatijnschte naamvorm is, ligt bij de hand.
De naam der beide dorpen, St. Lievens-Houthem en St. Lievens-Essche, bewijzen
dat zijn naam in den volksmond Lieven luidde, die met Liefwin volkomen gelijk is.
Stellig was die Liefwijn geen Schot, gelijk de Bavonieters dwazelijk beweren, die
niet wisten dat de ‘Schotsche’ geloofszendelingen Ieren waren, ter uitzondering van
een Angelsakser; stellig was hij geen bisschop of aartsbisschop, maar een eenvoudig
priester; stellig was hij ook niet de marteldood, maar eene natuurlijke dood gestorven;
e

stellig leefde hij ook niet in de VII eeuw, gelijk de vervalschers uit St. Baafs willen
doen gelooven, maar wel in de achtste. Doch wat raken ons de willekeurige
verzinsels van een falsaris of, in het gunstigste geval, eene volop onzekere
dorpsoverlevering, die meer dan drie honderd jaar lang voortgeplant kan zijn
geweest?
Eindelijk is het stellig dat Liefwijn niet te Houthem, in het land van Aalst, maar te
Deventer werd begraven. Maar er kan ook geene schaduw van bewijs aangebracht
worden voor de bewering, dat men werkelijk te Houthem het gebeente van eenen
heiligen Lieven zou bezeten hebben. Hadden de monniken van St. Baafs, toen zij
in het jaar 977 het zoo dicht bij hen gelegen dorp Houthem verwierven, geweien
dat het gebeente van dien grooten martelaar, gelijk zij hem later
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afschilderden, daar berustte, hoe kwam het dan dat zij niet dadelijk de hand legden
op dien kostbaren schat, zij, die zooveel moeite deden om onbekende en verdachte
heiligen uit het verregelegen Wintershoven in hun klooster bij te halen, aangezien
zij rond den zelfden tijd in het bezit van Houthem kwamen?
Indien men vraagt hoe het komt dat Liefwijn in de nabijheid van Gent vereerd
werd, zou ik daarop voegzaam het antwoord kunnen schuldig blijven, daar niemand
in staat is te zeggen waarom, bij voorbeeld, Waldburgis, de abdis van Heidenheim,
in het diocesie Eichstätt, vereerd wordt te Tiel aan de Waal en andere plaatsen in
Nederland. Nochtans wil ik wijzen op een feit dat met eenige waarschijnlijkheid de
overbrenging van den Liefwijn-cultus naar de omstreken van Gent kan veroorzaakt
e

hebben. T'halven de X eeuw was graaf Wichman van Hamaland, in wiens gebied
Deventer, Liefwijn's begraafplaats, was gelegen, ook burggraaf van Gent. Het is
zeer waarschijnlijk dat de dorpen Houthem en Essche van zijn graafschap deel
maakten, en ook mogelijk, dat hij hier het aandenken van den heilige zijner
verblijfplaats onderhouden deed. Dit breng ik in als een voorbeeld, door welke
omstandigheden zulke cultusoverplanting kan gebeuren, zonder dat wij telkenmale
de echte reden daarvan kunnen uitleggen.
Wilde men echter ook de identiteit van Liefwijn of Lieven, over welke in elk geval
het grootst mogelijk waarschijnlijkheidsbewijs ingebracht is, loochenen, dan zal men
toch moeten toegeven, dat wij niets over Lieven weten, en het allerminst op welken
tijd hij bestaan heeft. Hij moet uit het getal Iersche geloofszendelingen worden
geschrabt, en de benuttiging der valsche stukken uit St. Baafs over hem, als bronnen
voor de zevende eeuw, mag in de toe-
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komst, ten minste door de historieschrijvers, verwaarloosd worden.
Het gemis aan waarheidsliefde, dat wij bij de St. Baafsmonniken gedurende eene
lange tijdruimte vastgesteld hebben, de vervalschingen waaraan zij plichtig waren,
heeft voor gevolg dat de ware geschiedschrijving en navorsching bij hen als 't ware
geene of enkel jammerlijke beoefening gevonden heeft. Voor de oudere tijden
worden daar maar hoogtens korte annalistische aanteekeningen gevonden, die
nauwelijks iets meer dan de opvolging der abten bevatten. Dat daar geene andere
historische werken voor handen zijn geweest, is duidelijk op te maken uit de later
e

hier ontstane compilatien. Op het einde der XIII eeuw schrijft dan Jan van Thielrode
zijne kroniek, een der ellendigste lapwerken, waarop in de middeleeuwsche
historiographie kan gewezen worden. Dan volgt rond 1338 de compilator der Annalen.
Beide deze schrijvers zijn nog doordrongen van de oude vervalschingen en
heiligenfabels, zij zijn nog, gelijk wij bij gelegenheid zagen, vervuld met den
leugengeest, die vroeger in hun klooster heerschte.
e

Dan hebben wij van daar nog twee mechanische compilatiën; de eene, in de XIV
(1)
eeuw gemaakt , is getrokken uit de even genoemde Annalen, met zeer weinig
bijvoegingen, voorafgegaan door brokken uit Jan van Thielrode en uit Lambert's
Genealogia Comitum Flandriae. De andere, de Chronicon St Bavonis, welke reeds
aan het einde der middeleeuwen staat, is stellig geheel uit Siegebert, met auctarien
en voortzettingen, en uit de Annalen samengebracht.

(1)

Heruitgegeven door Van de Putte, Annales abb. St Petri, blz. 161-177.
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Cervantes als tooneeldichter, door Sleeckx.
Schooner, roerender figuur, dan den grooten roman- en tooneeldichter, dien wij het
onovertroffen meesterstuk El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en de
bijna even uitmuntende Novelas ejemplares danken, weet de geschiedenis der
fraaie letteren nauwelijks aan te wijzen; treffender en leerzamer levensbeeld, dan
dat van den beroemdsten der Spaansche schrijvers, nauwelijks te malen.
Want wat is schooner, roerender, dan een edelaardig en rijk begaafd mensch,
die, tijdens den ganschen duur eener lange, welvervulde loopbaan, met
wederwaardigheden van allen aard en de onverschilligheid van vooringenomen
tijdgenooten kampt, trots het schitterendste talent en de voorbeeldigste
rechtschapenheid het onderspit delft en, arm en miskend, tot het einde toe groot,
goed en moedig blijft? Wat kan treffender en leerzamer heeten, dan die hardnekkige,
hopelooze worsteling van het genie en de deugd met het vooroordeel en de
ondankbaarheid der menschen, met de verwaande middelmatigheid, waar niet
volslagen nietigheid, met de bekrompenheid van onbevoegde kunstrechters, de
afgunst van machtelooze mededingers, den nijd van verra-
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derlijke vrienden en de boosaardigheid van gewetenlooze vijanden, wanneer zij ten
slotte den overwonneling moed, vernuft noch gemoedsadel kan rooven? Welk
schouwspel verdient verhevener, diepbedroevend ja, doch tevens zielverheffender
genoemd te worden?
Wij zijn niet voornemens eene nieuwe biografie van Cervantes te leveren. In
Spanje, Italië, Duitschland, Engeland, Frankrijk, zelfs in Nederland werd, vooral op
onze dagen, zooveel en zoo voortreffelijk over den armen genialen man geschreven,
e

dien, in de 17 eeuw, de eenen medelijdig un ingenio lego (een onbeschaafden
geest), de anderen verachtelijk el viejo manco (den ouden eenhandige) noemden,
dat wij bij onze lezers voor het minst eene toereikende kennis van de bijzonderste
omstandigheden zijns levens mogen veronderstellen. Evenmin willen wij zijne
hoofdgewrochten bespreken, die, welke hem onsterfelijken roem, niet alleen in zijn
vaderland, maar in al de landen der beschaafde wereld verzekeren. Er werd zooveel
en zoo uitvoerig in al de literaturen over die gewrochten gehandeld, zij werden zoo
dikwijls in al die landen uitgegeven, vertaald, ontleed, beoordeeld, gecommentariëerd,
dat alwie in de algemeene literarische geschiedenis niet teenemaal een vreemdeling
is, er althans het noodzakelijkste van afweet. Immers, men berekent, dat van den
Don Quijote, b.v., in Spanje zelf, van 1605 tot 1857 niet minder dan 400 uitgaven
verschenen, en het aantal vertalingen moet dit cijfer verre overtreffen. Omtrent het
midden dezer eeuw bestonden er 200 in het Engelsch, 168 in het Fransch, 96 in
het Italiaansch, 80 in het Portugeesch, 70 in het Hoogduitsch, enz. Wat de
verhandelingen over Don Quijote betreft, zij zijn letterlijk legio, en nog worden er
schier dagelijks nieuwe uitgegeven, daar men het niet moede wordt dit heerlijke
gewrocht, den

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

290
schoonsten roman van alle tijden en volkeren, te lezen, te bestudeeren, aan te halen
en tot onderwerp van min of meer uitgebreide opstellen te kiezen.
Het eenige wat wij in de volgende bladzijden bedoelen, is deze en gene
bijzonderheden uit Cervantes' merkwaardig leven terug in het geheugen te roepen
en des noods nader toe te lichten, waar zij, zoowel ten onzent als elders, óf
onvolledig, óf geheel verkeerd medegedeeld werden. Tevens willen wij op enkele
der min bekende werken des dichters de aandacht vestigen, hun ontstaan, hunne
kunstwaarde en lotsbestemming kortelijk onderzoeken, benevens de oorzaken van
den min grooten bijval, die hun ten deele viel. Bovenal hebben wij ons voorgesteld
Cervantes als tooneelschrijver te doen kennen en van zijnen dramatischen
letterarbeid een denkbeeld te geven. Indien men sedert het einde der vorige eeuw
reeds wist, dat hij nogal veel voor het tooneel geschreven heeft, het was eerst in
den loop der tegenwoordige, dat men er in slaagde genoegzame inlichtingen te
verzamelen, om ook aan zijne werkzaamheid op dit gebied recht te laten weervaren.

I.
Dat men het geruimen tijd niet eens was omtrent de geboorteplaats van Miguel de
Cervantes Saavedra, en dat, evenals voor Homerus, acht steden lang elkaar de
eer betwisten hem te hebben zien ter wereld komen, is overbekend. Hij werd in de
eerste dagen van October 1547 geboren te Alcala de Henares, destijds eene vrij
aanzienlijke stad, thans een gering vervallen plaatsje, als zooveel andere eenmaal
bloeiende Spaansche steden, die, gelijk vele Zuid-Nederlandsche, het slachtoffer
werden der ellendige staatkunde van Philips II en zijne opvolgers.
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Hij stamde af van een oudadelijk geslacht uit Gallicië, dat in de jaarboeken van
Spanje met roem vermeld wordt, studeerde eerst te Alcala zelf, later te Salamanca,
(1)
en legde zeer jong eene groote liefde voor de fraaie letteren aan den dag . Daar
die liefde met de jaren toenam en hij weldra een aantal sonnetten, romances en
(2)
andere rimas, zelfs een klein herdersdicht, Filena , vervaardigd had, kwam hij in
kennis met den letterlievenden prelaat Giulio Acquaviva, gezant van den paus aan
het Hof van Philips II. Deze nam hem mede naar Rome en stelde hem, toen hij korts
nadien tot kardinaal benoemd werd, tot zijnen cameraro of kamerling aan. Onder
de huisgenooten der pausen en kardinalen bevonden zich te dien tijde gewoonlijk
eenige jonge Spaansche edellieden, die het geenszins tot oneer rekenden bij hen
in dienst te zijn. Zij hadden zich naar Rome begeven, met het vooruitzicht aldaar
hunne studiën voort te zetten, en door den invloed hunner meesters ‘tot de vetste
(3)
of hoogste betrekkingen der Kerk bevorderd te worden .’
Hoezeer als cameraro eens letterlievenden kardinaals in de gelegenheid zijne
zucht voor studie en dichtkunst den vrijen teugel te vieren, bleef Cervantes bij
Monsignor Acquaviva niet lang in dienst. Niet voornemens geestelijke te worden,
wilde hij zijn geluk als krijgsman beproeven en trad als soldado in het Spaansche
leger van Italië, ‘nademaal,’ gelijk hij ergens zegt, ‘de wapendienst, ofschoon elkeen

(1)
(2)
(3)

Desde mis tiernos annos amé el arte dulce de la agradable poesia (van mijne teedere jeugd
beminde ik de zoete kunst der liefelijke poëzie). VIAJE AL PARNASO, Cap. IV.
VIAJE AL PABNASO, zelfde Cap.
Para continuar en Roma sus estudios y conseguir por su influjo las mas pinguës o elevados
dignidades de la Iglesia, ‘zegt Navarrete, in zijn bekend Vida de Cervantes, het verdienstelijke
werk, waaraan wij de meeste dezer levensbijzonderheden ontleenen.
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passende en sierende, vooral hun past en voegt, die welgeboren en van
(1)
doorluchtigen bloede zijn .’ Het woord soldado (soldaat) had toenmaals niet dezelfde
beteekenis als heden. Het duidde een eersten graad in het leger aan, waarvan men
tot dien van alferez (vaandrig) of zelfs van capitan (hopman) overging, en waarvoor
men eene aanstelling moest krijgen. Vandaar de Spaansche uitdrukking: Assentar
plaza de soldado (voor eene plaats van soldaat bekwaam zijn). In 1571 maakte hij
deel van het leger, dat onder Don Juan van Oostenrijk tegen de Turken uittrok en
woonde met onderscheiding den zeeslag van Lepanto bij. Het was in dien
vermaarden slag, dat hij, benevens andere wonden, er eene ontving, welke hem
de linkerhand voor altoos verminkte en voortaan el manco deed noemen. Na twee
andere veldtochten tegen de Turken kwam hij naar Italië weder. Hij verbleef er tot
het einde van 1575, alswanneer hij besloot naar Spanje terug te keeren, vanwaar
hij sedert zeven jaar was verwijderd gebleven.
Zijn verblijf in Italië was voor Cervantes' literarische studiën niet zonder vrucht.
Niet alleen had hij achtervolgens de voornaamste Italiaansche steden bezocht; hij
had de taal van Dante en Tasso geleerd en de Italiaansche literatuur, de school,
waarin de Spaansche schrijvers zich toen vormden, grondig bestudeerd. Sporen
van die studie vinden wij in verscheidene zijner werken weder, onder meer andere
in zijne Novelas en in het vroeger aangehaalde Viaje al Parnaso.
Op zijn acht-en-twintigste jaar had Cervantes drie veldtochten medegemaakt en
in deze zich als krijgsman door zijne dapperheid, als mensch door zijne
schranderheid en braaf-

(1)

Porque el ejercicio de las armas, aunque arma y dice bien a todos, principalmente asienta y
dice mejor en los bien nacidos y de illustre sangre.
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heid onderscheiden. Toch was hij nog altoos eenvoudig soldado. Daarom juist wilde
hij naar Spanje terug, om aan het Hof de bevordering te gaan vragen, waarop hij
recht had. Met de beste getuigschriften en aanbevelingen van Don Juan en andere
bevelhebbers voorzien, ging hij scheep. Ongelukkig werd de galei, waarop hij zich
bevond, door Barbarijsche zeeroovers aangevallen en als prijs naar Algiers
opgebracht. Als slaaf verkocht, leefde Cervantes vijf jaar lang in harde
gevangenschap en was getuige van de wreedheid, waarmede de Moren hunne
christenslaven mishandelden. Na vergeefs herhaalde malen beproefd te hebben te
ontsnappen, gelukte het hem eindelijk de vrijheid weer te krijgen, dank aan de
edelmoedigheid zijner zuster Leonor de Cortinas, die niet aarzelde bijna gansch
haar vermogen op te offeren, om zijn losgeld te betalen.
Aan het Hof te Madrid zag Cervantes zich in zijne verwachting deerlijk
teleurgesteld. Ondanks zijne onbetwistbare titels, slaagde hij er niet in eene
aanstelling als hopman of eene andere betrekking in het leger te bekomen. Uit
armoede werd hij genoodzaakt andermaal de zijnen te verlaten, om opnieuw als
soldado dienst te nemen. Met het leger, bestemd om Lissabon te bezetten, ging hij
in 1581 naar Portugal en maakte den veldtocht mede tegen de opstandelingen der
Azorische eilanden. Edelman en letteroefenaar, werd hij te Lissabon in meer dan
eene adellijke familie en in de schrijverskringen een gaarne geziene gast. Dat hij
zijn verblijf in die hoofdstad voor zijne literarische werkzaamheid wist te benuttigen,
kunnen wij uit het volgende opmaken.
Tusschen twee veldtochten, verliefde hij op eene adellijke jonkvrouw, Doña
Catalina de Palacio, die met haar gezin het steedje Esquivias, niet verre van Madrid,
bewoonde. Het was te harer eer, dat hij den herdersroman Galatea schreef,
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in den trant der onvoltooide Diana, van den Portugees Montemayor, en der Diana
enamorada, van Gil Polo. Onder den naam Elicio, voerde hij zichzelven in zijn werk
op. Insgelijks onder versierde namen, liet hij er eenige zijner vrienden, die de poëzie
beoefenden, in optreden. Vandaar dat de herders van den roman zoo geleerd en
wijsgeerig over tal van onderwerpen handelen, waarmede gewoonlijk de herders
weinig te stellen hebben.
De Galatea, waarvan in 1584 de zes eerste boeken verschenen, is opgedragen
aan Ascanio Colona, abt van Santa Sofia, zoon van den admiraal Marco Antonio
Colona, op wiens vloot Cervantes te Lepanto legen de Turken streed. In de opdracht
noemt hij ze ‘deze eerstelingen van mijn klein vernuft (estas primicias de mi corto
ingenio)’ en in het prologo (voorrede) eene egloga. Zij is inderdaad niets anders,
dan een herderskout op breede schaal. Om er zich een denkbeeld van te vormen,
herleze men de Batavische Arcadia van onzen Johan van Heemskerk, die, mede
op de leest van Montemayor's Diana geschoeid, de Nederlandsche literatuur der
e

17 eeuw met tal van min verdienstelijke arcadia's deed verrijken. Als in vele
gewrochten van dien aard, neemt de schrijver beurtelings de toevlucht tot gebonden
en ongebonden stijl, om eenige zijner eigen lotgevallen te verhalen, de goede
dichters van zijnen tijd te prijzen en zijne dame, Doña Catalina, zijne eerbiedige
liefde te betuigen. Ofschoon taal en stijl niet altoos op de hoogte zijn van die zijner
latere schriften, werden zij, bij de verschijning der Galatea, zeer geroemd. Men
bewonderde verder de fraaiheid en waarheid der natuurbeschrijvingen, de
verscheidenheid der hartstochten, de belangwekkende toestanden en de keurige
schildering der liefdetooneelen. Hoezeer op dat alles voor onze eeuw wel een en
ander valt af te dingen, is het zeker,
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dat men thans nog dien lof niet teenemaal onverdiend kan noemen. Wat minder lof
verdient, zijn de talrijke uitweidingen en episoden, welke de hoofdhandeling
belemmeren en de belangstelling verminderen, het gebrek aan geleidelijkheid en
het te groote gewicht aan personages van tweede en derde plan gehecht. Dat
Cervantes zelf voor de zwakheden zijner egloga niet blind was, blijkt uit vorenvermeld
prologo, aan het einde van hetwelk hij belooft, dat het tweede gedeelte van het werk
(1)
zal beter zijn . Ongelukkig heeft de Galatca met de Montomayorsche Diana ook
dit gemeen, dat zij nooit voltooid werd. Wel beloofde de schrijver herhaalde malen
ze geheel af te werken, doch het bleef bij beloften, en het tweede gedeelte van den
herderskout is niet verschenen.
Korts daarna, op 14 December 1584 reeds, trad Cervantes met zijne geliefde in
den echt. Haar vader leefde niet meer, en dat de bruidschat, hem door de moeder
uitbetaald, niet hoog liep, blijkt ten overvloede hieruit, dat hij al spoedig genoodzaakt
werd naar een middel uit te zien, om het tekort in zijne inkomsten aan te vullen. Dit
middel hoopte hij in de literatuur te vinden. Te Esquivias gevestigd, was het hem
niet moeilijk geweest met de literatoren van het naburige Madrid betrekkingen aan
te knoopen, die thans hem ter bereiking van zijn doel nuttig konden worden. Dewijl
nochtans het schrijven van gedichten en zelfs van pastoralen luttel opbracht, besloot
hij zich op de dramaturgie toe te leggen, een vak, dat beter dan al andere betaald
werd, doch waarvoor hij minder aanleg had, en waarin hij derhalve niet dezelfde
hoogte als in zijne epische gewrochten bereikte.

(1)

Dat Florian eene vrijwel gelukte, ofschoon zeer verkorte bewerking van Galatea leverde, kan
e

men in de werken van dien Franschen schrijver der 18 eeuw zien.
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Zijn eerste tooneelwerk was El Trato de Argel (Het Leven te Algiers), dat in zeer
korten tijd door veel andere gevolgd werd. Welken uitslag hij van zijnen arbeid
verkreeg, zullen wij later zien. Voor het oogenblik zal het voldoende zijn aan te
stippen, dat die uitslag niet van aard was, om hem van bezorgdheid voor de toekomst
te ontslaan. In andere woorden, wat zijn geschrijf hem opbracht, was, gevoegd bij
zijn klein vermogen, niet toereikend, om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien,
dat, buiten hem en zijne vrouw, uit eene natuurlijke dochter, Isabel de Saavedra,
en twee ongehuwde zusters bestond.
Veertig jaar oud, zonder genoegzame middelen van bestaan, zonder belooning
voor vele jaren trouwen dienst in het leger, de bekomen wonden, het verlies zijner
hand en vijf jaar harde slavernij, besloot de schrijver van Galatea en een ruim aantal
toegejuichte tooneelstukken redding in eenig burgerlijk ambt te zoeken. In 1588
werd de finantieraad Antonio de Guevera proveedor general (algemeen
proviandmeester) der legers en vloten voor Indië, te Sevilla, benoemd, met het recht
in naam des konings vier commissarissen aan te stellen, die hem bij de uitoefening
zijns ambts behulpzaam zouden zijn. Hij kende Cervantes en bood hem eene dier
plaatsen aan. Miguel aarzelde niet het voorstel te aanvaarden en, tijdelijk althans,
van het tooneel en de poëzie af te zien. Hij verliet Madrid en toog naar Sevilla.
Waarschijnlijk had Cervantes die nederige stelling aangenomen, om op die wijze
eene betere betrekking te krijgen. In 1590 zien wij hem bij Philips II eene der
openstaande plaatsen in Indië aanvragen. Om zijn gezin een behoorlijken rang te
verzekeren, zou hij zich niet ontzien hebben naar Amerika uit te wijken, ofschoon
hijzelf de nieuwe wereld El refugio y amparo de los desperados de España (de
toevlucht
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en schuilplaats der wanhopigen van Spanje) noemde. Gelukkig raakte zijn
verzoekschrift in de bureelen van den raad van Indië verloren. Ware hij naar Amerika
uitgeweken, de Europeesche literatuur zoude om een paar harer meesterlijkste
voortbrengselen armer wezen.
Cervantes en de zijnen bleven dus te Sevilla. Na commissaris van den proveedor
Guevara geweest te zijn tot 1591, was hij het nog twee jaar van dezes opvolger,
Pedro de Isunza. Toen zijne plaats in 1593 met die van algemeenen proviandmeester
werd afgeschaft, leefde hij verscheidene jaren, als zaakwaarnemer, van de
zendingen, waarmede gemeentebesturen, kloosters en zelfs rijke burgers hem
belastten, die hem het beheer hunner goederen toevertrouwden. Te midden van
de menigvuldige bezigheden, waarmede zijn beroep hem overlaadde, kon hij nu en
dan toch een paar uren aan de letterkunde wijden. Het was tijdens zijn verblijf te
Sevilla, welk vermoedelijk tot bij 1599 duurde, dat hij eenige zijner schoonste Novelas
schreef, waarvan de verzameling na de verschijning van het eerste deel van Don
Quijote het licht zag. Immers, meer dan een dier heerlijke verhalen, onder ander de
prachtige dievenhistorie Riconete y Cortadillo, El Curioso impertinente (De vermetele
Nieuwsgierige), die in Don Quijote voortkomt, La Tia fingida (De valsche Tante),
eene herrinnering uit zijnen studietijd te Salamanca, El zelozo Estremeno (De
ijverzuchtige Estramaduriër) en La Española inglese (De Engelsche Spanjaardin)
duiden klaarblijkelijk, vooral door de kostelijke karakter- en zedenschilderingen, een
Sevillaanschen oorsprong aan.
Men veronderstelt, dat hij, na op het einde van 1598 Sevilla te hebben verlaten,
eenigen tijd in de provincie La Mancha, eene streek van Nieuw-Castillië, leefde,
alwaar hij bloedverwanten had. Hij zoude er insgelijks het beroep van zaakwaar-
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nemer hebben uitgeoefend. De nauwkeurige kennis van een aantal plaatsenen
merkwaardigheden, in Don Quijote vermeld, laat een nogal lang verblijf in dit gewest
vermoeden. Daar hij in de voorrede van het eerste deel zegt, dat zijn held in eene
gevangenis geteeld werd, heeft men, op sommige overleveringen steunende, eruit
opgemaakt, dat hij zekeren dag door de bewoners van het steedje Armasilla of van
Toboso gevangen gezet en zeer slecht behandeld werd, wellicht dewijl hij in zijne
hoedanigheid van zaakwaarnemer met hen in onmin verkeerde. Van daar het
bekende En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme (In eene
plaats van La Mancha, waarvan ik mij den naam niet wil herrineren), waarmede hij
het relaas der avonturen van zijnen held aanvangt.
Wat er van zij, het eerste deel van Don Quijote werd naar allen schijn tusschen
1598 en 1603 vervaardigd. Van des schrijvers lotgevallen in die tijdruimte is niets
met zekerheid bekend geworden. Na deze vinden wij hem te Valladolid, alwaar na
den dood van Philips II (1598) het Hof zich had verplaatst. Een ander vorst, Philips
III, regeerde, omringd van andere raadslieden en hovelingen; de vroegere
beschermers en vrienden van Cervantes waren niet meer ten Hove of overleden.
Hoe zou de oude soldaat van Lepanto, de schrijver van een ruim aantal
verdienstelijke, doch nagenoeg vergeten lettervruchten, die zelfs onder de vorige
regeering nooit de geringste belooning had kunnen erlangen, thans, na zoo lange
afwezigheid, gelukkiger wezen? Toch wilde hij eene laatste poging wagen. Hij bood
zich bij den hertog van Lerma, den almachtigen minister, aan, doch werd met zooveel
minachting door den verwaten gunsteling des konings bejegend, dat hij voornam
in het vervolg geene stappen van dien aard meer aan te wenden. En werkelijk, zich
voortaan
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enkel bezighoudende met zijne literarische studiën en het bezorgen der zaken van
eenige rijke burgers, leefde hij, in stille afzondering, van hetgeen die dubbele
bezigheid hem opbracht, en van den onderstand, hem door twee edelmoedige
mecenaten, graaf de Lermos en den aartsbisschop van Toledo, Don Bernardo de
Saudoval y Royas, verleend.
Het eerste gedeelte van Don Quijote verscheen in het begin van 1605. De
verwachting, welke men van Cervantes' talent koesterde, was toen ter tijde zoo
gering, dat de hertog de Bejar, wien hij zijn werk wenschte op te dragen, door de
inblazingen van ijverzuchtige letterkundigen misleid, eerst voor die eer bedankte.
Dezelfde lieden belett'en later dien grooten heer, wiens naam zonder de opdracht
van onzen schrijver wellicht nooit tot ons ware gekomen, dezen behoorlijk in zijne
bescherming te nemen en hem als een waardig mecenaat zijne dankbaarheid te
betuigen. Men heeft beweerd, dat de roman aanvankelijk weinig opgang maakte.
Onder den titel El Buscapié (De Zwermer), zou derhalve Cervantes een vlugschrift
uitgegeven hebben, om er de aandacht op te vestigen; en eerst nadat hem zulks
gelukt was, zou zijn werk bijval hebben gevonden. Dat alles wordt op goede gronden
betwist. Het aangewende middel stemt overigens weinig overeen met het karakter
onzes schrijvers; want zoo ooit iemand wars van al datgene kon heeten, wat naar
kwakzalverij en kuiperij zweemt, dan was het voorzeker de rechtschapen Cervantes.
In allen gevalle volgde de bijval, dien zijn roman vond, zoo ras en was hij zoo groot,
dat van dit eerste gedeelte in hetzelfde jaar 1605 vier uitgaven in Spanje het licht
zagen, en dat het in Frankrijk, Italië, Portugal en Nederland werd nagedrukt, wat
ons niet moet bevreemden, daar het Spaansch, destijds de modetaal, in die landen
zeer veel gelezen en gesproken werd.
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Het was er nochtans verre van af, dat die ongewone bijval de stoffelijke belangen
van den schrijver en de zijnen eenigermate begunstigde. Het Hof was in 1606 naar
Madrid teruggekeerd, en Cervantes had mede zich weer in de hoofdstad gevestigd,
waar hij niet verre van zijne bloedverwanten te Alcala was en van die zijner vrouw
te Esquivias. Hij leefde er van nu af tot aan zijnen dood en voorwaar in geene
schitterende omstandigheden. Terwijl Lope de Vega en andere corypheeën der
literatuur rijk en beroemd waren, in weelde baadden en het grootste aanzien genoten,
bleef hij, ongeacht door zijne tijdgenooten, in armoede en ellende verkommeren.
Terwijl soms schrijvers zonder talent, met geene andere verdiensten dan laffe vleierij,
list en lage kuiperij, zich met gunst- en eerbewijzen zagen overladen, had men voor
hem, trots zijn genie en zijn onberispelijken levenswandel, zelfs na de verschijning
van Don Quijote, noch aanmoediging, noch pensioenen. Men las hem met genoegen,
ook aan het Hof, bewonderde men hem wellicht, doch als prozaschrijver gold hij bij
hen, die slechts met verzen ophadden - en zij waren zeer talrijk, - voor een ingenio
lego, gelijk wij gezien hebben, in andere woorden, niet eens voor een ernstigen
letterkundige. Men heeft vastgesteld, dat hij in de zeven jaar, die van 1609 tot 1616,
dat is tot aan zijnen sterfdag verliepen, zes verschillende woningen, de eene al
nederiger dan de andere, betrok, wat stellig van geenen welstand getuigt, daar hij
meer dan eens gedwongen werd te verhuizen, dewijl het hem aan middelen ontbrak,
om de huur te betalen. In de buurt zijner laatste woon, die in de Calle del Leon
gelegen was, had daarentegen Lope de Vega een paleis met een uitgestrekten tuin,
waarin hij van zijn dichterlijken arbeid op zijn gemak kon uitrusten of aan het
vervaardigen van nieuwe drama's peinzen.
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In 1612 gaf Cervantes zijne Novelas ejemplares (voorbeeldige of zedelijke Novellen)
uit, die, als wij zagen, gedeeltelijk te Sevilla werden vervaardigd. Dat zij andere, dan
de vroeger vermelde, herinneringen bevatten aan zijn verblijf in Italië, aan zijne
slavernij te Algiers, enz., achten wij overbodig hierbij te voegen. Hij droeg de
verzameling op aan graaf de Lemos, - wien hij later ook het tweede gedeelte van
Don Quijote zoude opdragen, - met eene voorrede, als al degene, welke hij schreef,
een toonbeeld van goeden smaak, vernuft en gemoedelijkheid. De Novelas vonden
eenen bijval bijna even groot als de roman en werden insgelijks eerlang herdrukt.
Wat het werk inzonderheid gewichtig maakt, wanneer men Cervantes als dramaturg
beschouwt, is dat het, niet min dan Don Quijote, tot velerlei dramatische bewerkingen
aanleiding gaf. De voornaamste Spaansche tooneeldichters van dien lijd, Lope de
Vega en Guillen de Castro aan het hoofd, wedijverden, om aan die rijke bron te
putten, en in Frankrijk, Engeland en elders haastte men zich hun voorbeeld te volgen.
Zelfs in onze eeuw gaat men voort sommige dier fraaie verhalen voor het tooneel
te benuttigen. Wij hoeven slechts op de Preciosa van Pius Alexander Wolff te wijzen,
waarvoor de geniale componist Weber de muziek leverde, en op de Léocadie van
Eugène Scribe, waarvoor Auber eene zijner partituren schreef.
Korts na de Novelas, verscheen El Viaje al Parnaso, een hekeldicht in den trant
van Il Viaggio di Parnaso van den Italiaanschen satyrieker Cesare Caporali, waarin
de goede Spaansche dichters worden geprezen, de slechte gegispt. Vooral de
zoogenaamde cultos, die, naar het voorbeeld van hunnen hoofdman Gongora, als
de huidige Fransche décadents, door hun jachtmaken op neologismen,
vreemdsoortige woordvormingen, ongewone wendingen en vergezochte leen-
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spreuken taal en stijl dreigden te bederven, werden er naar verdienste in gekastijd.
Voor ons heeft het veel van zijne waarde verloren, daar van de lange reeks schrijvers,
in het gedicht vermeld, de meeste zelfs in Spanje teenemaal vergeten zijn. Toch
bevat het menige goede bladzijde, treffende beschouwingen en zoo schrandere,
volgeestige oordeelvellingen, dat men het nog met genoegen leest. Jammer maar
dat Cervantes zijne moedige daad - er hoefde moed, om tegen den stroom der
mode in te roeien, - zoo duur kwamte staan. De bijval van Don Quijote en de Novelas,
(1)
de vrij scherpe aanmerkingen op sommige schrijvers in den roman hadden hem
niet weinig vijanden berokkend; de afkeuring van den estilò culto en zijne
beoefenaars, de critiek, hoe heusch en rechtvaardig van sommige pseudo-schrijvers
en pruldichters moesten ze natuurlijk vermeerderen. Cervantes had dien uitslag
voorzien, en 't strekt hem tot eer, dat het hem niet had afgeschrikt van het vervullen
eener taak, welke hij als eenen plicht beschouwde. Ziehier het korte voorwoord,
waarmede hij het Viaje al Parnaso inleidt: ‘Nieuwsgierige lezer, zoo gij bij geval
dichter zijt en deze Reize (ofschoon ter kwader ure) in handen neemt, dank Apollo
voor de u bewezen genade, indien gij u tusschen de goede dichters vermeld vindt;
vindt gij er u niet in vermeld, dan moogt gij hem insgelijks dank zeggen. God behoede
(2)
u! ’
Cervantes liet zijn Viaje al Parnaso volgen van een opstel, dat hij La Adjunta al
Parnaso noemde, en waarin hij zijne

(1)
(2)

Men herleze het gesprek tusschen den kanunnik en den pastor, Cap. LVII en LVIII, eerste
gedeelte.
Se por ventura, lector curioso, eres poeta y llegare a tus manos (aunque pecadoras) este
viaje, si te hallares en el escrito y notado entre los buenos poetas, da gracis a Apolo por la
merced que te hizo; y si no te hallares, tambien se las puedes dar. Y Dios te guarde!
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vroegere tooneelspelen, die, bij de toenemende verandering in den smaak der
schouwburgbezoekers, in vergetelheid geraakt waren, terug in het geheugen wilde
roepen. Hij wilde tevens den tooneelspelers eenige stukken aanbevelen, welke hij
in de laatste jaren vervaardigd had. Hij wenschte namelijk andermaal op het tooneel
te schitteren, d.i. die nieuwe stukken te zien opvoeren. Ongelukkig hielp zijne
aanbeveling niet, en geen schouwspelbestuurder toonde zich geneigd ze te spelen,
zoodat hij zich genoopt zag ze eerst in druk te geven, om over hunne waarde te
laten oordeelen. En zelfs dat ging niet zonder moeite. De boekhandelaar Villaroel,
wien hij ze ten verkoop had aangeboden, weigerde eerst ze uit te geven. Nadien,
evenwel, kwam hij op zijne weigering terug, en in September 1615 verschenen de
acht comedias (tooneelstukken) en acht entremeses (tusschenspelen), waarvan wij
hierna zullen spreken.
In de voorrede zijner Novelas had Cervantes de aanstaande verschijning van het
tweede gedeelte des Don Quijote's aangekondigd. Voordat het echter in het licht
kwam, gebeurde iets, dat in de letterwereld eene ware opschudding wekte. Omtrent
het midden van 1614, korts na de verschijning van het Viaje al Parnaso, werd te
Tarragona eene voortzetting van zijnen roman uitgegeven. Zij was, heette het, het
werk van den licentiaat Alonzo Fernandez Avellaneda, geboortig van Tordesillas;
doch alles bewees, dat zich onder dien naam een der vijanden verschool, die het
Cervantes niet konden vergeven, dat hij, de oude soldado, de onbeschaafde geest
alleen meer gelezen werd, dan zoovele hoogstbeschaafde letterhelden uit de school
van Gongora, welke zich met de zending gelast hadden de Spaansche taal op hunne
manier te verfijnen, te verfraaien, tot volmaaktheid te brengen. Veel is er over den
waren vervaardiger van het valsche tweede
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gedeeltegetwist. Eenigen meenen, dat de gewaande Avellaneda niemand anders
was, dan de Dominikaner monnik Fray Luis Alliaga, groot inquisidore en biechtvader
van Philips III, dien men spottender wijze Sancho Panza noemde, dewijl hij, wel
verre van kort en dik te zijn, als de schildknaap van den Ridder de la Mancha, lang,
schraal en mager was. Die machtige en boosaardige monnik, die, zegt men, om
verschillende redenen op Cervantes zeer gebeten was, zou de schrijver van het
valsche tweede gedeelte des romans zijn. Het moest hem dienen, om door grove,
smadelijke uitvallen zich op den schrijver van het eerste gedeelte te wreken. Dit
gevoelen wordt nochtans door velen bestreden. Een hunner meent, dat de
zoogenaamde Avellaneda niemand anders was, dan de tooneeldichter Alarcon.
Wat er ook van zij, in de voorrede van zijn tweede gedeelte, dat tegen het einde
van 1615, tien jaar dus na het eerste, in het licht kwam, vergenoegde zich de
beleedigde Cervantes op die aanvallen met zooveel kalme waardigheid en op zoo
afdoende wijze te antwoorden, dat het de goedkeuring van alle verstandige en
rechtschapen lieden wegdroeg. Hij stierf weinige maanden daarna, op 23 April 1616,
den dag zelven dat Engeland zijn grootsten dichter, William Shakespeare, verloor,
wien men, evenals hem, eerst lang na zijnen dood volle recht liet wedervaren.
Gelukkiger dan de geniale Spanjaard, mocht de geniale Brit zijne laatste levensdagen
in welstand slijten, terwijl daarentegen de eerste even arm bleef als miskend tot aan
zijnen dood en op negen-en-zestigjarigen ouderdom ten grave daalde, zonder in
het minst te kunnen voorzien, hoe zijn roem eenmaal dien van al de groote
o

Spaansche schrijvers der 17 eeuw zou overschaduwen.
Na zijn overlijden werd zijn laaste werk Persiles y Sigismunda, waarmede hij zich
ten doel gesteld had eenen tegen-
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hanger van het vermaarde Grieksche verhaal, Teogenes en Chariclea, van den
bisschop Helidoros, te leveren, door zijne vrouw uitgegeven. Alhoewel het in den
eerste veel bijval vond, was het spoedig vergeten. 't Is een even dwaze ridderroman,
als al die, welke het hoofd van den Ridder de la Manchet, op hol brachten, en er
hoeft veel moed, om het verhaal tot het einde te lezen.
Cervantes werd te Madrid in het klooster der religieuzen del Humilladero begraven,
waar zijne dochter Isabel vier jaar te voren het habijt had aangenomen. Toen in
1633 die religieuzen een ander klooster betrokken, raakten zijne overblijfselen,
waarvan niets de plaats aanduidde, verloren. Twee eeuwen na zijn afsterven eerst,
kwam men op het denkbeeld zijne grafstede op te sporen. Men vond ze niet en
moest zich bevredigen een marmeren medaljon met zijne beeltenis te plaatsen in
den gevel van het huis, waar hij overleed. Sedert heeft men zijnen naam aan eene
straat gegeven, en thans verheft zich op een der pleinen van Madrid, la Plaza de
las Cortes, het bronzen standbeeld van den grooten man, dien zijne onverstandige
(1)
en ondankbare tijdgenooten in kommer en ellende lieten verkwijnen .

II.
Om Cervantes als tooneeldichter te leeren kennen, is het noodig een rasschen blik
op den oorsprong en de eerste schrijvers van het Spaansche tooneel te werpen.

(1)

Dat men de armoede van Cervantes niet kende, kan ongelukkig niet als verschooning voor
de onverschilligheid zijner tijdgenooten aangevoerd worden, want die armoede was voor
niemand een geheim. In zijn Viaje al Parnaso had hij ze overigens onbewimpeld beleden, als
altijd, op dien toon van gelaten vroolijkheid, die hem zelfs in zijne grootste ellende eigen bleef.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

306
Men pleegt Lope de Vega als den stichter van dit tooneel te beschouwen. Zeer ten
onrechte voorwaar. Vóor hem reeds treffen wij in Spanje vele tooneelschrijvers aan.
Natuurlijk kon zoomin de Spaansche dramaturgie als al andere in eens het hooge
e

e

standpunt innemen, waarop wij ze tegen het einde der 16 en in het begin der 17
eeuw geplaatst zien. Wat men alleen zeggen mag, is dat het Spaansche tooneel
met Lope de Vega het tijdperk bereikte van zijn grootsten bloei, die slechts tot het
e

einde dier zelfde 17 eeuw mocht duren.
Laten wij dus eerst met de voorloopers van Lope de Vega, tot welke Cervantes
mede behoort, kennis maken.
Gelijk ten onzent, gelijk overal, had het Spaansche tooneel zijn ontstaan te danken
aan de geestelijke spelen, op zekere feestdagen, Kerstavond, H. Sacramentsdag,
enz., in de kerken vertoond. Ook de voordrachten der romancen- en balladenzangers
(romanceros), die zeer waarschijnlijk hunne berijmde verhalen van den Cid, de
Infanten van Lara, Fernan Gonzalez, Karel den Groote en zijne Paladijnen met
pantomimenspel vergezelden, dienen hierbij in aanmerking te komen. Op het einde
e

der 15 eeuw, nadat Ferdinand en Isabella de koninkrijken Aragonië en Castillië tot
éen rijk vereenigd hadden, begonnen de geestelijke voorstellingen, nog zeer naïef
en kunsteloos, een literarisch karakter aan te nemen. Tevens werden zij niet meer
in de kerken en sakristijen alleen, maar nu en dan aan het Hof en in de paleizen
der grooten gegeven. Het gevolg was, dat men weldra zich niet langer bij het
vervaardigen van geestelijke spelen bepaalde, maar aanving nevens deze kleine
wereldlijke drama's in kleine sierlijke verzen te schrijven, meest op onderwerpen,
aan de liederen der romanceros, d.i. volksliederen, ontleend en hoofdzakelijk in den
vorm dier liederen vervaardigd. Van
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dit oogenblik ontwikkelden de beide soorten van spelen zich in nagenoeg gelijke
e

mate, zoodat de bloeitijd der comedias of wereldlijke spelen (17 eeuw) ook die is
der geestelijke of autos sacramentales. Zoowel de eene als de andere werden
overigens door dezelfde dramaturgen geschreven, en de autos en comedias de
santos (heiligenspelen) van Lope de Vega en anderen, vooral die van Calderon,
moeten geenszins voor hunne wereldlijke comedias onderdoen.
De eerste dramatische dichter, dien de geschiedenis van het Spaansch tooneel
vermeldt, is Rodrigo de la Cota, bijgenaamd el Tio (de Oom). Men kent van hem
een Dialogo del Amor y un Viejo (Tweespraak van Amor en eenen Grijsaard), verder
eene egloga, getiteld Coplas de Mingo Revulgo (Strofen van Mingo Revulgo), die
in Spanje algemeen bekend werd. Na hem kwamen Juan De la Encina (1468-1534)
en zijn tijdgenoot, de Portugees Gil Vincente, die in zijne moedertaal en in het
Spaansch schreef. Hunne gewrochten waren, evenals die van de la Cota, eenvoudig
samenspraken, zonder veel beweging, tusschen eenige, soms allegorische of
mythologische, personages, en eindigden telkens met een geestelijk lied, villancico
(refrein) geheeten. Vooral Gil Vincente, die zelf in zijne stukjes speelde, schijnt zeer
befaamd geweest te zijn. In 1532 werd een zijner gewrochten, Farça da Lusitania,
in de woning van den Portugeeschen gezant te Brussel vertoond. In enkele zijner
kleine drama's is reeds meer beweging en verwikkeling te bespeuren.
e

Met Torres Naharro, die omtrent het midden der 15 eeuw te Bajadoz geboren
werd, doch wiens sterfjaar men niet kent, wordt de vooruitgang beduidender. Hij
was een geleerd geestelijke, die lang te Rome verbleef. Onder den titel Propaladia
gaf hij aldaar een boek uit, dat, alhoewel op den Index geplaatst, tweemaal gedrukt
werd. Benevens inlichtin-
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gen en aanmerkingen, het Spaansche tooneel betreffende, bevat het acht
dramatische spelen. In die stukken vindt men reeds de onderscheidende kenmerken
van de latere Spaansche tooneelgewrochten, zooals het trocheeïsch vers van acht
silben met ingeschoven halve voeten (piés quebrados), de benaming jornadas
(dagreizen) voor de bedrijven, enz. Zelfs wordt een, La Comedia himenea, als type
der ontelbare comedias de capa y espada (mantel- en degenstukken) beschouwd,
welke eenmaal, namelijk in de volgende eeuw, de meest geliefkoosde Spaansche
tooneelspelen moesten worden en in alle Europeesche landen werden nagevolgd.
Naharro verdeelde zijne stukken in vijf jornadas Zij zijn doorgaans goed van vinding
en in eene vloeiende, zuivere taal geschreven.
Met en na Naharro werkten voor het tooneel Vasco Diaz Tanco, die treurspelen,
Jaymeo de Huete, Augustin de Ortis, Juan Pastor en Cristoval de Castillejo, die
blijspelen dichtten. Zij weken eenigszins van den vorm der romanceros af, om het
voorbeeld der Grieken en Romeinen van verre te volgen. Eene geheel andere
richting was degene van Lope de Rueda, die te rekenen van 1544, op hoogst
eenvoudige en gebrekkige tooneelen, stukken in proza vertoonde, waarvan de
onderwerpen voor het meerendeel aan het volksleven ontleend zijn. Te Sevilla
geboren, werd hij van eenvoudigen handswerkman (goudslager, zegt men), eerst
tooneelspeler, daarna bestuurder van eenen tooneeltroep en eindelijk
tooneelschrijver. Laten vormen stijl zijner stukken te wenschen, in vergelijking met
die van Naharro en anderen, de samenstelling is tooneelmatiger en het ontbreekt
hem geenszins aan geest en boertige kracht. Een zijner kleinere werkjes Las
Aceitunas (De Olijven) vindt men in al de bloemlezingen van Spaansche
tooneelspelen, die werden en nog worden uitgegeven.
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Na lang te Sevilla gespeeld te hebben, bezocht Lope de Rueda met zijnen troep
achtereenvolgens Valladolid, Segovia, Cordova en andere steden. Men meent, dat
hij aan het Hof van Philips II vertooningen gaf, wat ons niet onwaarschijnlijk moet
voorkomen, daar de sombere dweper, die op autos da fé zoozeer als op
stierengevechten belust was, eveneens veel met tooneelvertooningen ophad, en
dat Lope Rueda inzonderheid om zijne begaafdheid als farsante (tooneelspeler)
geroemd werd. Hij overleed te Cordova en werd aldaar in de hoofdkerk (La Mesquita),
het bekende wonder van Moorschen bouwtrant, begraven. Korts te voren had zijn
vriend Juan de Timoneda, die insgelijks voor het tooneel dichtte, enkele van Rueda's
spelen in het licht gegeven. Men onderscheidt ze in drie soorten: herdersspelen,
comedias en pasos. Comedias (tooneelspelen) noemde men ook later alle grootere
tooneelwerken, om het even of zij treur- of blijspelen waren, en slechts bij
uitzondering en uiterst zelden komt de benaming tragedia voor. Wat de pasos betreft,
het waren kleine, vroolijke stukjes, schilderingen van het volksleven, die men vóor
of tusschen de comedias opvoerde, waarom zij eerlang entremeses
(tusschenspelen), ook wel saynetes genoemd werden. Die van Rueda zijn verreweg
e

de beste zijner voortbrengselen en kunnen soms met de goede der 17 eeuw de
vergelijking doorstaan. Hoe hoog Cervantes met den Sevillaanschen goudslager
liep, zal later blijken.
Tusschen de vele autores (tooneel-directeurs) en farsantes, die tot aan Cervantes
als dramatische dichters optraden, noemt men nog: Alonzo de la Vega, Juan de
Rodrigo en Francisco de Avendâno, die alle drie weer in gebonden stijl schreven.
Een tooneelspel van den laatste schijnt het eerste te zijn, waarin men de namaals
algemeene verdeeling in drie
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jornadas aantreft. Louis de Miranda, de reeds vermelde Juan de Timoneda, Juan
de la Cueva en enkele min bekenden arbeidden in denzelfden tijd. Daarna kwamen
Andres Rey de Artieda en Cristoval de Virues, een krijgsman, die tot aan zijn
levenseinde in de dubbele betrekking van hopman en tooneeldichter werkzaaam
was. Hij was met Alva naar de Nederlanden getogen en had het treurspel aldaar
bijgewoond, zeer waarschijnlijk er eene rol in gespeeld. Vandaar misschien, dat hij
zich bij zijnen letterarbeid enkel in dramatische akeligheden en gruwelen vermeide,
ofschoon hem anders geen talent ontbrak. In een zijner stukken, Attila furioso
genaamd, worden ruim vijftig personen, de meeste in het gezicht des toeschouwers,
op het tooneel omgebracht!
Thans zijn wij aan Cervantes. Vooraleer hem te bespreken, zullen een paar
aanmerkingen betreffende de richting des tooneels in die dagen, ook tot beteren
verstande van 's mans dramatischen arbeid, niet overbodig zijn.
Reeds ten tijde van Torres Naharro en onmiddellijk na hem hadden, gelijk wij
zagen, vele der genoemde schrijvers, die meest te Sevilla, toen de voornaamste
stad van Spanje, verbleven of in den trant der Sevillaansche dichterschool werkten,
eene richting ingeslagen, welke dreigde het Spaansche tooneel in geheel andere
e
banen te leiden, dan die, tijdens gansch de 17 eeuw zoo roemrijk gevolgd. De
geleerderen onder hen, willende aan de tooneelspelen een, naar zij waanden, meer
literarischen vorm geven, dichtten in kunstvolle verzen met snel afwisselende
rhythmen, treurspelen in classieken trant, waarbij zij die van den vermeenden Seneca
tot voorbeeld namen, of blijspelen, op de leest van die van Plautus geschoeid. Wel
volgden zij beide Latijnsche dramaturgen niet slaafsch, doch poogden eenigszins
in den geest der ouden te arbeiden. In stede van nationale
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onderwerpen, aan romanceros en cancioneros ontleend, kozen zij bij voorkeur
hunne helden in de geschiedenis van Grieken en Romeinen, den Bijbel en de
mythologie. Eenige hunner gingen verder. Zij vervaardigden vertalingen naar
Terentius en de Grieksche treurspeldichters. Geholpen door de talrijke schriften van
classiek gestemde geleerden, die strenge inachtneming der Aristotelische regels
en in de eerste plaats der drie eenheden aanpredikten, bedoelden zij niets minder,
dan in Spanje het tooneel van Grieken en Romeinen voor goed over te planten.
Zelfs Cervantes, zoowel als de la Cueva, Virues en hun tijdgenoot Lupercio Leonardo
de Argensola, ging, gedeeltelijk althans, aan dit euvel mank. Zonder Lope de Vega,
die weldra moest optreden en het Spaansche tooneel voor altoos zijn romantisch,
d.i. eigenaardig nationaal karakter geven, ware in Spanje hetzelfde als in Frankrijk,
ten onzent en elders geschied, en hadde in zake van tooneelliteratuur het classicisme
over het romantisme gezegepraald.
Hoe Cervantes op den inval, kwam voor het tooneel te arbeiden, ofschoon hij
voor het epische vak veel meer aanleg had, hebben wij gezien. Het laat zich door
de dubbele omstandigheid verklaren, dat hij het ontbrekende in zijne inkomsten
wilde aanvullen, en dat tooneelspelen nagenoeg de eenige geestesproducten waren,
die alstoen eenigszins goed betaald werden. Wel was de prijs, welken de autores
of theater-directeurs voor elk stuk gaven, niet hoog; doch zij hadden er veel noodig,
daar het publiek telkens nieuwe verlangde. Om aan dit verlangen te voldoen moesten
de comedianten zich dikwijls tot het opvoeren van stukken bepalen, die zijzelven of
hunne bestuurders, zoo goed het ging, hadden aaneengeflanst. Daar zij nochtans
over het algemeen niet zeer geletterd waren, lieten hunne scheppin
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gen weleens zoozeer te wenschen, dat het publiek zich heel niet tevreden toonde
met den ruwen kost, dien zij hem durfden voorzetten. Met gretigheid grepen zij dus
naar al die gewrochten, welke hun door ware letterkundigen werden aangeboden,
en derhalve kon een schrijver in zijnen tooneelarbeid allicht een bestaan vinden,
wanneer het hem niet aan vruchtbaarheid mangelde. Dat zulks met Cervantes het
geval was, blijkt hieruit, dat hij in de vier eerste jaren na 1584 niet min dan twintig
a dertig groote drama's vervaardigde.
Wil het zeggen, dat de schrijver van Galatea en vele kleinere gedichten alleen
om geld te verdienen zijn talent aan het tooneel wijdde? Geenszins. Gelijk hij op
meer dan eene plaats zijner werken toont, koesterde hij eene groote neiging voor
dramatische producten en beschouwde het tooneel als een voortreffelijk
spreekgestoelt, van waar een schrijver, beter dan van al andere, tot zijne
landgenooten, kon het woord voeren. Liefde voor het theater en de wensch hierop
door zijn geschrijf nuttiger te zijn, werkten dus mede, om hem in het vak te doen
arbeiden.
Het oogenblik was overigens gunstig. Meer en meer de kinderschoenen
ontwassen, had het Spaansche tooneel in de laatste jaren merkelijke vorderingen
gemaakt. De reizende tooneeltroepen, die vroeger het land afliepen, om in stad en
dorp op zeer primitieve theaters vertooningen te geven, waren allengs op vele
plaatsen door meer geregelde gezelschappen vervangen, die in vaste schouwburgen
en op beter ingerichte tooneelen speelden. Zoo was het onder ander te Madrid
gesteld. Het Spaansche Hof, na geruimen tijd beurtelings in de hoofdsteden der
verschillende provinciën te hebben verbleven, had in 1561 zich te Madrid gevestigd.
Ook was die stad, in de eerste helft der eeuw klein en onaan-
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zienlijk, alras de meest bevolkte en rijkste des lands geworden. Rond 1580 had men
er twee nieuwe tamelijk goed ingerichte schouwburgen geopend, El Teatro de la
Cruz en El Teatro del Principe, alwaar de verdienstelijkste troepen het tot eene eer
(1)
rekenden vertooningen te mogen geven . In andere groote steden was hetzelfde
geschied, waren insgelijks vaste schouwburgen opgericht. Om kort te gaan, gansch
Spanje door was het tooneelwezen allengs verbeterd; en het publiek, naar het
voorbeeld van den koning en het Hof, meer dan ooit met dramatische spelen
ingenomen, had niet nagelaten door druk bezoek en geestdriftige bijvalsbetuigingen
schrijvers en tooneelisten aan te moedigen.

III.
Van de gewrochten, door Cervantes gedurende die eerste periode zijner dramatische
loopbaan vervaardigd, zijn drie tot ons gekomen: El Trato de Argel, Numancia en
Los Dos Habladores. Voor de overige moeten wij ons met enkele titels vergenoegen,
als daar zijn: La Confusa (De Verlegene), een stuk, welk hij nooit vermeldt, zonder
er bij te voegen, dat het als eene goede tusschen de beste comedias de capa y
espada gold; La Batalla naval (De Zeeslag), vermoedelijk de slag van Lepanto, waar
hij zich roemde het

(1)

Wanneer wij van goed ingerichte schouwburgen spreken, wil het niet zeggen, dat zij met de
tegenwoordige kunnen vergeleken worden. Zelfs de Madridsche waren eenvoudig opene
ruimten of tuinen (corrales) tusschen de achterzijden van huizen ingesloten. De meeste
toeschouwers zaten of stonden in het patio, onder de lucht, en de beschutte zitplaatsen waren
niet talrijk. Men speelde in den namiddag en alleen bij goed weder. Op het tooneel weinig of
geene decoratiën. Te Londen, te Parijs en elders was het overigens niet beter.
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gebruik zijner hand te hebben verloren; La Jerusalen, La gran Turquesca, L'Amaranta
o la del Mayo (De Amaranthe of Meibloem), El Bosque amoroso (Het Bosch der
Liefde) en La unica y bizarra Arsbida (De eenige en wonderzinnige Arsinda). Men
heeft lang de hoop gekoesterd die looneelwerken, althans het een of ander terug
te vinden, maar die hoop heeft tot hiertoe zich niet verwezenlijkt, zal, naar allen
schijn, zich nimmer verwezenlijken. Wellicht zijn zij nooit gedrukt geworden. Evenals
sommige meesters der oude Italiaansche en Vlaamsche scholen zich niet eens de
moeite gaven hunnen naam op hunne tafereelen te zetten, bevredigden vele
Spaansche tooneelschrijvers zich met hunne stukken aan schouwburgbestuurders
af te staan, zonder het noodig te oordeelen ze te laten drukken of zelfs er een
afschrift van te bewaren.
In El Trato de Argel of Het Leven te Algiers hangt Cervantes een treffend tafereel
op van het lijden der christenslaven in deze en andere Moorsche steden. Hij wist
bij ondervinding aan welke beleedigingen, kwellingen, martelingen de armen van
wege hunne meesters en gansch eene Moorsche bevolking ten doel stonden, en
wilde door de afschildering van hun ongelukkig lot het mededoogen zijner
landgenooten voor de rampzaligen wekken, tot pogingen te hunner bevrijding
aansporen. Een eigenlijk tooneelspel kan men het werk niet noemen, wel een
hartroerend dramatisch gedicht met aangrijpende toestanden en fraai geteekende
karakters. De intrige, indien men het eene intrige noemen kan, is uiterst eenvoudig
en naïef. Zij komt hierop neder: Twee christenslaven, twee jonggehuwden, Aurelio
en Silvia, hooren denzelfden meester, den renegaat Izuf, toe. Silvia wordt door
dezen, Aurelio door dezes gade Zara bemind. Met behulp harer vriendin Fatima,
eene tooveres,
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stelt Zara alles te werk, om den christen te verleiden; doch hij weerstaat aan hare
bekoringen.
Daarop bezweert Fatima den duivel, die haar onder de gedaante eener furia
verschijnt, en bericht, hoe alleen de Noodzakelijkheid en de Gelegenheid den harden
zin des christenen kunnen breken. Beide allegorische figuren vereenigen nu te
vergeefs hare pogingen; zij kunnen Aurelio niet doen wankelen. Izuf gelast zijnen
slaaf Silvia gunstig voor hem te stemmen. Aurelio belooft, maar bij eene ontmoeting
met zijne gade, ontdekt hij haar zijn plan den renegaat om den tuin te leiden. De
gelieven komen overeen, dat zij, elk van zijnen kant, zullen veinzen hunne meesters
te helpen, doch elkaar eeuwig zullen getrouw blijven. Bij eene volgende ontmoeting
worden zij door Izuf en Zara verrast, terwijl zij elkander omhelzen, en het kost Aurelio
niet weinig moeite, om beiden te doen bedaren. De toestand wordt meer en meer
netelig, tot eindelijk de Dey van Algiers door zijne tusschenkomst aan hunne slavernij
een einde stelt.
Rond die kleine intrige zijn een aantal tooneelen gegroepeerd, waarin de ellenden
der christenslaven welsprekend worden afgemaaid. Het stuk lelt vijf jornadas. In de
eerste vernemen wij de klachten en verzuchtingen van eenige hunner, tusschen
welke Cervantes zelf onder den naam van Saavedra zich bevindt. In eene andere
wonen wij den verkoop eener gansche familie, vader, moeder en twee kinderen, op
de slavenmarkt bij. Het tooneel is naar het leven geschilderd en moest in des
schrijvers tijd een diepen indruk wekken. Wat verder zien wij in de woestijn den
vluchtenden slaaf Pedro Alvarez. Hij is uit zijnen kerker ontsnapt en wil naar Oran,
toen in het bezit der Spanjaards, de wijk nemen. Doch hij is van den rechten weg
afgedwaald, zinkt afgemat
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en hopeloos neder en roept de H. Maagd te zijner hulp:
Virgen bendita y bella,
Remediadora del linage humano,
Sed vos aqui la estrella,
Que in este mar insano
Mi pobra barca guie
(1)
Y de tantos peligros la desvie!

Weldra verschijnt een leeuw, die zich aan zijne voeten nedervlijt en daarna vóór
hem uittreedt, om hem den weg te wijzen. Een ander christen, die insgelijks poogde
te ontvluchten, wordt door twee Moren achterhaald en naar zijnen kerker teruggeleid.
Op het einde van het laatste bedrijf komt de Dey Aurelio en Silvia verlossen. Zij
mogen naar hun land terugkeeren, na zich bij eede te hebben verbonden hem twee
duizend ducaten te zenden, zoodra zij weer tehuis zijn. De overige christenslaven
zullen door Fray Juan Gil, den trinitaris-monnik en slavenbevrijder, losgekocht
worden, wiens vaartuig de haven is binnengeloopen. Aurelio, Silvia, Saavedra en
de andere christenen werpen zich op de knieën en storten een vurig gebed, om den
hemel te danken, die hen uit de slavernij bevrijdt.
Het stuk is in zuiveren en sierlijken stijl geschreven. Achtsilbige trocheeën, terzinen
en octaven wisselen elkander af, en het geheel is vrij dichterlijk gekleurd. Ofschoon
Cervantes het eene comedia noemt, is het, wij herhalen het, geen eigenlijk
tooneelspel. Zijn eersteling op dramatisch gebied, staat het beneden de goede
stukken van de voornaamste zijner tijdgenooten. Voor ons heeft het eene beteekenis
volle histo-

(1)

‘Heilige en schoone maagd, hulp en troosteres der stervelingen, wees gij in mijn bitteren nood
de starre, die op deze woeste zee mijne ranke hulk geleide en bevrijde van zoo talrijke
gevaren.’
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rische waarde. Het laat ons eenen blik werpen in de edele ziel des dichters, die,
zelf slaaf gedurende vijf jaren, zoodra hij de pen grijpt, om voor het tooneel te
arbeiden, een krachtig pleidooi schrijft voor de rampzaligen, in wier lot hij deelde.
Daarom ook kan men de tooneelen, waarin hij als Saavedra optreedt, niet zonder
diepe ontroernis lezen.
(Wordt voortgezet.)
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De idylle van Schoonjans' zoon door Pol de Mont.
Den lieven vriend, Dichter P.A.M. Boele van Hensbroeck.

I.
Een enkel kind had, na een huw lijksleven
van pas vier jaar, de lief'likste aller vrouwen,
- terwijl zij zelv' voor eeuwig de oogen sloot, den man geschonken, die, naast haar geknield,
van vreugd had kunnen weenen om den zoon,
doch om de moeder, stom van wanhoop bleef...
De broeder der verscheid'ne, die, geholpen
door zeek're verre nicht, naar Schoonjans' wil, - want
dit was des vaders naam - het arme schaapken,
daar nog de moeder boven de aerde lag,
ter doopvont hief, gaf het zijn' eigen naam,
- den naam van Veres.
Schoon nog jong, hertrouwde
de pachter nooit, en, daar nu Veres zelf,
terwijl de jaren vloden wondersnel,
van kind tot knaap, van knaap tot jonkman groeide,
en trouw den vader bijstond aan de taak,
was daar weldra, in 't gansche vlek, geen' hofstee,
die, heinde en ver, bij vriend en buren in
een' beet'ren roep stond, dan het Kraaienlaar.
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II.
Zoo kwam een tijd, dat Veres achttien Zomers,
en Schoonjans zelf, die de eerste kale plaats
reeds lang ontdekt had tusschen 't halfgrijs haar,
er veertig telde...
Op 't nette hoefken diende
- een meisje als melk en bloed - Zandrientje Quant,
de dochter van een boertje van den Heikant,
die met zeeldraaien aan zijn broodje kwam.
En, tot zijn spijt, bemerkte de oude alras,
en elke dag kwam dit vermoeden staven,
dat tusschen Veres en de dienstmeid meer
dan arg'loos spel of mal gejok bestond...
Eerst, ja, ontgaf hij 't zich!... Een' gril slechts, dacht hij;
de knaap is jong!... Een ‘mondje’ of twee des morgends
op 't achtervloertje of 's avonds in den koestal daarop toch loopt dat uit... Wat kwel ik mij
met zulke malheid? Stroovuur! Ziedend melk,
dat even borrelt!... Kom, geduld, geduld!
Dat koelt wel zonder blazen, zou ik meenen!...’
En - daarbij bleef het ook! -

III.
Toen 't Najaar kwam,
en, rond Half-Oogst, het kermis was in 't vlek,
toen maakte in 't hert des vaders twijfel plaats
voor wrange zekerheid.
't Was Maandag-avond.
Noch knecht, noch dienstmeid waren uit de danstent
teruggekeerd, en Veres, die voorheen,
lang vóor de klokke nog ter ‘sluiting’ klepte,
te bedde lag, - was ook ditmaal niet thuis...
Daar trad de boer, een leste pijpje rookend,
nog even rond zijn erf, toen, aan den hoek
der schuur, een paar verscheen.
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Snel dekte de oude
het gloeiend pijpje met de hand, en borg
zich achter 't meidoornhaagje van den tuin.
- Vlak op de volle maan, die, bloedig rood,
door d'avondmist vergroot, ten horizont
haar' schijf vertoonde, zag hij, naast de koornmijt,
Zandriene en Veres, smakend in een' langen
weerzijdschen kus, 't genot der eerste min,
terwijl een' stem, o schand! die van zijn' zoon,
met kracht de voorden sprak: ‘Ik u misleiden?..
Noch voor geen koninkrijk verlaat ik u!
Gij zult mijn' vrouw zijn, gij, of geene op aerd'!...’
De vuist gebald, een' vloek op zijne lippen
versmorend, was de diep gekrenkte boer
zijn' woede nauw'liks meester... Toch vermocht hij
zich te bedwingen. Slechts éen oogenblik
bezon bij zich: - onwrikbaar stond zijn plan!
En ongestoord liet hij het zalig paar,
en sloop, onopgemerkt, de keuken binnen.

IV.
Doch, 's and'ren morgends, toen, bij 't eerste scheem'len
des dageraads, de zoon, met paerd en kar
de hoef verliet, trad heim'lik Schoonjans naar
het huis des kuipers, op den Molendijk,
en huurde daar, aan 't hoogste jaargeld, de oudste
der dochters van den baas.
Dan, van het meisje
verzeld, betrad hij spoedig 't Kraaienlaar,
en, in het bijzijn van de nieuwe meid,
sprak hij Zandriene, met geveinsde kalmte,
in dezer voege toe: ‘Ziet gij deez' dochter?
'k Heb haar zoo pas gehuurd... Gij weet, voor twee
is op mijn' hoef geen plaats... 'k Hou niet van deernen,
die hooger kijken, dan 't hun soort betaamt...
Hier is uw geld!... Ga, raap uw' spullen saam,
en pak uw' hiezen! Spoedig... 'k Heb geen tijdt’
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Bleek als een' doode, zonder dat éen woord
haar leed verried, borg zij het hoopje zilver
op tafel reeds geteld, in 't neusdoek saam,
en ging haars weegs...
Doch, buiten, bleef zij lang,
dicht bij de tuinhaag staan, en schreide, schreide,
tot paerdgestamp haar tot bezinning riep.
Daar keerde Veres, na het eerste schof,
met versche klaver stalwaart. Zou zij wachten,
tot hij haar merkt, zij, schaud'lik weggejaagd?
Hunn' liefde! Een ijd'le droom!... En, eer de jong'ling
met krachtig ‘houw’ zijn' guil tot stilstaan dwong,
had zij reeds 't Laar verlaten...

V.
Tot zich riep
zijn zoon nu de oude; met gestrenge woorden
verhaalde hij, wat hij, van achter 't haagje
bespied had, en hoe thans eene and're meid
Zandriene's plaats bekleedde; en, toen de jongen,
gewoon te buigen vóor des vaders wil,
met tranen in de stem, voor 't arme kind
ten beste sprak, haar' deugd en goedheid roemend,
en d'eed herhaalde, dien hij gist'ren zwoer,
toen rees, in volle lengte, Schoonjans recht,
en bleek als linnen sprak bij: ‘Zoo, men weigert
gehoorzaamheid? Men stribelt tegen thans?
Welnu, verneem! Nog liever dan zoo'n meid,
zoo'n zeelendraaiersdeerne van éen' duit,
ooit hier, op mijne hoef, bazin te weten,
zag ik u zelv', ofschoon mijn eenig kind,
den vloer verlaten, hoor, voor steeds, voor steeds!’
Beweeg'loos zat de zoon. Wat kon hij doen?
Hij kende d'oude, en wist: geen macht op acrd,
die, wat hij eens besloot, verand'ren kon...
En zuchtend boog hij vóor dien sterken wil,
en zwoer... Zandriene nooit meer weer te zien!
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Doch, op de hoef zonk als een' dikke wolk
van somberheid en droefheid... Zoon en vader
schuwden elkander sinds dien morgendstond,
en, zelfs aan tafel, waar eens blij gekout
't verkloekend eten kruide, heerschte stilte...

VI.
Toch hield de jongen woord, in 't eerst althans!
en nimmer trad hij langs het kronkelpad,
dat naar den Heikant liep...
Eens Zondaags echter,
ter hoogmis gaande, stond hij plots vóor haar,
juist, aan de kruisstraat, bij Sint Jans'kapelle.
En, toen hij thans die nare bleekheid zag,
en toen zij, half bezwijmend in zijne armen,
schier in haar' tranen stikte, en 't bang gesnik
niet meer kon staken, ‘kwam ook zijn moed vol...’
en op zijn' knieën zonk hij, om vergeving
haar smeekend voor het onrecht, haar geschied...
En sinds die stonde ging geen dag voorbij, of
in weide of woud, langs beek of kantje, troffen
zich weer die twee, wat ook de slimme boer
hunn' gangen mocht bespieden...
Op de hoef
bleef alles even somber...
Op een' avond
sprak, met deemoed'ge stem, de jong'ling zoo
zijn' vader aan: ‘Vergeef het, vader, zoo u
mijn woord mishaagt... Doch zie, zoo waar ik leef,
ik hard het langer niet... Gij weet, ik heb u
gehoorzaamd, wat ik kon.. En sinds dien tijd
is liefde en eendracht aan deez' woning vreemd...
'k Ben heden twintig jaar geworden.. Spoedig
eischt mij de loting op... Wie weet, of 't lot
op mij niet valt!... En, zullen wij elkaar dan
verlaten, met dien wrok in 't hert?... Kom, vader,
laat alles nu gedaan zijn... Trek 't verbod,
Zandriene te beminnen, liefdrijk în...
en...’-
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Doch plechtstatig rees de pachter op,
gelijk een rechter, en, een' schuiflade oop'nend,
stak hij zijn' zoon een' volle beurze toe,
en sprak zeer traag, met nadruk op elk woord:
‘Gij krijgsman spelen... Dáarvoor is geen nood!
Ik heb de schijven, knaap, en koop u los,
althans, als gij 't verdient!... Dus luister, en
onthoud het goed: als gij, bij mijn best weten,
met haar, die 'k wegjoeg, slechts éen woordje spreekt,
- gij zijt mijn eenig kind! - welnu, al smeekte
heel 't dorp voor u ten beste! koop ik met
dit geld een nieuw stuk land, en laat u gaan!...’
Zoo sprak de vader. Doch in stilte dacht hij:
‘Zoo ver zal 't wel niet komen! Veres zal
zich schikken naar mijn' wil!’
Doch, Veres, schoon
hij zeer oprecht de dagen van voorheen,
toen warme liefde woonde met hen beiden,
terugverlangde, gaf in schijn slechts toe,
en trof, elk' avond, 't lieve wezen, dat
hem meer dan 't leven gold...

VII.
Toen nu de dag
der loting kwam, trok Veres, onder allen,
het slechtste nummer uit, en kwam, doodsbleek,
lang vóor zijn' makkers, thuis.
Daar trad de vader,
die 't nieuws al had vernomen, met de beurs
in handen, op hem toe, en poogde, schertsend,
hem op te beuren... Doch, met tranen in
zijn' stem en oogen, zakte, naast het venster,
de jongen neer, en, na een' lange poos,
sprak hij het uit:
‘Verstoot mij, zoo gij wilt!
Ik kon niet anders, wou niet anders!... Vader,
uw geld moogt gij behouden, zoo gij - laat mij,
ik wou 't zoo lang al zeggen, spreken nu zoo gij Zandriene, de een'ge, die ik liefheb,
mij niet tot vrouw geeft...’-

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

324
‘Zij, uw' vrouw!’ - 't Was de oude,
die schaterlachte, ‘zij, een' beed'laarsdochter...
Komaan, geen dwaasheid meer!’
Doch, vastberaden,
stond nu de jong'ling op, en, met een' stem,
die van aandoening trilde en schaamte beide:
‘'t Was slecht... o ja! Doch, ik slechts heb hier schuld!
Ik moet haar trouwen, vader... 'k moet! 't Is plicht!
Zandriene is...’
Met een' doffen bons wierp Schoonjans
de beurs op tafel neer, en 'wijl krampachtig
zijn' lippen zich vertrokken, en een pijnlik
gereutel uit zijn' keel klom, snauwde hij,
de hand ter deur uitstekend, met een' vloek:
‘Weg, zeg ik u! Ga uit mijne oogen weg!
Vraag den zeeldraaier hulp nu.., zoo gij 't kunt!
Ik ken u niet!... Gij zijt mijn zoon niet meer...’
En Veres ging, meer dood dan levend, henen,
en d'eigen dag, kocht de oude van een' buur
een nieuw stuk gronds, met het gespaarde geld.
Doch Veres ging bij eenen boer in dienst,
en werkte voor zijn brood..., tot, op een' morgend,
des dorpsvoogds bode hem de tijding bracht,
dat hij naar 't leger moest...
Dien eigen dag,
in 't Najaar was het, werd het eerste zaad
gestrooid, door de eigen hand des ouden, op
het nieuwgekochte land...

VIII.
Toen nu de maanden
steeds op elkander volgden, baarde 't meisje
een' blonden knaap, die 's vaders naam ontving
en opgroeide als een' roos...
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IX.
't Is vijf jaar later...
Ter vijfde male wiegt het rijpe koren,
manshoog, op Schoonjans' land...
Kent gij den grijsaard,
die ginds, gebogen op zijn stokje, traag,
schoorvoetend schier, langs 't enge wegje sukkelt,
dat naar des zeelendraaiers hutje voert?
Zijn' wang is ingevallen; in zijne oogen
schijnt alle licht gedoofd; zijn kale schedel
is, trots den Zomer, in een doek gehuld,
en pijnlik kucht, bij elken tred, en hijgt,
snakkend naar lucht, wat van den flinken pachter
van 't Kraaienlaar, berouw en zielelijden
nog achterlieten...
O zijn zoon, zijn zoon!
Wie zal hem wederbrengen? Al zijn' makkers,
ontslagen van den dienst, zijn lang al weer...
Slechts éen, éen keerde niet... zijn Veres slechts!
Waar rust zijn bleek gebeente? - In gansch den omtrek
gaat luid de roep: bij Berezina werd hij
gezien voor 't allerlaatst... Een' leeuw gelijk
in moed en dapperheid, had hij, in twintig
veldslagen, roem en eer geoogst! Van dáar
ontbrak het minste spoor..
O honderd malen
had de oude man hetzelfde pad gevolgd,
om, uit den mond van haar, die hij, uit hoogmoed
en ijd'len trots, om harer armoe wille
verstooten had, wellicht het nieuws te hooren,
't verschrikk'lik: ‘Hij is dood,’ of 't blij: ‘Hij leeft!’
Nooit heeft hij het gewaagd!..
God, zoo hij heden
slechts durfde! O ja, groot moet de nood wel zijn
in 't wrakke huisje, nu de vader zelf
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reeds lang op 't kerkhof rust... - Zou hij 't beproeven
haar hulp te bieden, hulp... voor Veres' kind?...
Maar, zij zal weig'ren... Stromp'lend, wagg'lend, huiv'rend
als iemand, die een' booze daad beraamt,
bereikte de oude 't haagje, dat de stulp
omgaf, als met een' vest...
Daar trof hem plots
het lustig snappen van een' kindermond,
door zwaarder stemklank somtijds afgewisseld...
En, door een ijdel plekjen in de haag,
zag hij Zandriene, met gemeten schreden
en rugwaarts gaande, vlechten aan een' koord,
dat dertig passen verder aan het zeelrad
bevestigd was... Aan hare zijde tripte
een kleine knaap, en reikte haar de hennip...,
en keuvelde als een vinkje..
Als in een' droom,
stond Schoonjans daar. - Was dat begoocheling?
Alsof de stroom der jaren, door een wonder,
weer naar zijn' oorsprong rolde, meent hij Veres,
zijn' zoon, zijn' eigen zoon, te 'erkennen in
den blonden snaak, en ziet zich zelven weer,
een' fikschen dertiger, aan 's kindjes hand
zijn erf doorloopend in den zonneschijn!...
Daar heeft de knaap den ouden man bemerkt,
en, vast verschrikt, door 't bleek, verbaasd gelaat,
dat met verglaasde blikken hem bestaart,
werpt hij de ruwe hennipwol ter aerd'
en: ‘Moeder, moeder!’ krijt hij...
Doch Zandriene
neemt op den arm den kleine, en, tot den grijsaard
met trage schreden naad'rend, vraagt zij zacht:
‘Kan ik u ook van dienst zijn, oude man?
Zoo spreek gerust!...’
Doch hij, met dof gesteun:
‘Van dienst zijn?... Ja... Van dienst kunt gij mij zijn...
Heb medelij...’
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Snel in de rede vallend,
herneemt de vrouw: ‘Ik vrees... Gij zijt onwel!
Kom in mijn huisje, neem een' stoel voor lief...
Rust eerst wat uit.. Ik geef u gaern bescheid...’
Met kinderlike zorg laat zij den grijsaard
op haren schouder leunen, en, terwijl
haar zoontje, zich verstoutend, nog zoo luide
aan 't babb'len gaat, bereiken zij de deur...

X.
Wat daar, dien morgendstond, verhandeld werd,
vernam geen mensch op 't dorp! Doch toen, des middaags,
het nijver volk der hoef, met pik en rijf,
van 't gerstland keerde, waar nu schooven rezen,
toen zat daarbinnen, op het Kraaienlaar,
de kleine Veres op des pachters knie,
terwijl Zandriene zelve, - de eens verjaagde,
te laat, eilaas! tot dochter thans aanvaerd, des ouden voorhoofd, dat verhelderd scheen
door plots'ling, groot geluk, met heete tranen
van dankb're vreugd besproeide, lang, zeer lang...
En zoon en moeder bleven, sinds dien dag,
op Schoonjans hoeve, en toen na twintig jaar
gelaten en getroost de grijsaard stierf, werd
op het Kraaienlaar Zandriene's zoon
nu meester in diens plaats, en voegde bij
den naam der moeder, dien hij steeds nog droeg,
dien van zijn' armen vader: - Schoonjans-Quant!
Toen trouwde hij, en kreeg een talrijk kroost...
Doch Veres, de arme Veres,
- keerde nooit.

1887.
POL DE MONT.
Uit ‘Van Moeders Lippen.’
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(1)

Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden .
De verschijning van Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden werd in het liberaal
Vlaamsch België geruimen tijd met hooggespannen verwachting te gemoet gezien.
De dichter had zijn werk broksgewijze doen kennen door lezing van enkele zangen
in engeren vriendenkring of in vergaderingen van letterkundige maatschappijen. De
drie eerste werden ruim twee jaar geleden in Antwerpen, Gent en Brugge
voorgedragen en oogstten allerwege onbeperkten bijval in; een deel der overige
werden later te Gent en te Brugge gelezen en niet minder gunstig onthaald. Een
rijk begaafd dichter had een werk geleverd, dat de kroon zette op zijnen
letterkundigen arbeid; Vlaanderen, Nederland was een vaderlandsch epos rijker
geworden; een oude, echt Vlaamsche versvorm was in eere hersteld; de
belangrijkheid van het onderwerp, de veelzijdigheid der handeling, de pracht van
den vorm, de frischhcid en kruimigheid der taal maakten Keizer Karel tot een parel
van echt Vlaamsche kunst, die in onze Nederlandsche letterkunde cene schitterende
plaats ging innemen. Zoo luidde de beoordeeling van hen, die de eerste zangen
hadden toegejuicht en gretig uitzagen naar hetgeen volgen zou.

(1)

Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden, in Middeleeuwschen versbouw door Julius de
o

Geyter. - Schiedam, Roelant, 1888. 244 blz. in-8 .
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Dit verlangen is bevredigd: Keizer Karel is verschenen, wij hebben hem gelezen en
kunnen nu over het geheel oordeelen.
Zooals de titel is het gedicht tweevoudig: het verhaalt van een man, het bezingt
een denkbeeld. Wat hadde Keizer Karel kunnen en moeten doen voor ‘het Rijk der
Nederlanden?’ Wat was hij in wezenlijkheid als staatkundig man, als mensch? Die
twee vragen in verband met elkander, zijn de spil, waar de handeling van het gedicht
rond draait.
Deze is zoo veelomvattend, de personnages zoo talrijk, dat het ons te verre zou
voeren, wilden wij omtrent de eene en de anderen in bijzonderheden treden. Wij
bepalen ons dus bij een korte schets der gebeurtenissen.
Het gedicht vangt aan met de geboorte en eindigt met den dood van Keizer Karel.
In Gent onthaalt men met uitbundig gejubel en vreugdebedrijf de tijding, dat een
graaf was geboren, een mannelijke telg van zijn stamhuis. De hertog van Chièvres
uit het geslacht der Croy's berekent, dat de opvoeding van den jongen prins hem
zal worden toevertrouwd. Die hoop wordt verwezenlijkt; de leeraar leidt zijn
kweekeling op tot een onnederlandschen, een onvrijzinnigen vorst en gaart in zijn
ambt rijkdom en eereambten voor zich zelven en zijne familie. De deken der
beenhouwers, van Melle, een Gentenaar van den echten stam, juicht niet minder
luid dan zijne medeburgers om de geboorte van den Gentschen graaf, den
toekomstigen souverein der Nederlanden. De deken heeft eene dochter, Rozemonde,
bemind door Willem van der Gheenst, een Audenaardsch tapijtwever. Haar ontmoet
de jonge prins, hij wordt verliefd, hij verleidt en ontvoert haar. Van Melle klieft den
kop aan den bode van Karel, die hem de oneer zijner dochter bekend maakt. De
baljuw wil hem laten gevangen nemen, maar de beenhouwers vatten post voor zijn
woning en Karel wil niet, dat hij gestraft worde. Rozemonde is nu de geliefde
minnares van den graaf; zij schenkt hem twee zonen.
Maar al spoedig werpt Karel het oog op eene andere schoone, Concha, die in
het gevolg van een Spaansch ridder in Brabant is
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gekomen. Hij verlaat de Nederlanden, vindt Concha in Spanje weer en welhaast
brengt Rozemonde's moeder aan hare dochter de mare, dat haar minnaar haar
ontrouw is geworden. Livina, eens de geliefde van Karel's vader, Philips den
Schoone, en door dezes vrouw vreeselijk in het aanzicht geschonden, treedt nu op,
en verhaalt hare lotgevallen aan Rozemonde. Een vaandrig brengt aan Rozemonde
geld van Karel; maar geen brief ontvangt zij meer van hem. Margaretha van
Oostenrijk, de landvoogdes dezer gewesten, stelt haar voor hare kinderen aan het
hof te laten komen. Zij weigert; zij heeft vernomen, dat Karel zich bij eene nieuwe
minnares, Johanna van der Gheenst, Willems zuster, ophoudt; zij gaat hem
verrassen, verwijt hem zijne ontrouw en zoekt eene schuilplaats in het slot van
Livina.
Ondertusschen is te Gent de misnoegdheid gedurig gestegen; de dekens
vergaderen en klagen luide over Karels miskenning van Gents voorrechten, zijne
geldafpersingen, zijne onverdraagzaamheid op het stuk van religie, zijne
franschgezindheid. Zij besluiten hem niet langer als vorst te herkennen en verzoeken
Joris Verschelpen, Livina's zoon en Karels on wettigen halven broeders, de kroon
der Nederlanden te aanvaarden. Joris weigert, maar neemt op zich Karel de grieven
der Gentenaren te doen kennen en er hem herstelling van te vragen. Livina deelt
de landvoogdes mede wat haar zoon besloot; Margaretha bejegent haar smadelijk
en verwittigt Keizer Karel van hetgeen er te Gent gesmeed wordt. Joris komt aan
het hof des Konings, wordt daar als ketter aangehouden en geboeid naar Vlaanderen
gevoerd, om levend begraven te worden. Maar de dekens verlossen hem. Vier
hunner, waaronder Van Melle, reizen naar Spanje om den keizer recht te vragen;
ook zij woeden gevangen naar Vlaanderen teruggevoerd. Nu begeven zich
Rozemonde en hare kinderen, Joris en zijne moeder naar Spanje om genade voor
de gevangenen af te smeeken. In een lusthof op de boorden van den Taag
ontmoeten zij Isabella van Portugal, Karels bruid. Zij deelen haar het doel hunner
reis mede. Dank aan hare tusschenkomst verleent de keizer al wat Gent en de
vrouwen vroegen:
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vrijstelling der dekens, de voorrechten der stad, het Rijk der Nederlanden. Van Melle
bekomt de vrijheid, herziet zijne dochter en hare kinderen en sterft bij het weerzien
en bij het vernemen van Karels belofte.
Maar de keizer was besloten zich te wreken. Zoolang Isabella leefde hield hij het
woord, haar als bruid gegeven. Maar zij stierf, Margaretha volgde haar in het graf.
Nog eens sloeg Gent aan het muiten, en vreeselijk werkte nu de keizer de lang
verkropte woede uit. Joris en Willem, verontwaardigd over de onmenschelijke daad,
worden zeeroovers en laten zich bij een aanval tegen Spaansche schepen in de
lucht vliegen. Keizer Karel gaat zich opsluiten en sterven in het klooster van San
Justo, rouwend dat hij der Croy's raad te trouw heeft gevolgd en klagend dat, mocht
hij zijn leven herbeginnen, hij anders zou handelen.
Het stond den dichter vrij zich uit de onmetelijke geschiedenis van zijnen held
den brok te kiezen, dien hij op het doek wilde brengen, en nadat hij zijne keus
gevestigd had op Keizer Karel, in verband tot het denkbeeld: stichting der
Nederlanden, kon hij zijne schepping nog laten spelen in ruimeren of engeren kring
van feiten en menschen; hij heeft verkozen eene stof zoo breed en overvloedig
mogelijk te behandelen: de keizer van zijne geboorte tot zijnen dood, zijne leeraars
de Chièvres en Adriaan, zijn geestelijke raadgever Cazalla, zijne moeder, zijne
minaressen, zijn halve broeder, zijne bruid, de dekens van Gent, de Creezers, de
inkwisiteurs, het rijk der Nederlanden, de verfransching, de vrijheid van geweten,
de kunst, de letteren, alles werd gretig, haast gulzig, met eene stoutheid, die aan
vermetelheid grenst, in den gang van het weidsche drama getrokken en gebezigd
om een tafereel met honderd luiken te vervaardigen, waarvan elk een schilderijtje
op zich zelven is, maar die zich aaneenschakelen om een afgewisseld en
bontgekleurd beeld van een tijdperk onzer geschiedenis te vormen.
Het is niet de eerste maal, dat de Geyter zijne voorliefde toont om wijdloopige
onderwerpen te behandelen, en bewijst eene zware taak aan te durven. Zijne Drie
Menschen van de wieg tot
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aan het graf leverden eene eerste proef van die neiging. En wonder genoeg, die
zucht om eene stof in haar geheel te omvatten en uit te putten gaat bij hem gepaard
met een afschuw van al wat gerekt, loom, lam en slenterig is. In zijn spreken en zijn
daden, in zijn proza en zijn verzen is hij kruimig en bondig, licht opvlammend voor
een denkbeeld, dat nooit te veelomvattend, te ongemeen is, het gaarne vertolkend
in woorden, die klinken als een klok en afgerond zijn als een spreuk, in handelingen,
die snel voorgenomen, ook ras uitgevoerd worden.
Zoo is zijn aard, en zoo is de trant van zijn Keizer Karel: een ontwerp, ruim boven
male en zonder perken, een uitvoering, pittig, zich ras en huppelend voortbewegend,
de ruimte en den tijd verslindend, met de kracht en de lenigheid van een springveer.
Wie zich een heldendicht niet anders voorstelt dan als een zang in statige
Alexandrijnen, met gelijkmatigen stap voortschrijdend, van den aanhef tot het einde
streng aaneen gesloten, de stof beperkende om al haar deelen en onderdeden tot
hun recht te laten komen, zich rustig ontrollend in uitvoerige schilderingen en
verhalen, die van de meet af aan beginnen en geleidelijk voortloopen, niets
verzuimende, niets inkrimpende, alles wettigende en verklarende, zal vreemd
opkijken bij het lezen van Keizer Karel, met zijne kleine afgeronde en afgebroken
tafereeltjes, ieder op zich zelf staande, glanzende met eigen kleuren licht als de
parels van een snoer uit bontgekleurde en ongelijke steenen bestaande, en
verbonden door een band zoo weinig zichtbaar en zoo plooibaar als de draad, die
binnen in het hart der parels zit.
In den eersten zang, bijvoorbeeld, worden achtervolgens opgevoerd de wachters
op het Belfort, den vaandrig en den portier in het gravenslot, de hovelingen in de
statievertrekken zich bekommerend over de vraag: zal het een graafje of een dochter
zijn? Daar wordt de blijde maar verkondt: de klokkeluiders van Roelant, de boden,
die naar elken hoek van Nederland rennen, de Croy's, die er op zinnen den
jonggeborene onder hun beheer
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te krijgen, de gelukkige vader, de gang naar den doop, de nachtelijke verlichting,
die er op volgt, de dekens en de gezanten der steden, die de heugelijke gebeurtenis
bespreken, dit alles wordt ons beurtelings in afgesloten tafereeltjes voor het oog
gebracht.
Wat den aard des dichters en zijne indeeling der stof kenmerkt vinden wij zonder
zoeken in zijne taal weer. Ook deze is kruimig, buigzaam, afgewisseld in den
hoogsten graad. Nu eens is zij doortinteld van den gloed die in den zanger ontblaakt
voor een edeler deel zijner stof, dan wordt zij gemeenzaam in den mond van den
mindere, zij daalt haast af tot het peil van gewoon proza in het eenvoudige verhaal,
wordt forsch in dramatische toestanden, week in gemoedelijke schilderingen; nergens
opgegeschroefd, loom, noch verwaterd. Eene taal in een woord, die, even
afwisselend als het honderdluikige tafereel, zich plooit naar alle tongen, daalt en
rijst met de voorvallen, die zij bezingt, immer natuurlijk en gezond.
Ziehier een staaltje der tafereeltjes in weinige fiksche trekken geborsteld:
‘Hierbinnen’ riep de Weversdeken;
‘Hier kunnen wij eens rustig spreken.’
En arm aan arm, en hart bij hart,
Trok onze groep in Den vlieghenden Hert.
Een gildekamer die 't krachtig woord
Van lijders en strijders vaak had gehoord.
Hier rustig spreken?.... De zaal was vol
Van die weefden uit vlas en uit kemp en uit wol;
Van hen die ook voor kerk en hof
Goudlaken wrochten en vorstelijke stof;
En, zelf gedoscht in bont en fluweel,
Hier Cyperwijn dronken als ginds in 't kasteel.
De Deken beklom de tribuun, en riep uit:
‘Welkom, Gezanten uit noord en zuid!’
Gesloten was nog niet zijn mond,
Als ieder al recht en te jubelen stond.
Plots als daarbuiten klonk het refrein:
‘Groot zal hij worden, het Graafje klein!’
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En ‘een Gentenaar, een Gentenaar!’
Herhaalde men hier nog luider als daar.
Medegerukt door zijn eerlijk gevoel,
Klom de Gezant van Zwol op een stoel,
Strekte de hand en met heldere stem:
‘Meer nog, meer nog, vragen wij hem.
Is 't úwe Graaf, het is ónze Heer,
Een Gentenaar, ja, maar meer nog, meer:
Slaan wij de handen in elkander,
En worde 't Graafje een Nederlander!
Geen streken op aarde zijn d'onzen gelijk.
Hij stichte uit allen een weergaloos rijk.
Ja, broederen moeten wij wezen, - wij;
En ons aller, ons aller Koning, - hij!’
Welk een edele man! Hij voelde 't zoo diep;
En 't was of een vuurstroom de zale doorliep,
Daar barstte men los in gejuich en gejoel;
Doch een Brugling rees op, en beheerschte 't gewoel:
‘Dan zullen geen paerden ons meer vertrappen;
Geen Franschen ons 't bloed meer uit d'aderen tappen!’
En eer het gejubel nu weder begon,
Riep een uit Braband, zoo luchtig hij kon:
‘Ge hoort wat zij zeggen, en ik voeg er bij:
Wij denken in Brussel en juist zooals zij!’
- Wij t'Antwerpen ook! - Ook t'Utrecht! - Te Dordt! - Alom waar Vlaamsch gesproken wordt!’
Zoo vlogen de kreten dooreen in de zaal:
o Ja, dat was het, - de taal, de taal!
En tot de Gezanten strekten zich plots
Honderden handen met innigen trots.

De veerkrachtige stap, waarmede het gedicht voortgaat, de huppelende draf
waarmede het zich voortspoedt in de laatste zangen, worden nu en dan onderbroken
door poozen van langzameren tred, van rust zou men mogen zeggen. Het is daar
waarde dichter zich schijnt neer te zetten aan den boord van den weg, overpeinzende
hetgeen geschiedenis of eigen vinding hem voorbij het oog des geestes lieten varen,
lucht gevende aan zijne mijmeringen en aldus in zijn eigen drama de rol der
Grieksche koren vervullende. Dan stijgt zijn toon van liever-
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lede, het verhalende, het kort afgebroken Reinaertsvers met zijn dreunend rijm
maakt plaats voor strofische brokken met gekruiste rijmen, met algemeener,
verhevener denkbeelden en warmer, uit het diepst gemoed wellende taal. Die
uitweidingen aan het hoofd van elken zang en hier en daar te midden van het verhaal
brengen eene eigenaardige onderbreking aan, waarvan men de kunstmatigheid
gemakkelijk vergeet om de fraaiheid dier brokken.
e

Als voorbeeld dier ontboezemingen moge zijne kenschetsing der XVI eeuw
dienen:
En welk een eeuwe breekt er aan!
Zie 't menschdom is tot ginds gegaan,
Waar bergen staan, zoo duizelig hoog,
Dat nooit een arend z'over vloog;
En links en rechts, zoo ver als het ziet,
Zijn 't bergen, nog bergen, anders niet.
Arm Adams kroost, waar staat ge voor?
Al ware 't graniet, gij zult erdoor!
Gij zaagt sinds eeuwen, zaagt van verren
Bij dag de zon, bij nacht de sterren,
Over die bergen, in 't rein azuur,
Hun stralen schieten, het goddelijk vuur.
Donker schijnt wat daarachter ligt.
Wie weet wat daar tiert en al geurt in het licht!
Wel zeggen uw priesters: ‘Hier is de grens;
Dáar geheimnis; - niet verder, mensch!’
En wel de gekroonden: ‘Zoo wil het God...
Berust als vroeger, mensch, in uw lot.’
Maar in elk gemoed fluistert een stem:
‘Anders, anders voelt gij Hem.
Waarom toch hart en hoofd u schenken,
Dan tot gevoelen, dan tot denken?
Zoeken is plicht, weten is loon:
Hij is uw vader, en mint zijnen zoon.
Ge blijft in het duister? Treed op in de klaarheid!
Lesch uwen dorst naar recht en waarheid.
Heeft nog de mensch niet genoeg geloofd,
Gebeden, geleden, zich afgesloofd?
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Er door thans, door 't gebergte heen,
Al ware 't harder nog dan steen!’
En delvend, beukend, brekend, boorend,
Dringen zij voort, op hun zelven vertoornd.
Uilen weg! uit spelonk en grot.
Die slangen, die adders den kop geknot!
Zij mijnen, zij zwoegen, - maar naadren het licht:
Zie daar flikkert een straal als een schicht.
Zij juichen, want o! de toekomst zal schoon zijn;
't Geluk der geslachten hun eer en hun loon zijn;
Heel d'aarde zal trillen van 't zegegeschreeuw....
Ja, zóó brak z'aan, de zestiend' eeuw!

Ook zonder deze weekere ontboezemingen ware in het gedicht voor geene
eentonigheid te vreezen. Wel integendeel! niet alleen de snelle opvolging der
ontelbare tafereeltjes brengt afwisseling in overvloed bij, maar evenzeer hunne
verscheidenheid van toon. Wij verwijzen slechts naar beschrijvingen zooals die van
het doopfeest te Gent; naar Idyllen, in het bloedig drama, zooals de liefde van Karel
en Rozemonde; naar blijspelletjes, als het benoemen van den lastig geworden
leeraar Adriaan tot gezant in Spanje; naar dramatische tafereelen, als het verbranden
van Rochus den ketter te San Lucar, het wederzien van Rozemonde en hare moeder,
den rit der verstooten minnares, het onderhoud van Karet en Joris; naar
hartverheffende tooneelen als het onderhoud van dekens en afgezanten bij de
geboorte van Karel, om te bewijzen, hoe veelzijdig de kunst is, die aan het werk
werd besteed.
En nog zooveel meer zouden wij op te sommen hebben: figuren als de vaandrig,
de verpersoonlijking van den ruwen landsknecht; Chièvre, de vertegenwoordiger
der verfransching, en Margaretha, die van de dwangzuchtige, hartelooze
alleenheerschers, alhoewel in korte trekken gemaald, vergeet men niet licht; een
intermezzo als de ontmoeting van Durer, Massys, Morus, Erasmus, de
Waghemakere, Lauwerein en de deken der Gentsche beenhouwers, is in vinding
en uitvoering een kunststuk op zich zelve.
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Dit alles maakt de Geyter's Keizer Karel tot een zeer oorspronkelijk, zeer kunstrijk
gedicht in opvatting en uitvoering. Het werk is wel degelijk zijne belangrijkste
schepping; het verheft zich in hooger vlucht boven zijne voorgangers, maar staat
toch met deze in harmonisch verband. Alle te zamen zijn zij een immer trouwer
wordende uitdrukking van 's dichters denken en droomen.
De Geyter is door aard en daad een strijder voor waarheid en recht, evenzeer als
voor edele kunst en geëerbiedigde, smettelooze taal. Bij hem ontwaart men in den
dichter immer den kamper, in den kamper immer den dichter. Er ligt iets
buitengewoon edelmoedigs in de denkbeelden, voor welke hij zich warm maakt,
iets ridderlijks in de wijze, waarop hij ze verdedigt, iets dichterlijks in den gloed, die
bij hem opflakkert, hem aanspoort tot korten, maar opgewekten strijd en hem straks
weer doet terugsnellen naar bockencel en schrijftafel.
Herinneren wij slechts hoe krachtdadig hij optrad voor Jan Van Ryswyck, voor
Multatuli, voor de boeren van den Transvaal, hoe hij uit zijne afzondering te voorschijn
trad met daden in de vuist, telkens wanneer een hooger belang van moedertaal en
vrijheid op het spel stond; hoe hij zich immer opwierp als verdediger van den
verongelijkte en miskende, van het lijdende volk tegen knellende dwingelandij, van
den zelfstandige tegen karakterloosheid, van den breker van nieuwe banen tegen
slenter.
Zijn eerste bundel een Bloem op een graf was gewijd aan de nagedachtenis van
Zetternam, den volksgezinden romanschrijver, zijne Drie kinderen zijn een loflied
op den werkenden stand, zijn Hendrik en Roza een liefdeverhaal doormengd met
eene verheerlijking van het vrije Amerika, zijne cantaten door Benoit op muziek
gesteld, zijne onverzamelde gelegenheidsgedichten zoovele opwekkingen tot kunst,
tot vrijheid, tot geestesontwikkeling. Zoo moest ook zijn en zoo is ook zijn Keizer
Karel de belichaming van 's dichters oudste en meest geliefkoosde denkbeelden,
de verkondiging eener overtuiging, die met hem is saamgegroeid.
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Indien wij, Vlamingen, voor het goede recht onzer taal dag aan dag te strijden
hebben, tegen dwarsboomende Franschgezinden en overmoedige Walen, indien
België en Holland van elkaar gescheiden en te zwak om ieder op eigen hand iets
meer dan een ondergeschikte rol op het wereldtooneel te spelen, in gedurige vrees
voor de veroveringsplannen van den nabuur leven, dan is het omdat ‘het rijk der
Nederlanden’ niet is gesticht, of niet in leven bleef toen het tot stand was gekomen.
Driemaal heeft de kans gunstig gestaan.
De eerste maal onder de heerschappij der Burgondiërs. Al de Nederlandsche
gewesten waren beurtelings in de handen dier vorsten van Fransche afkomst
gevallen; zij hadden er belang bij deze in een stevigen band te vereenigen en
beproefden het dan ook. Een hunner, de machtigste van allen, Keizer Karel, voltooide
het werk. Hij bezat daarbij zoovele rijken, dat hij de Nederlanden hadde mogen tot
een zelfstandigen staat inrichten zonder zijne overige bezittingen te verzwakken en
zooveel macht dat hij dit jonge rijk door iedereen hadde kunnen doen eerbiedigen.
Dit plan is geen louter droombeeld van den dichter, Keizer Karel zelf heeft het
gekoesterd. Herhaaldelijk heeft hij onze provinciën als morgengave aan zijne dochter
toegezegd en beloofd, dat zij en haar echtgenoot ze in vollen eigendom zouden
bezitten na haar vaders dood. Een dergelijk geschenk, men weet het, deed later
Philips II aan zijne dochter Isabella. Geen der ontworpen huwelijken met een der
Fransche prinsen ging door en voor de eerste maal keerde de kans voor het Rijk
der Nederlanden.
Een tweede deed zich voor tijdens den opstand tegen Spanje: de provinciën
vereenigden zich in cenen zelfden kamp; hun opperhoofd was gekozen en goed
gekozen; de republiek der Nederlanden, met Willem van Oranje als stadhouder,
daagde aan de kim. En in die tijden van gisting en hervorming van Kerk en Staat
was het wel geoorloofd te hopen, dat alle landen van Dietscher taal zich rond het
jonge, wakkere huis van Oranje hadden geschaard en een rijk hadden gevormd,
dat van
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Duinkerke tot Lubeck, van Keulen tot Amsterdam ware uitgedijd. Maar de Walen
kozen de zijde van Spanje; de oorlogskans scheidde Zuid- van Noord-Nederland
en de droom van het groote Nederland was weder en ditmaal waarschijnlijk voor
immer verijdeld.
Eens nog, in 1815, brak een dag van hoop aan en kwam wezenlijk, in verminderde
uitgestrektheid, maar op stevigen grondslag, het rijk der Nederlanden tot stand.
Maar de oude broedervolken waren van elkander vervreemd en wat zonder hun
toedoen was samengebracht viel door onwil van de eene helft van het rijk al spoedig
uiteen.
Er is geen vriend van zijnen stam onder Vlamingen en Nederlanders, die niet met
harteleed denkt aan het vijandelijke noodlot, dat ons aldus door de eeuwen heen
heeft vervolgd en de gewesten, die, vereenigd, een der schitterendste en machtigste
rijken van Europa hadden gevormd, onder vier of vijf landen verbrokkelde. Wat
wonder, dat een Nederlandsche zanger behoefte gevoelt om te treuren over die
ramp en hem aan te klagen, wien hij er vooral de schuld van toekent.
Volgens den dichter hadde keizer Karel het rijk der Nederlanden moeten stichten.
Hij was een zoon van eene onzer steden, een man met stouten geest en groote
macht; hij had het plan in het hoofd omgedragen deze gewesten tot éénen staat te
maken, dat hij het niet uitvoerde wordt hem tot eene zware grief aangerekend.
Niet enkel deze schuld heeft de keizer op zijn geweten. Hij regeerde over
Duitschland, toen Luther daar eene leer predikte, die nevens het geloof eene plaats
inruimde aan eigen onderzoek. De vrijdenkende dichter kon zich niet zonder afschuw
herinneren, dat keizer Karel de hervorming met vuur en zwaard bestreed en voelt
behoefte om den beul der ketters te brandmerken. Hij doet het, wel is waar, slechts
in korte trekken, omdat hij de belangstelling niet te zeer wil verbrokkelen.
En die twee zijn niet de eenige grieven, welke hij wil doen gelden. Zijn hart klopt
warm voor staatkundige vrijheid en voor
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zijne moedertaal. Hij kan niet vergeten, dat het tijdperk der Vlaamsche gemeenten
het luisterrijkste van Vlaanderens geschiedenis is, dat keizer Karel de roemrijkste
dier gemeenten in haren laatsten kamp voor de afhankelijkheid overwon en met
barbaarsche wreedheid tuchtigde; dat die zoon van het Vlaamsche Gent maar al
te gedwee naar de lessen van den Franschgezinden Chièvres luisterde, dat hij zich
omringde met Burgondiërs, zooals de Richardot's of de Granvelle's, en aan dezen
en het Fransch den voorrang gaf boven de Vlamingen en hunne taal.
Zoo rijst dan voor zijn oog een heel ander keizer Karel op dan die, van wien ons
volk eeuwenlang de groote en de vroolijke daden leerde verhalen; de dichter ziet
in den vorst den tegenstander van alles wat hem dierbaarst is: zijn land, zijne taal,
zijne godsdienstige en staatkundige overtuiging. Met den verzuimer van zooveel
goeds en den stichter van zooveel kwaads van het voetstuk neer te doen dalen,
waar baatzuchtige vleierij en misleide volkswaan hem op heschen, treedt hij in het
strijdperk voor zijn lievelingsdenkbeelden, volbrengt hij wat hij de edelste zending
van den dichter acht. Aan den adel van zijn doel, aan zijne grootsche poging om
het te bereiken brengen wij volmondig hulde: hij heeft op treffende wijze de wenschen
en verwenschingen van duizenden uitgesproken.
Het zal wel bij niemand verwondering baren, dat terzelfder tijd als de dichter den
hatelijken staatsman brandmerkt, hij in den mensch niet de glanzende en vereerende,
maar de zwakke en onteerende zijden op den voorgrond schuift. Karels gekende
boeleeringen, de hem aangewreven hartelooze behandeling zijner te recht of te
onrecht krankzinnig verklaarde moeder, zullen voorzeker scherp worden aangeduid
in een portret, waarin de zwarte tonen moeten overheerschen.
Maar - en hier treffen wij de zwakke zijden van het glanzende dichtwerk aan - wie
de mannen uit vroeger eeuwen voor zijn vierschaar daagt, om recht over hen te
spreken en de geschonden waarheid in hare eer te herstellen, mag zich op historisch
gebied niet dezelfde vrijheden veroorloven als een zanger, wien het
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meer om verhalen en bevallen dan om vonnissen te doen is. Ons dunkt, dat de
Geyter zich door liefde en haat wat al te ver heeft laten medetroonen. Met Keizer
Karel alleen van zijne zwakke en zwarte zijden te beschouwen en de
bewonderenswaardige hoedanigheden van zijnen held in het donker te stellen, beeft
hij dezen niet alleen te eenzijdig uit een historisch oogpunt geschilderd, maar hem
ook uit een letterkundig oogpunt al te zeer verminderd. Waar de gehalte van den
man daalt, daalt in gelijke mate het belang zijner daden, zijne verantwoordelijkheid
voor de geschiedenis, zijne aansprakelijkheid voor den wrekenden dichter. Is Keizer
Karel slechts een verleider van jeugdige vrouwen, een ontaarde zoon voor zijn
moeder en voor zijn moederstad, een al te gedwee leerling van de Croy's geweest,
zooals hij ons wordt voorgesteld, dan was hij niet de man, van wien men mocht
verwachten, dat hij uit eigen aandrang en plichtbesef het grootsche plan, de stichting
van het Rijk der Nederlanden, zou opvatten en uitvoeren.
Hij was onbetwistbaar meer dan dat, hij de overwinnaar van Frans I, de
beheerscher der stugge Spanjolen, de temmer van pauselijken overmoed, de
tuchtiger van Mahomedaansche onverlaten, de man die tegen geene onderneming,
hoe zwaar ook, opzag, die voor geen gevaar achteruitdeinsde en door geen
tegenspoed noch ziekte zich liet ontmoedigen. En juist omdat hij zoo hoog stond
mocht men van hem meer dan van iemand anders verhopen; met hem te laag te
doen dalen, ontneemt de dichter zich het recht hooge verwachtingen van hem te
koesteren en edele daden van hem te eischen.
Een dier daden is de stichting van het Rijk der Nederlanden. Keizer Karel schijnt
onder zijne tijdgenooten de eenige geweest te zijn, die het ontwerp ervan opgevat
heeft. Wij gelooven niet, dat toen of vroeger een der gemeentenaren verder gezien
heeft in de staatkunde dan het belang van eigen stad of eigen gewest; een verbond
met eene naburige gemeente, graafschap of hertogdom was zoomin eene poging
tot eenmaking als dit het geval is bij sluiting van soortgelijke verdragen tusschen
naburige rijken.
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Zeker, het is niet onmogelijk, dat de beste onzer poorters gedroomd hebben van
de Unie, die een halve eeuw later zoo spoedig veld won en reeds in 1576 bij het
teekenen der Pacificatie van Gent zegepraalde; maar aanleiding tot den opstand
tegen Keizer Karel was die eisch niet, de Gentenaars deden hem niet gelden in
hunne klachten tegen zijn bewind; zij streden er niet voor in hunnen oproer, zij leden
er niet voor in hunne tuchtiging. Het opvatten van dit edelmoedige ontwerp wordt
door den milden zanger aan zijne geliefde, vrijzinnige Gentenaars te hunner
verheffing toegedicht.
Ongelukkiglijk is de geschiedenis noch zoo vrijgevig noch zoo plooibaar als de
poëzie, en erger nog, de dichter kan zelf niet zoo vast aan zijn eigen vinding als
aan de lessen der historie gelooven. Hij schijnt er niet van doordrongen, dat de
Gentenaars de stichting van het Rijk der Nederlanden van Karel wezenlijk
verwachtten of eischten. Wel lag het in zijne opvatting, dat zij het doen zouden en
de keizer het weigeren moest; wel spreken zij dit verlangen op talrijke plaatsen van
het gedicht uit, maar hun denkbeeld krijgt geen bepaalden vorm, op hun wensch
wordt niet aangedrongen, voor hun eisch wordt beraden gehandeld noch gestreden.
Misschien was de Keizer er gunstig, misschien ongunstig voor gestemd; in alle geval
laat hij er niets van blijken. De dekens van Gent kiezen eenen vorst der Nederlanden.
Deze voert hen niet ten strijde, stijft hen niet in den opstand, maar gaat zijn broeder
de vragen zijner medeburgers overbrengen. Hij wordt gevangen genomen en verlost;
de kamp wordt niet hervat: alles bepaalt zich bij een onbestemde en ijdele belofte
van 's Keizers wege. En, wanneer het bange uur van Gent's vernedering heeft
geslagen, is het niet om het Rijk der Nederlanden, dat wordt gestreden en geleden,
maar eene muiterij, die gedoofd was sedert lang, wordt in haar laatste opflakkerende
vonk met ruwen voet doodgetrapt. Heel het werk door blijft 's dichters droom een
thema, waarop hij telkens terugkeert, een denkbeeld van edelen aard, geschikt om
geestdrift te wekken, maar niet innig genoeg met de gebeurte-
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nissen saamgeweven, niet doorgedrongen in den geest der personages, niet tot
drijfveer van bezingenswaardige daden geworden.
Karels levensloop wordt ‘van de wieg tot het graf’ voor ons oog ontrold. Karels
geboorte is aan te zien voor een heerlijk voorspel; Karels sterven voor een somber
naspel. Daar tusschen ligt de kern des gedichts, gaande voornamelijk van 1516
ongeveer tot 1526, dat is van het begin van Karels liefde voor Rozemonde tot zijn
huwelijk met Isabella van Portugal. Een zang, de voorlaatste, wordt gewijd aan de
tuchtiging van Gent in 1540. De overvloed der stof moest noodlottig tot verbrokkeling
leiden en de eenheid des gedichts in gevaar brengen; aan dit gevaar is de dichter
niet ontsnapt, en de gang der handeling wordt in de tweede helft eenigszins hortend
en gejaagd; de schilderingen, uitvoerig en kleurig in de eerste zangen, worden in
de laatste vluchtiger en matter.
Uit het leven van Karel heeft de dichter hoofdzakelijk twee brokken genomen:
zijne minnarijen en zijne tekortkomingen aan zijn vaderland en zijne moederstad.
De eerste heeft hem de romantische, de tweede de historische stof van zijn werk
geleverd. Niet zonder gevatheid heeft hij de twee verschillende bestanddeelen
verbonden door Rozemonde den deken der beenhouwers, een der aanvoerders
van den opstand, tot vader te geven. Maar geheel vrijwillig verzwakt hij zelf dit
verband met bij van Melle den staatkundigen aanvoerder van den beleedigden vader
te scheiden. Men verwachtte, dat de dubbele grief den deken tot dubbel hardnekkigen
strijd zou aangespoord hebben; maar hij verklaart uitdrukkelijk, dat zijne persoonlijke
wrok niet mag tellen onder zijne grieven tegen Karel, en hij laat hem dan ook niet
gelden. Niet anders zou hij gehandeld hebben dan hij het deed, hadde de Keizer
zijne dochter niet onteerd. Willem, Rozemondes aanbidder, wordt zeeroover, maar
blijft zonder invloed op den afloop der handeling; van de beenhouwers, die zoo
moedig post vatten voor de deur van hunnen deken, noch van hunne zonen, van
de overige dekens, van de
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aanhangers van het ééne Nederland verneemt men niets meer bij de ontknooping.
Wij begrijpen nog dat het droombeeld van het Rijk der Nederlanden als een
dichterlijk ideaal, hoog in de lucht, verre boven daden en menschen blijve hangen,
maar de opstand en de tuchtiging van Gent, de strijd om de gemeentevrijheid, om
het Kalfsvel zijn toch wel bepaalde feiten, gewichtig niet alleen voor hen, wien zij
goed en bloed kostten, maar voor hunne stad; een drama dat een tijdperk onzer
geschiedenis sluit. Het kwam ons voor na het hooren der eerste zangen als de
eindpaal, waar aller daden en streven en strijden moesten henen leiden, waar alle
personages, edele en onedele, elkander voor het laatst moesten ontmoeten, de
tragische ontknooping van een grootsch aangelegd epos. Daar, gisten wij, zou de
grijze deken zich zelven, zijne dochter en zijn land wreken of er voor sterven, daar
zouden wij Willem en Joris, de vrienden der vrijheid van binnen en buiten de stad
zien optreden, weerstand biedende zoo lang weerstand mogelijk was, den Keizer
doende blozen bij het volvoeren van de zwaarste en laatste zijner ongerechtigheden,
stervende of vluchtende, met een vloek voor den overwinnaar en de voorspelling
op de lippen, dat het verslagen ideaal door latere geslachten zou verdedigden
verwezenlijkt worden.
Zoo zette onze fantazie het werk des dichters voort; die ontknooping is te
eenvoudig, te natuurlijk dan dat zij hem niet zou ingevallen zijn: waarschijnlijk heeft
hij ze als te alledaagsch verworpen. Hij verkoos eene andere. Hij laat zijne
personages van het tooneel verdwijnen, de eene vóór, de andere na, langs velerlei
en zeer uiteenloopende wegen, zonder dat een hunner zich verheft tot een
wezenlijken aanvoerder, rond wien zich allen scharen, die zijnen aanhangers en
ons eerbied inboezemt en ontzag afdwingt, die eenheid brengt in het gedicht. Keizer
Karel, neergedaald van zijnen troon, gevallen van zijn voetstuk, alleen, in treurige
gepeinzen en laattijdig berouwen, timmerend aan zijne doodkist in San Justo, vindt
men aan het slot van den strijd voor Gent en Nederland.
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De ontknooping is eigenaardig in niet mindere mate dan de opvatting van het geheele
werk; maar zij komt ons minder gelukkig voor; zij geeft aan een gedicht, stralend
van licht en tintelend van leven, een doodsch en grijs slot; zij laat de belangstelling
verflauwen in plaats van haar te doen stijgen. De doortastende handeling, de
vastberaden mannen, die zeggen en doen, ontbreken, en in een heldendicht zonder
helden wordt een strijd gevoerd, die al te zeer aan een spiegelgevecht gelijkt.
Wanneer wij ons afvragen waarom de dichter deze wending aan zijne handeling
gaf, dan komt het ons voor dat een zekere kieschheid van gevoel hem er toe leidde.
Uit eerbied voor zijn droombeeld wilde hij niet dat de deken van Gent terzelfdertijd
als het verongelijkte vaderland zijn huiselijk leed op Keizer Karel wreken zou, en hij
hield aldus in den verderen loop van zijn verhaal uiteen wat hij zelf in den beginne
te dicht bij elkander had geplaatst dan dat de lezer er niet noodzakelijk verband
hadde tusschen gezocht. Uit eerbied voor de waarheid wilde hij geen te scherpen
feitelijken kamp laten voeren voor een denkbeeld, waarvan hij wist dat de
verwezenlijking meer door hem zelven gedroomd dan door de Gentenaars uit de
eerste helft der zestiende eeuw was beoogd. Liever dan de roman, die dan toch
een zoo ruime plaats in het verhaal beslaat, dieper in de geschiedenis te laten
ingrijpen; liever dan het ideaal steviger te belichamen, offerde hij een deel van de
dramatische kracht en treffende ontknooping op. Hij had zijn droombeeld ‘het Rijk
der Nederlanden’ een eersten rang in zijne zangen voorbehouden en om er deze
eereplaats niet aan te ontnemen, schoof hij het pleit voor Gent's voorrechten en
vrijheden op den achtergrond, den denkbeeldigen kamp voor een onbestemd ideaal
tot stof zijner zangen verkiezend boven den historischen strijd voor een bepaald
belang. Wij eerbiedigen de opvatting des dichters; wij kunnen ze niet goedkeuren.
Een woord nog over de verssoort door de Geyter gekozen. Wij moeten ervan
getuigen, dat hij ze hanteert met een verbazend gemak. Dat niemand wellicht in
staat zou zijn er mede te
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spelen en te scheppen zooals hij het deed. Hare losse maat paste wel bij den lossen
gang van zijn gedicht, hare afgebroken zinnen bij de verbrokkeling zijner stof. Het
korte, kruimige vers met scherp uitkomend rijm, stemt daarbij overeen met zijne
voorliefde voor bondige spreuken en schilderingen.
Daar waar het gevoel zich verheft, zwelt ook de toon en verkrijgt het bescheiden
vers eene verbazende rekbaarheid en leent zich wonderwel tot het vertolken van
verhevener begrippen.
O Zoete Jezus, goddelijk mensch;
Wijzen gij allen, uw innigste wensch,
Het heiligst gevoel dat uw boezems doorgloeide,
Het eerste gebod dat uw monden ontvloeide,
Was goed zijn, goed zijn, immer goed,
Beminnen uit een vol gemoed.
Liefde vermildert en reinigt van zonden.
‘Gaat,’ zoo spraakt ge, ‘dat verkonden!’
En handkussend, weenend werd dat woord
Van volk tot volk geknield aanhoord;
Want bij dat woord, o Wijzen, vielen
De boeien van slaven, de wanhoop uit zielen

Maar met het bewijs zijner gevatheid heeft de dichter ons dunkens nog niet dat der
bruikbaarheid van zijn vers in verhalende gedichten van langen adem geleverd. Wij
nemen aan, dat het Reinaertsvers in stukken van hekelenden en guitigen aard, als
de Reinaert zelve en als de Vogel-idylle van Pol de Mont, uitstekend past, dat in
zoo levendige en kort afgebroken tafereeltjes, als die waaruit Keizer Karel bestaat,
het bewegelijke vers met zijn trippelenden gang niet slecht is gekozen, maar dat
het voor gedichten van ernstigeren aard aan te bevelen is betwijfelen wij zeer.
Het voordeel van elk woord onzer taal te kunnen benuttigen, van los van gang te
zijn en gaarne gehoord te worden bij ons rijmlievend volk, weegt voor ons niet op
tegen het ongerief dat er aan verbonden is. Zijn grootste gebrek is het kort op
elkander wederkeeren der rijmen, die paar aan paar met eentonigen tiktak eindeloos
en afmattend het gedicht doorklinken.
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Heeft elk reeds Willem eer bewezen,
Thans van den deken wordt hij geprezen.
Gul schudt hij des jongelings hand.
‘Kom gij dit hangen aan den wand;’
Zoo spreekt hij: ‘laat m'u, waar wij wonen,
Nog hartelijker dank betoonen.’
En met den man bidt ook de vrouw,
Dat hij hen eens bezoeken zou.

Onberispelijk, maar eentonig van maat. En hier nog wisselen paren van slepende
met paren van staande rijmen regelmatig af; waar de laatste overheerschen klinkt
het getiktak nog vermoeiender.
Als hij 't brandschavot beklom,
Keek hij t'allen kanten om,
En riep: was daar geen man of vrouw
Die eens naar Vlaanderen reizen zou?
Een stem riep: ‘ja!’ Twee schepen waren
Juist klaar om naar Antwerpen weer te varen.
Het volk hief een matroos op de schouders
Wien Rochus smeekte dat hij zijn ouders
Toch zeggen zou waarom hij hier
Ellendig sterven moest in 't vier.
De zeeman riep: Zij zullen 't weten,
En heel ons land zal 't nooit vergeten.’
Dan bond men Rochus half bloot aan een blok,
Stak vuur in het hout, en luidde de klok.
Men hoorde hem kermen, huilen ook;
Niet lang, want hij stikte van pijn en rook.
De vlammen flakkerden rond den man;
En eindelijk zag men er niets meer van.

Ik houd veel van rijm, maar zie ongaarne dat het zich op onbescheiden, rumoerige
wijze doe gelden. Een dienstbode, die te luide en aanmatigend spreekt is
onverdraaglijk in huis.
Waarschijnlijk zou in langer verzen het eentonig gedreun minder hinderen en
zouden Reinaertsverzen met gekruiste rijmen al de voordeelen opleveren, die de
dichter er aan toekent en geen der bezwaren die wij er in vinden.
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Wonder genoeg wanneer de Geyter een warmer woord tot zijnen lezer wil spreken,
gebruikt hij zelf verzen van afwisselende lengte, of met gekruiste rijmen.
Hij erkende hierdoor, dat het Reinaerts vers voor lyrische ontboezemingen minder
geschikt is; wij vinden dat het te eentonig, te gemeenzaam klinkt voor epische
verhalen.
Het oude en verouderde Alexandrijnsche vers moge met al de hem toegekende
gebreken behebt, en onbruikbaar voor onze moderne dichters zijn, het komt ons
voor dat het voor epische gedichten nog altijd door geen geschikte maat vervangen
is.
t

(N.R.C , Juli 1888.)
MAX ROOSES.
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Letterkroniek.
Tweede trimester van 1888.
Tijdingen.
- Den 25 Maart stierf J. Fauconnier, bestuurder van het Nederlandsch Tooneel te
Gent. Aan zijn werkzaam en verlicht bestuur heeft dit tooneel veel te danken.
Omstreeks half April stierf Dr. R. Snieders te Turnhout; hij was een onzer beste
romanschrijvers, als men afziet van zijn laatste werk, dat slechts uitingen bevat van
sombere dweepzucht.
Een onherstelbaar verlies ondergingen de Nederlandsche letteren door den dood
van K. Vosmaer, den 13 Juni te Montreux overleden.
r

Eenige dagen nadien, den 25, ontsliep te Vilvoorde D J. Nolet de Brauwere van
Steelant, in onze dichterwereld te recht beroemd. Niet min was hij berucht op het
gebied der critiek, maar dikwijls zeer ongunstig voor zijn rechtvaardigheidsgevoel.
Te Roeselaere is een Comiteit tot stand gekomen om aan den dichter A.
Rodenbach een praalgraf op te richten, dat den 2 September e.k. zal onthuld worden.
Den 2 April werd te Gent de derde algemeene vergadering van het Taalverbond
gehouden. Alle afdeelingen hadden een welgevulde, degelijke dagorde, waaruit
nog eens bleek dat het Taalverbond op de hoogte is van zijn taak.
***
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Bibliographie.
- Zeer belangrijk is het boek van G. Mes: De Katholieke Pers van Nederland,
1853-1887, zijnde de lijst der boeken, brochuren, tijdschriften, vervolgwerken, dagen weekbladen door Katholieke Nederlanders geschreven in de laatste 35 jaar.
(Maastricht, f. 3,15).
Niet min belangrijk is het werk van H.L. Boersma: Kunst-industriëele Literatuur,
een bibliographie van boek- en plaatwerken, verschenen op het gebied van
Kunstnijverheid van de oudheid tot in deze eeuw.
***

Onder de talrijke Encyclopaedien die thans uitgegeven worden, verdient eene
e

bijzondere melding de 7 uitgave van Pierer's Konversations-Lexikon door Kürschner,
niet vooral om de schoone platen en omstandige inlichtingen, maar om de
eigenaardigheid, dat het tevens in één enkele alphabetische orde een woordenboek
bevat in 12 talen!
***

Tijdschriften en Jaarboeken.
- Men kondigt een tweemaandelijksch tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederland
aan, gewijd aan Letteren, Wetenschapen Kunst, onder redactie van E. Koster, Omer
Wattez, enz. Het heet Holland-Vlaanderen en kost fr. 5,50.
Quatuor, onder redactie van T.H. de Beer en E. Rittner Bos, is een maandschrift
in vier talen (Fransch, Engelsch, Spaansch en Italiaansch), dat voor de beoefenaars
dier talen uiterst geschikt is (te 's-Hage bij W. Cremer: fr. 6).
Sedert het begin van 1888 verschijnt te Weimar bij Böhlau een Vierteljahrschrift
für Litteraturgeschichte, geredigeerd door prof. B. Leuffert. Het is vooral aan de
moderne Duitsche lettergeschiedenis gewijd.
Onze Taal is een maandschrift voor Vlaamsche Beweging, te Antwerpen
verschijnende, en De Vlaamsche Gazette van Luik een weekblad dat in de hoofdstad
van 't Walenland zijn lezers zoekt.
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Fraaie Letteren.
- Vermeld moeten worden de nieuwe romans Van Slaaf tot Vorst van Mej. M. Sloot
(Melati van Java) en Victor van M. Van Loghem (Fiore della Neve). Verder van Hilda
Ram: Verhuizen, een landgedicht in drie zangen.
Bij De Meester te Roeselare zullen Al de Gedichten van A. Rodenbach ter
gelegenheid van de onthulling van 's dichters praalgraf verschijnen.
J. Broeckaert heeft de Taal- en Letterkundige Nalatenschap van K.L. Ternest in
één bundel vereenigd, met portret en levensbericht opgeluisterd.
Wederom is een nieuw deel uitgekomen van de vertaling van Shakespeare door
de

prof. L. Burgersdijk, namelijk het XI , dat bevat Cymbeline, Koning Hendrik VIII, en
den Storm.
Tot die rubriek behooren ook Huygens' Hofwyck, met nota's door J. Eymael, en
Bilderdijk's Waarachtig Goed, met aanteekeningen door A. Ruyten.

Taalkunde.
de

- Van F. Buitenrust Hettema's Bloemlezing zijn tot nu het II
de

deel: Middelfriesch,

ste

en het III : Nieuwfriesch, verschenen; wij hebben nog het I
Glossarium te verwachten.

Oudfriesch en het
r

De flaminganten zullen met veel belangstelling kennis nemen van D . Socin's
Vortrag: Der Kampf des Niederdeutschen Dialectes gegen die Hochdeutsche
Schriftsprache (Hamburg: Richter).
Ofschoon voor Duitschers geschreven mag de Niederländische Grammatik van
G. Traut en J. Van der Jagt (te Leipzig bij Gloeckner, 4.80 M.) ook wel de Vlamingen
aanbevolen worden, vooral omdat zij er nader kennis kunnen in maken met het
Nederlandsch van den dagelijkschen omgang, dat ze zelden te hooren krijgen, en
daarom ook gewoonlijk gebrekkig kennen.
de

Voor velen zal de 7 uitgave nuttig zijn van A. Müller's Allgemeines Wörterbuch
der Aussprache ausländischer Eigennamen. In Belgie, en vooral in Vlaanderen,
waar men het goed spreken overlaat aan pedanten, wordt met niets op koddiger
wijze omgesprongen dan met de eigennamen.
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Winter's Unbeflügelte Worte (Augsburg, Votsch, 2 M.) is een soort van supplement
op de talrijke verzamelingen van citaten uit schrijvers en gestereotypeerde
uitdrukkingen, die in de samenspraak voorkomen.
A. Pinart heeft uit het Engelsch vertaald: Les Races et les Langues de l'Océanie
van R. Cust, den geleerden en bereisden Engelschen kenner van Oostersche talen.

Folklore.
- Onder den titel van Vertelsels van Jan Iederman verschijnt bij J. Buschmann te
Antwerpen eene reeks volksverhalen en sproken aan fr. 0,15 het deeltje.
Het Vraagboek tot het zamelen van Vlaamsche Folklore, door Aug. Gittée, wordt
door het Willems-Fonds voor alle belangstellenden verkrijgbaar gesteld. Wij hopen
dat het aan de studie der Folklore veel diensten moge bewijzen.
Kolbe's boek: Hessische Volkssitten und Gebräuche im Lichte der heidnischen
de

Vorzeit is reeds in 2 uitgave verschenen.
Zeer merkwaardig is het werk van L. von Schroeder: Die Hochzeitsbräuche der
Esthen und einiger anderer Finnisch-ugrischer Völkerschaften in Vergleichung mit
denen der Indogerm. Völker (Berlijn, Asher, 5 M.).

Lettergeschiedenis.
- Dr. J. ten Brink laat eene heruitgave verschijnen in drie deelen van zijn
merkwaardige studie over G.A. Bredero; reeds twee deelen zijn uitgekomen.
ste

Van Busken Huet's Fantasien en Kritieken is het 25 en laatste deel verschenen.
De tweede uitgave van het Biographisch Woordenboek der Ndl. Letterkunde door
de HH. Huberts, Elberts en Vanden Branden, is na de tweede aflevering gestaakt,
om van den beginne af hernomen te worden door de HH. Frederiks en Vanden
Branden. Dezer dagen kwam de eerste vernieuwde aflevering bij L.J. De Veen uit.
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Invloed der Duitsche Letteren op de Nederlandsche door C. Kaakebeen is het
bekroond antwoord op een prijsvraag van Noord en Zuid van Amsterdam; het
verscheen in De Bibliotheek, letterkundig bijblad van Noord en Zuid, en nadien als
brochure.
G. Karpeles heeft Heine's Autobiographie opgemaakt naar zijn werken, brieven
en gesprekken.
Van A. Caspary is een uitgebreide Geschichte der Italienischen Literatur
verschenen (Berlijn, 2 dln, 12 M.).
Van den geleerden, sedert bijna twee jaar overleden, W. Scherer is nog onlangs
eene Poëtik uitgekomen (Berlijn, Weidmann, 7 M.). Zij is rijk aan ontdekkingen,
maar rijker nog aan opwekkingen.

Geschiedenis en Hulpwetenschappen.
- De belangrijke studiën van Edm. Van der Straeten, onder den titel Aldenardiana
in ‘Flandria’ verschenen, zijn thans in een bundel vereenigd en uitgekomen te Brussel
bij D. van Doorselaer.
Het Willems-Fonds gaf uit: Simon Stevin door A. De Cock. Het is een echt
volksboek, èn voor zijn gepasten vorm èn voor zijn degelijken inhoud.
ste

De Saksenspiegel in Nederland (1 stuk, oude tekst) door B.J.L. Geer van
r
Jutphaas, is n 10 van de ‘Werken van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van
het oude Vaderlandsche Recht’ te Utrecht. Het zal al degenen, die zich met ons
verleden bezig houden, welkom zijn.
Een merkwaardig boek is het werk van prof. A. Pierson: Geestelijke Voorouders,
studiën over onze beschaving.
Onder den titel Van Holbewoner tot Koning der Aarde verschijnt in afleveringen
te Amsterdam bij Brinkman een vertaling van Otto Henne-am-Rhijn's
beschavingsgeschiedenis.
Van F. von Hellwald verschijnt thans eene Illustrirte Kulturgeschichte.
Heller's Real-Encyclopädie des Französichen Staats- und Gesellschaftsleben
wordt met reden algemeen geroemd; het vult ook eene wezenlijke leemte aan.
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Wie gaarne bijzonderheden verneemt over het huiselijk leven van vroeger, raadplege
La Vie privée d'autrefois, door A. Franklin (Parijs, Plon), waarvan reeds vier deelen
verschenen zijn: 1. Les Soins de Toilette. - 2. L'annonce et la Réclame, les Cris de
Paris. - 3. La Mesure du Temps. - 4. La Cuisine.
Le Grand-Carteret heeft uitgegeven Les Moeurs et la Caricature en France, met
44 platen. Hij is door andere dergelijke werken reeds gunstig gekend.
C. Lemonnier, die onlangs een kunstreis in Duitschland deed, heeft zijn
reisindrukken onder den titel En Allemagne uitgegeven.

Kunsten en Wetenschappen.
r

- Het tweede deel van D J. Mac Leod's Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren
der Dierkunde, namelijk De Wervellooze Dieren, met 147 figuren, werd door het
Willems-Fonds uitgegeven. Al wie belang stelt in het wetenschappelijk onderwijs
door de moedertaal, zal het boek welkom zijn.
E. Boneschanscher geeft in een reeks deeltjes een Algemeen Nederlandsch
Liederenboek uit voor de volksschool, bevattende geliefkoosde straat- en
volksmelodiën.
30 Juni '88.
V.
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Nog eens eventjes voor de vierschaar.
‘Adhuc sub judice lis est.’
Juffrouw, of eerder Heer C.N. - ik zal maar aannemen, dat ik voor eenen bedillER
sta; eene juffer zou ongetwijfeld lieftalliger en lieftaliger jegens mijne gedichten
geweest zijn - Heer C.N. dus brengt mij, in de laatste afleveringen van het ‘N.M.’
nog eens eventjes voor de vierschaar.
(1)
Mijn laker zou niemands illusies over de geestigheid en de fijnheid der anticritiek
van den Heer Jacob Stinissen willen ontnemen. De man is wel goed, waarachtig.
Ik had er mij nochtans aan verwacht, dat hij zijn scherpste wapen zou gevat hebben,
om mijne verdediging tot in den grond af te breken; wat zeg ik, om mij als een
ontmoedigden, beschaamden overwonneling op de vlucht te drijven. Ik ben in mijn
uitzicht bedrogen geworden.
Een enkel pijltje slechts, een zonder vergift, schiet hij nog op mij af; maar zijn
boog was slap en hij mikte niet goed, want het ding vliegt mij schier ongemerkt
voorbij en zal gewis nevens het doel, bij de andere reeds beroeste projectielen
nedervallen.
Mijne verwering - al zeg ik het zelf - en het alleszins gunstig oordeel mijner knappe
advocaten schijnen den man uit het veld te hebben geslagen.
De meeste grieven, welke hij in de eerste akte van beschuldiging tegen mij
aanvoerde, laat hij nu in de doos. Het is, als wou

(1)

de

‘Voor de Vierschaar’, N.M., 3

ste

reeks, 1

jaargang, bl. 361.
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hij toegeven, dat mijn dichtbundel inderdaad al te inquisiteurachtig tot den mutserd
werd verwezen.
Ik beken gaarne, dat de schrijver voor zijn werk niet altijd een ‘oordeel van Paris’
eischen mag. Maar een recensent - ik spreek in 't algemeen - moet zijn eigen meester
zijn, ‘compos suî’, en mag niet stelselmatig alles afbreken of ophemelen wat hem
van vijand of vriend onder het oog valt. Hij moet zich noch door de hosannah's, noch
door de verguizing der ingewijden of der profanen, en nog veel min door eigenbaat
laten medeslepen; maar zijne taak gewetensvol opnemen; het werk wikken en
wegen en met een bezadigd oordeel het kaf van het koren weten te scheiden. Te
veel opvijzelen baart wel eens verwaandheid en kweekt ‘des fruits secs’; maar eene
onbehendige terechtwijzing, eene nijdige berisping of eene gisping in een oogenblik
van korzeligheid beneemt den moed en ontzenuwt.
De zweep en de spoor kunnen wel striemen en wonden nalaten, maar zij jagen
Pegagus niet altijd vooruit op de baan. Een welgemeend woord of een vriendelijke
wenk kan hem arendsvleugelen aansnoeren.
Het lust C.N. nogmaals op ‘Zomerindruk’ terug te komen; maar deze reis stelt hij
zijne vraag mezza-voce; ja heel bescheiden, zooals hij zelf bekent.
Ik wil natuurlijk hier mijn vroeger pleidooi niet herhalen. Ik heb gezeid wat ik te
zeggen had, en daar blijf ik bij.
Met een tastbaar welbehagen doet C.N. MIJN indruk - ik leg nadruk op het eerste
woord - nevens dien van juffrouw Loveling figureeren. Ik zou hem dat genoegen
niet graag ontzeggen, zoo min als hij niemands illusies over de geestigheid en de
fijnheid mijner anticritiek zou willen ontnemen. Als 't hem plezier doet, kan ik 'nen
derden INDRUK uitpakken, vroeger verschenen in het letterkundig jaarboekje van
vader Rens. De schrijver heeft er mij zeer bereid williglijk toe gemachtigd. Dat zou
voorwaar een koddig trio wezen; een, dat C.N. op zijnen hoed zou mogen spelden,
tot aandenken der broederlijke genegenheid, waarmee hij mijnen dichtbundel
bejegende.
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Ik herhaal het: C.N. hange nog menigmaal de twee tafereeltjes ten toon; hij gelieve
slechts te zorgen, dat het MIJNE ongekreukt en ongescheurd blijve; ik zeg, dat MIJN
ZOMERindruk telkens worde weergegeven, JUIST zooals hij in mijnen dichtbundel
staat; zoo niet, zou ik wel geneigd wezen mijnen vermomden aanklager van heel
wat anders dan van eene zoogezegde para-phraseering te beschuldigen, en zeker
met recht en reden mogen vragen: MAG DAT?
Laatstelijk wil ik aan C.N. niet verzwijgen, dat de ‘Gedichten voor Huis en School’,
prijs fr. 2.50, waarachtig niet slecht varen. Dat zijne VERoordeeling daartoe voor een
ruim deel heeft bijgedragen lijdt voor mij geen twijfel.
Er zijn van die middelen, welke soms een heel ander uitwerksel teweeg brengen
dan menzich had voorgesteld.
Ik zou dus haast moeten eindigen met den gestrengen Heer C.N. voor zijnen
onbesuisden aanval te bedanken. Alle kwaad heeft zijne baat.
Antwerpen, Mei 1888.
JACOB STINISSEN.
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Boekbeoordeelingen.
Engelmann, hoogleeraar te Utrecht: Over bloedkleurstof al middel om
(1)
de gaswisseling van planten in licht en duister na te gaan.
Zooals algemeen gekend is, vertoont de roode bloedkleurstof (haemoglobine) der
werveldieren eene lichtroode kleur, wanneer zij met zuurstof in aanraking komt
(slagaderlijk bloed), daarentegen eene donkerroode, blauwachtige tint, wanneer de
zuurstof eruit verdreven wordt (aderlijk bloed.) Men kan die kleurveranderingen
teweegbrengen door een stroom zuurstof of lucht door het bloed te leiden, waardoor
de slagaderlijke kleur te voorschijn geroepen wordt, en daarna de zuurstof te
verdrijven bij middel van een stroom waterstof, koolzuurgas of lichtgas, waarbij de
aderlijke kleur terugkomt. De beroemde Duitsche scheikundige HOPPE-SEYLER heeft
in 1879 de kleurveranderingen der haemoglobine benuttigd om op zeer
aanschouwelijke wijze de uitscheiding van zuurstof door groene plantendeelen aan
te toonen.
Eene levende Elodea (waterpest)-plant, in zuurstofvrij verdund bloed, in een
luchtdicht afgesloten glas aan direct zonlicht blootgesteld, doet de aderlijke kleur in
de slagaderlijke overgaan, terwijl in 't duister de donkerroode aderlijke kleur

(1)

Kon. Akad. van wetenschappen te Amsterdam; afdeeling natuurkunde, zitting van 24 December
1887.
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allengs terugkomt. Door Engelmann werd die proef, met eenige wijzigingen, herhaald;
(1)
hij bracht een chlorophylrijken Spirogyradraad van 1/10 mill. dikte onder het dekglas,
in een druppel onverdund of weinig verdund, gedifibrineerd runderbloed, dat door
een stroom van waterstof of koolzuurgas eene duidelijk aderlijke kleur had verkregen.
Het praeparaat werd aan het licht blootgesteld en de kleurveranderingen met den
microscoop gevolgd. Binnen 10 à 15 minuten was het bloed langs den draad, tot
op ongeveer 1/2-2 mill. afstand ervan, licht- (slagaderlijk) rood geworden. De grens
tusschen de roode en de blauwe kleur was zeer duidelijk. In 't duister keerde de
aderlijke kleur binnen ongeveer denzelfden tijd terug.
Zeer schoon kunnen de zuurstof-uitscheiding in 't licht en de zuurstof-opslorping
(ademhaling) in't duister met behulp van het microspectraal-oculair (nog beter met
Engelmann's microspectraal photometer) gevolgd worden. Aderlijk bloed vertoont
een donkeren breeden absorptieband, terwijl slagaderlijk bloed twee nauwere banden
in het spectrum doetonstaan. Naarmate de plant zuurstof afscheidt ziet men de
enkele band in een dubbelen band veranderen. Het is ENGELMANN bovendien gelukt
het ongelijk uitwerksel der verschillende stralen van het spectrum (rood, geel, oranje,
blauw, enz.) op de zuurstof-uitscheiding onmiddellijk aanschouwelijk te maken. Hij
liet op een Spirogyra-draad, in aderlijk bloed geplaatst, een spectrum van ongeveer
één centimeter lengte (aan een gasbrander ontleend) vallen, zoodanig dat de
verschillende deelen van den draad door rood, geel, oranje, blauw enz. licht
beschenen werden. Na 15 minuten had zich, evenals in de eerste proef, langs den
draad, aan beide zijden, een lichtroode hof gevormd. De breedte van dien hof was
echter niet overal dezelfde: zij bereikte haar maximum (1 mm.) tegenover het
gedeelte van den draad, dat aan de roode lichtstralen blootgesteld was (dus waar
de sterkste afscheiding van zuurstof plaats greep), en daalde van daar naar het
uiterst zichtbare rood en het begin van het groen.

(1)

Groene draadvormige zoetwaterplant, in al onze slooten zeer gemeen.
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Andere proeven hebben geleerd, dat de uitscheiding van zuurstof voornamelijk
onder den invloed der minder breekbare stralen, en in 't bijzonder de roode,
geschiedt, maar nooit werd het bewijs daarvan op zulke eenvoudige en sprekende
wijze geleverd.
Engelmann heeft die proeven met zonlicht herhaald, en gevonden dat hier de
breekbaarder stralen (groen, violet, enz.) betrekkelijk sterker werken dan in gaslicht.
(Wegens aanhoudend bewolkten hemel waren de proeven met zonlicht niet zeer
talrijk.)
ENGELMANN behoudt zich nadere mededeelingen omtrent die verschijnselen voor.
J.M.L.

Emile Laurent, professeur de botanique à l'École d'horticulture de l'État,
à Vilvorde. Recherches expérimentales sur la formation d'amidon dans
les plantes aux dépens de solutions organiques. - Mémoire couronné
par la Société royale de botanique de Belgique. Bull. de la Soc. roy. de
bot. de Belgique, t. XXVI, première partie. - Bruxelles, Mayolez, 1888.
De groene planten voeden zich met anorganische zelfstandigheden, en bereiden
daaruit (onder den invloed van het licht en met behulp van hun bladgroen) organische
stoffen. De zwammen en de bladgroenvrije afval- en woekerplanten, als bijv. de
bremraap (Orobanche), het warkruid (Cuscuta) enz. voeden zich integendeel met
organische stoffen, die zij aan andere, levende of afgestorven wezens ontleenen.
Er bestaat daarenboven, in het leven van alle gewassen, een tijdperk gedurende
hetwelk zij zich als het ware als woekerplanten gedragen. Een aardappelknol bijv.,
die zich in een donkeren kelder ontwikkelt, is aan den invloed van het licht onttrokken;
zijne scheuten bevatten geen bladgroen en nemen geen anorganisch voedsel op.
De organische stoffen, die tot het opbouwen der scheuten en het onderhouden der
ademhaling noodig zijn, worden door den knol geleverd: de scheuten leven als
parasieten op den knol waaruit zij gesproten

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

361
zijn. De jonge kiemplanten (boon, erwt, enz.) bezitten aanvankelijk evenmin
bladgroen: zij ontwikkelen zich bij middel van den voorraad organische stof, die in
het zaadwit (of in de zaadlobben) verzameld is, tot het oogenblik waarop zij zelve
bladgroen bezitten: tot dan gedragen zij zich als woekerplanten.
Bestaat de mogelijkheid om de organische stof, welke de plant zich verschaft
door het ontbinden van koolzuurgas en andere minerale verbindingen, te vervangen
door haar rechtstreeks organisch voedsel te verschaffen? Kan men, met andere
woorden, eene gewone plant op kunstmatige wijze dwingen parasitisch te leven en
ze van licht en bladgroen onafhankelijk maken?
In die richting werden de eerste proeven genomen door BÖHM (1877 en 1883):
deze onderzoeker gebruikte stengeldeelen en kroonbladeren, ook jonge boonplanten,
die een tijd lang in de duisternis gebleven waren en daardoor hun zetmeel en hun
bladgroen verloren hadden. Wanneer zij vervolgens op suiker- of glucoseoplossingen gelegd werden, ontstonden zetmeelkorrels in hun weefsel, een bewijs
dat zij de opgeloste organische stof opgeslorpt en tot het bereiden van zetmeel
benuttigd hadden. Door de proeven van MEYER (1886) werd aangetoond dat glucose,
laevulose, galactose, maltose, manniet (door de Oleaceeën), dulciet (door
Evonymus), glycerine (door enkele soorten), door plantendeelen konden opgenomen
en tot zetmeel omgewerkt worden.
LAURENT heeft, naar aanleiding eener prijsvraag, uitgeschreven door de Société
(1)
royale de botanique de Belgique , de onderzoe-

(1)

De prijsvraag luidde als volgt (5 Dec. 1885): Les expériences de Böhm tendent à pouver que
les plantes peuvent former de l'amidon au moyen d'une solution sucrée (saccharose ou
glycose) absorbée, soit par leurs racines, soit paria surface de leurs feuilles.
On demande de repéter ces expériences en discutant soigneusement toutes les causes
d'erreur, et de les étendre en s'assurant si l'amidon se produit quand on fournit à la plante
d'autres matières sucrées: maltose, lactose, mannite, etc....; ou même des substanees plus
simples: érythrite, glycérine, acide tartrique, acide malique, acide succinique, acide lactique,
acide formique, aldéhyde formique, etc.; oxyde d'éthylène, acétones, etc...’

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

362
kingen der vorige schrijvers herhaald, en de uitkomsten die zij verkregen hadden,
door talrijke nieuwe proefnemingen gestaafd en uitgebreid. Ziehier de methode door
LAURENT gevolgd: ‘Aardappelknollen van middelmatige grootte werden in zaadpannen
geplant en onmiddellijk in 't duister geplaatst. Wanneer de scheuten omtrent 25
centimeters hoog waren, werden zij eenige centimeters boven den grond afgesneden;
de cultuur werd echter behouden, om uit dezelfde knollen eene tweede en soms
eene derde maal scheuten te verkrijgen. De keus der scheuten is niet onverschillig:
de dunnere moeten verworpen worden omdat zij, in de organische oplossingen
gedompeld, verslensen en te gronde gaan. De scheuten, die in hun groei
ondergebleven zijn, kunnen evenmin dienen, daar zij zeer dikwijls eene groote
hoeveelheid zetmeel bevatten.
Zoohaast de scheuten afgesneden zijn worden zij in water geplaatst, en blijven
daarin gedurende drie à vier weken, tot hun uiteinde ophoudt te groeien. Het gebeurt
zelden dat de scheuten, na zulke behandeling, nog amylumkorrels bevatten in de
zetmeelscheede en in de nabijheid van het groeipunt. In de zeefvaten zijn er schier
altijd nog enkele voorhanden. Wanneer de proef veel nauwkeurigheid vergde (bijv.
met peptonen) liet schrijver de stengels van onder naar boven van honger afsterven:
op die wijze verkreeg hij toppen die volkomen zetmeelvrij waren.
De voedende oplossingen werden in kegelvormige distilleerkolven of bokalen met
o

wijden hals gebracht, door koking (of temperatuur 100 ) gesteriliseerd; de scheuten
werden erin geplaatst en de opening met een propje wol dicht gemaakt.’
Schrijver heeft op die wijze omtrent 100 organische stoffen beproefd: een positief
resultaat, d.w.z. het ontstaan van zetmeelkorrels in de aardappelscheuten, werd
verkregen met glycerine, dextrose, laevulose, galactose, saccharose, lactose,
maltose. Desaccharose (rietsuiker) à 10% en vooral à 15 en 20% hadden den
gunstigsten invloed op het ontstaan van amylum; er ontstonden somwijlen kleine
knollen op de plaats der zijknoppen
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of aan 't uiteinde der scheuten. Rietsuiker-oplossingen à 25% en zelfs 40%
veroorzaakten nog zetmeelvorming, ondanks de aanzienlijke osmotische (dus
plasmolyseerende) kracht van zulke vloeistoffen.
Wanneer de concentratie der oplossing geschikt is, vindt men gewoonlijk, voor
alle hoogergemelde stoffen, reeds na vier dagen eene aanzienlijke hoeveelheid
zetmeel in de schors, veel minder in het merg.
Laurent's resultaten komen dus in hoofdzaak met die van Meyer overeen: het
ontstaan van zetmeel in de plant, ten koste van organisch voedsel, mag dus definitief
aangenomen worden. Nadere mededeelingen omtrent dat hoogst belangrijk
onderwerp behoudt schrijver zich voor.
J.M.L.

Jean Fusco. Chez nous. - Paris, Ollendorff, 1887.
Kent gij Jean Fusco, lezer?
JEAN FUSCO is het pseudoniem van eene zoo bevallige als van geest tintelende
dame, welke, uit eene oude Vlaamsche familie te Brussel geboren, vóor eenige
jaren met eenen onzer geleerdste Waalsche ingenieurs in het huwelijk getreden,
en sinds dien tijd metterwoon in het hertje van Wallonië gevestigd is.
Na zich door eene aanzienlijke reeks Belgische brieven, met gretigheid door
voorname Fransche tijdschriften opgenomen, alsmede door een tweetal boeiende
novellen, o.a. Mademoiselle Corbin, van de gunstigste zijde te hebben doen kennen,
gaf zij, nu een goed jaar geleden, te Parijs eenen roman in het licht, die zoowel om
den boeienden, zeer levendigen verhaaltrant en de getrouwe waarneming van
personen en gebeurtenissen, als om de actualiteit en belangrijkheid der tooneelen,
welke er in geschetst worden, tot die boeken verdient te worden gerekend, welke
geen beschaafd mensch mag nalaten te lezen.
Vergis ik mij niet, dan zal eerlang eene Nederlandsche vertaling van het besproken
verhaal in België het licht zien. Geen ander Fransch werk verdient trouwens in
grooter mate de eer,
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om ook bij den Vlaamschen en Noordnederlandschen lezer een welkom onthaal te
vinden.
Chez nous, - deze is de titel van FUSCO'S roman, - bevat het verhaal van den
langdurigen en, eilaas! maar al te Moedigen mijnwerkersopstand van 1886. De
omstandigheden van allen aard, die er de Waalsche arbeiders toe brachten, hunne
toevlucht te nemen tot dit uiterste middel: den openlijken opstand; de verwoestingen
en plunderingen, waartoe eenige belhamels hen wisten over te halen; de vreeselijke
kastijding en weldra de thans nog nijpender ellende, die er de gevolgen van waren,
- dat alles wordt daarin op aanschouwelijke, gezond realistische wijze, en toch met
grooten eenvoud geschetst.
Ik geloof niet, dat in een enkel boek, en zeker niet in het anders veel prachtiger
gestyleerde Germinal van ZOLA, het leven en lijden, het strijden en samenzweren
der mijnarbeiders beter, met grooter waarheid wordt afgemaald.
Doch, nog om eene andere reden verdient Chez nous de warmste aanbeveling.
FUSCO is, ofschoon zich van de Fransche taal bedienend, haren Vlaamschen
oorsprong getrouw gebleven. Ziet zij, wat rond haar omgaat, met het naauwlettend
oog onzer Vlaamsche schilders, zij gevoelt ook, waar de eer van hare nationaliteit
op het spel staat, in haar eigen gemoed dezelfde gewaarwordingen, die b.v. een
Vlaamschgezind novellist in dezelfde omstandigheden zoude gevoelen.
Het zij mij toegelaten eene enkele vrij vertaalde passage als een voorsmaakje
van het vele fraaie, dat Chez nous bevat, mee te deelen. Men gelieve op te merken,
dat onder den naam van generaal Vandermeere niemand minder dan de met roem
bekende generaal Vandersmissen, en onder de trekken van het echtpaar Carlier,
niemand anders dan de schrijfster zelve en haar gade voorgesteld worden.
Het tooneel speelt te Charleroi, in eene drukbezochte afspanning:
‘Eenige menschen waren binnengekomen: een Brusselsch dagbladschrijver, een
bankier uit Charleroi, en aan eene der
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middentafeltjes gezeten, de opsteller van een industriëel weekblad en een
koperslagersbaas van kleine gestalte. Deze laatste was op luiden loon aan het
redekavelen, als een gewichtig persoon, als iemand, die den toestand met éen
woord zal kenschetsen - ofschoon in den grond nog dommer dan een domme steen,
en niets meer dan een ijdele stoffer, die zich voor een man van genie aanziet.
‘- Het zijn vreemdelingen, die de belhamels zijn,’ zeide hij. De generaal
Vandermeere vroeg hem:
‘- Zijt gij wel overtuigd van hetgeen gij zegt, mijnheer? Hebt gij die vreemdelingen
wel gezien? Zijn het Duitschers, of Franschen?’
‘- Neen, 't waren Vlamingen.’
De generaal sprong recht, en gloeiend van verontwaardiging:
‘En zijn de Vlamingen dan geen Belgen!.... Verneem, mijnheer, dat zij evenveel
recht hebben als de Walen, tot de eer van Belg te zijn.’
In Walenland is de Vlaming de zondenbok, dacht Mevr. Carlier; hij is 't altijd, die
't eerst begonnen heeft.
‘- Hoe! de Vlaming is een vreemdeling!’ herhaalde nogmaals generaal
Vandermeere, terwijl de uitkramer van die rampspoedige zinsnede zijn gezicht over
zijn bord boog.
Mevr. Carlier was diep verheugd. Zij had naar den generaal willen toegaan, hem
beide handen drukken, hem dank zeggen.
Sedert twintig jaar verbleef ze in Walenland, en twintig jaar reeds hoorde zij hare
Vlaamsche broeders beleedigen en ze van alle schanddaden beschuldigen; aan
den naam van Vlaming, dien zij liefhad en met al de kracht van hare hertstochtelijke
ziel eerbiedigde, hoorde zij dezelfde beteekenis hechten als aan de woorden
deugniet, dief, moordenaar, baanstrooper, en zij was overtuigd, dat, wat het lagere
volk luidop zegt, door de burgerij in stilte gedacht wordt.
Hoe dikwijls, wanneer ze met fierheid zegde:
‘Ik ben eene Vlaamsche vrouw,’ - antwoordde men haar met eenen vriendelijken
glimlach:
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‘ - O Mevrouw! dat zult ge ons niet wijsmaken!’
Hoe dikwijls, in twisten tusschen werklieden, hoorde zij als de grofste beleediging,
een: Sale Flamin (smerige Vlaming)! uitroepen! Hoe dikwijls, na alle benamingen
uitgeput te hebben, riep eene gramme moeder tegen haar krijschend kind: Tache
tu, sacré flamin! (Zwijg, vervloekte Vlaming!)
Hoe dikwijls, eindelijk, hoorde zij, bij het vernemen van eene misdaad, iemand
fluisteren: C'est-on flamin, assuré (dat is ongetwijfeld weer een Vlaming)!
Ja, te allen tijde wierp men drek op dat ras, dat het hare was; dat aan het vaderland
mannen geschonken had als van Artevelde, schrijvers als Marnix van Ste-Aldegondc,
schilders als Rubens, Jordaans, van Dijck, Memling, de van Eycks, Quinten Metsys
en zoovele anderen, wier roem onsterfelijk is; dat ras, waarvan werklieden
anderhalven frank winnen, en toch leven zonder te schooien.
Niet alleen wordt de Vlaming beleedigd en bespot in Walenland, maar men tracht
hem belachelijk te maken in de kleine dagbladen, wanneer hij recht vraagt voor zich
zelven, wanneer hij - ongelooflijke verwaandheid - beweert, dat ongelukkigen, door
het gerecht veroordeeld, ten minste het recht hebben, het vonnis te verstaan, dat
hen uit de maatschappij verdrijft voor eene misdaad, die ze niet altijd gepleegd
hebben.
Ja, kleine heertjes, wier verstandsvermogen niet groot genoeg was, om het
notarisklerks-ambt te bekleeden; die niet eens in staat waren, om ellegoed te meten,
en die zich op zekeren dag voor ‘letterkundigen’ hebben uitgegeven, stellen fraaie
artikelen op, om met de Vlamingen den draak te steken. Wanneer, in den loop van
den dag, niet een twintigtal verschrikkelijke rampen veroorzaakt werden door razende
honden, dronken koetsiers, paerden op hol; als geen genoegzaam getal ouderlingen
in bezwijming gevallen, niet genoeg meisjes aangehouden zijn, b.v. om eenen
zakdoek gestolen te hebben, - stellen zij allerspoedigst eenige regels op over de
eischen der Vlamingen. - Naar het schijnt, is dat bewonderenswaerdig, pikant en
geestig, maar
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daar het geheel en al een geheim is voor niet ingewijden, zijn er maar weinigen, die
dit vernuft kunnen smaken.’
e

Deze bladzijden zijn getrokken uit het XX hoofdstuk, pag. 137-140. Wij zijn
verheugd, het te kunnen verklaren: zelden, om niet te zeggen nooit, was 't ons
gegeven, niet enkel in het Fransch, maar zelfs in het Nederlandsch, een met evenveel
warmte en overtuiging geschreven pleidooi tegen de zoo onvaderlandsche, als van
allen grond ontbloote vooroordeelen van den grootsten hoop der Walen ten opzichte
van hunne ‘frères flamands’ te lezen. En zulke bladzijden komen nog in andere
hoofdstukken van FUSCO'S merkwaerdig boek voor!
Waarlijk, het is goed, dat men in het buitenland - daar, waar men om het verschil
der taal onze Nederlandsche strijdbladen nooit te lezen krijgt - nu en dan verneme,
met welke bij uitstek broederlijke gevoelens de minderheid der Belgische bevolking
het beste, kloekste, zedelijkste, rijkstbegaafde en edelste deel des lands pleegt te
bejegenen. De Vlaamsche Beweging kan er, ook daar, waar men er zich het minst
aan zou verwachten, slechts vrienden en voorstanders bij winnen!
Aan JEAN FUSCO onzen warmsten dank, tegelijk met ons hertelijkst bravo!
POL DE MONT.

In Liebesbanden. Nach Bakins japanischem Roman Kumono Tayema
Ama Ho No Tsuki (der in einer regnerischen Nacht durch einen
Wolkenrisz scheinende Mond) mit Autorisation ins Deutsche übertragen
von Hans Werner. Mit 26 Bildern. Preis geheftet M. 5. -; fein gebunden
M. 6. - (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt).
't Is slechts sedert korten tijd, dat het lezend publiek van het oude, verwende Europa
belang is gaan stellen in de voortbrengselen van de Chinecsche en Japansche
letterkunde.
Van al de vertalingen, welke van de merkwaerdigste voortbrengselen in deze
beide talen in ons waerelddeel het licht zagen, verdienen de vroeger verschenen:
Chinesische Novellen en Kin-
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Ku-Ki-Kuan, d.i.: Chinesisches Novellenbuch van EDUARD GRISEBACH, en de nog
maar zeer onlangs in den handel gebrachte roman, In Liebesbanden, in de allereerste
plaats genoemd te worden.
In Liebesbanden - want tot dit werk willen wij ons in deze korte aankondiging
beperken - is niet alleen om de voor ons veeltijds verrassende eigenaardigheid,
welke natuurbeschrijvingen, ontleding der karakters en dialoog opleveren, maar ook
om het onloochenbaar zeer hooge kunstgehalte van het geheel, der kennismaking
overwaerdig.
Het verhaal boeit ons, moderne Europeanen, des te meer, daar het berust op
eene grondgedachte, waarin meer dan een veelgeprezen Duitsche, Engelsche of
Fransche romanschrijver tot eigen scheppingen aanleiding heeft gevonden.
Mutatis mutandis, heeft de hoofdheld, Kataro, mij herhaaldelijk doen denken aan
Uarda, wiens lotgevallen ons EBERS, zelfs eene enkele maal aan Ekkchard, wiens
zelfstrijd ons SCHEFFEL geschetst heeft.
Zoon eens jagers, hem door eenen vroegtijdigen dood ontnomen, wordt Kataro
in den tempel van Cho-ko door eenen priester opgevoed en in de godsdienst zijns
geslachts onderwezen. Na zijne in de beoefening van alle deugden gesleten
proefjaren, neemt hij, onder den naam van Saikei, het monnikskleed aan, om weldra,
ondanks zijne gelofte van eeuwige kuischheid, in liefde te ontsteken voor eene
bekoorlijk schoone en zeldzaam talentvolle koto- of harpspeelster. De inwendige
strijd, waaraan hij thans, aarzelend tusschen zijnen plicht en zijne hertstocht, dagen,
weken en maanden ten prooi is, ziedaar de zeer dankbare stof, welke in het grootste
gedeelte dezes romans met wezenlijke vertellers-welsprekendheid wordt behandeld.
Men ziet het: ofschoon op Oud-Japansche sagen en overleveringen, vooral uit
e
de 14 eeuw onzer tijdrekening, berustend, bezit de roman, als bijdrage tot de kennis
van het menschelijk hert, zeker geene geringe waerde.
De zes en twintig eigenaardige platen, die het fraai gedrukte
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boek versieren, werden naar Japansche origineelen vervaerdigd, en maken In
Liebesbanden tot eene dubbel welkome gave.
Indien mijn geleerde vriend, de uitmuntende en onvermoeibare Sleeckx, er in
eene niet verwijderde toekomst toe besluit, na het Chineesche tooneel, thans de
Chineesche en Japansche romanlitteratuur te bestudeeren, dan zal ‘In Liebesbanden’
ongetwijfeld aanleiding geven tot talrijke steeds belangrijke, en veelal pikante
vergelijkingen tusschen de menschen en hunne letterkundige conterfeiters hier, in
óns waerelddeel, en ginds, in het allerverste Oosten.
POL DE MONT.

e

Anthologie des poètes français du XIX siècle. - Deel I: - 1762 à 1817. Paris, Alphonse Lemerre.
Weten onze lezers reeds, dat Alphonse Lemerre, wiens naam onafscheidbaar
gehecht is aan de letterkundige beweging, welke in Frankrijk omtrent 1866 ontstond,
een even ontwikkeld en geleerd kenner is van de hedendaagsche letterkunde zijns
vaderlands, als een ervaren, ieverig en smaakvol uitgever?
Ofschoon wij ons geenszins ontveinzen, dat hij nooit, om 't even door welke
pennevrucht, onder de eigentlijke letterkundigen heeft rang genomen, durven wij
toch in alle gerustheid vooruitzetten, dat slechts zeer weinigen, in Frankrijk, ons
even vertrouwbare gidsen toeschijnen als bij zelf, waar het er op aankomt, ons in
de uitgestrekte warande der dichtkunst van onzen tijd, op vast honderd naar vorm,
aanleg en grootte verschillende bedden en perken, het geurigste en kleurrijkste
gebloemt te laten bezichtigen.
Velen is het bekend, dat de schriften van nagenoeg al de letterkundigen, die óf
als stichters, als Catulle Mendès, Dierx en de Ricard, óf als beschermers en
baanbrekers, als de Banville, Gautier en Leconte de Lisle, óf als allervoornaamste
en weldra hoogstaangeschreven vertegenwoordigers dezer richting, als Coppée en
Sulty Prudhomme, de Hérédia en Valade, Lemoyne en Lafenestre,een min of meer
schitterend deel hebben genomen aan
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de beweging, welke thans onder de benaming van Le Parnasse contemporain in
de geschiedenis geboekt staat, door niemand anders dan Alphonse Lemerre in 't
licht werden gegeven.
Dat bij zelf in het soms rumoerige, steeds belangwekkende streven, laat mij
zeggen, in het lijden en strijden der ‘Parnassiens’ gemengd was, blijkt ten volle uit
de merkwaerdige bladzijden, waarin Catulle Mendès, een zestal jaren geleden,
oorsprong, doel en ontwikkeling van deze groep, in de veelgelezen Revue politique
et littéraire bestudeerde.
Met de meeste leden dezer phalanx voortdurend in betrekking, met velen zeer
nauw bevriend, bevindt Lemerre zich ongetwijfeld in eenen uiterst gunstigen toestand,
om - met volledige kennis van zaken - eene bloemlezing als de hooger vermelde
saam te stellen.
Ofschoon het eerste deel van dit heerlijke werk, - 't eenige, dat wij er tot nu van
bezitten - zich van André Chénier af, over Chateaubriand, Nodier, Béranger, Soumet,
Lamartine, Emile Deschamps, de Vigny, Reboul, Hugo, Brizeux, Gautier, de Musset,
de Laprade, Autran, L. Ackermann, Soulary en Houssaye heen, slechts tot Louis
de Ronchaud uitstrekt, en alzoo enkel de spanne tijds 1762-4817 omvat, bewijst de
korte, doch zinrijke Préface toch ten overvloede, dat Lemerre zich in de eerste plaats
voorstelt aan die school, welke zich na 1866 heeft ontwikkeld, en waarvan bijna al
de vertegenwoordigers na 1830 geboren zijn, een duurzaam monument op te richten.
In drie of vier regels wijst de verzamelaar ons op de beteekenis van het Parnasse.
‘Continuer le romantisme,’ zegt hij zeer wel, ‘mais en y mêlant quelque peu du
seizième siècle, unir Ronsard à Victor Hugo, les poètes de la Pléiade et ceux de
1830, donner au vers français une perfection qu'il n'avait pas encore connue, n'y
souffrir aucune banalité dans l'idée, aucune faiblesse de rime, voilà ce que voulurent
les poètes de 1866.’
Volkomen gezond en ongetwijfeld uitmuntend geschikt, om menig vooroordeel
uit den weg te ruimen, is tevens het volgende
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oordeel, gestreken over den invloed, door de nieuwe school geoefend:
‘Jamais il n'entra dans la pensée (des PARNASSIENS) de rompre avec les
romantiques dont ils ne faisaient que polir et assouplir le vers.
‘(PARNASSIENS!) Sous cette unique dénomination, quelle liberté, quelle variété de
talents! Combien le groupement du Parnasse fut loin de nuire à l'originalité de ceux
qui le composèrent! Y a-t-il par exemple, trois poètes plus dissemblables que MM.
Coppée, Sully Prudhomme et Hérédia? Tous étaieut liés entre eux par la seule
poursuite de la perfection; chacun pourtant a su garder sa complète individualité.’
Kunnen wij de keuze, door den verzamelaar in de gewrochten der in deel I
vertegenwoordigde dichters en dichteressen zonder eenig voorbehoud roemen, op
voorhand mogen wij ons verzekerd houden, dat dezelve in het volgende deel of de
volgende deelen nog fraaier zal wezen, vermits Lemerre zich eerst dáar volop op
zijn eigen terrein zal bewegen.
Intusschen zou het onbillijk zijn, geen woord van lof toe te zwaaien aan de vaak
puike bio-bibliographische schetsen, welke bij de proeven van elken schrijver
gevoegd zijn. Blijkbaar heeft Lemerre, om deze bladzijden te bekomen, zich niet
ontzien, het oordeel der allereerste critici zijns lands, der edelste fijnproevers en
ervarenste kenners in 't vak der dichtkunst in te roepen, of althans in hunne werken
op te zoeken. De namen van André Lemoyne, Auguste Dorchain, L. de Ronchaud,
Leconte de Lisle, Saint René Taillandier, François Coppée prijken onder de beste
dezer bladzijden. Enkele schetsen, zeer doorschijnend A.L. onderteekend, steken
bij dat vele fraaie zeer luttel af.
Het eerste deel beslaat niet minder dan 410 bl. groot formaat, en is op dat stevig
fraaie papier en met die bevallige elzevierletter gedrukt, waaraan Lemerre ons sedert
lang heeft gewoon gemaakt.
Kortom, een werk - dat alle vrienden der moderne letterkunde zich ten plicht
moesten rekenen, zonder uitstel aan te koopen!
POL DE MONT.
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Blumen und Lieder von Johannes Stauffacher, Verlag von E.T. Wiskott,
Breslau.
Leichte, kleine Blumenranken
bring' ich Euch und kleine Lieder,
Lieder singt man, doch Gedanken liebes Volk, - vergisst man wieder.
Greife nach des Tages Mühen
nur getrost nach diesen Blättern;
keine Leidenschaften glühen,
keine Kriegstrompelen schmettern;
Und auch keine Sorgenbleichen
werden, Leser, Dich erschrecken,
denn die schlimmsten Fragezeichem
will mit Blumen ich verdecken.
Meine Muse bleibt manierlich,
und sie lullt Euch nicht in Schlummer denn ihr Lied ist kurz und zierlich,
und es scheucht hinweg den Kummer Von der Seine flachem Lande
mögt ihr, Blätter, heimwärts schweben
nach dem schönen Vaterlande,
das so lieb mir, wie mein Leben.’

Met deze vaerzen opent de te Parijs verblijvende teekenaardichter JOHANNES
STAUFFACHER eenen cyclus van acht lyrische dichtstukken, welke een allerbekoorlijkst
geschenk voor dames, jonge dames vooral, uitmaken. Elk stukje, op een afzonderlijk
blad zwaar papier gedrukt, is vergezeld van eene teekening, - een tuiltje of eenen
krans bloemen, - waarvan zoowel de samenstelling als de uitvoering den fijnsten
smaak verraden. Het geheel is in eenen zeer netten geïllustreerden karton-omslag
gestoken.
De gedichten - ofschoon geene buitengewone hoedanigheden bezittend, of beter:
juist daarom, - zullen, licht, vlot en zonder veel pretentie geschreven als ze zijn,
vooral welkom heeten bij al degenen, die verlekkerd zijn op eene of
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andere onschadelijke gedachte, - maar eene gedachte, enfin, - die van den lezer
niet te veel inspanning en vooral geen al te geoefenden smaak vergt...
Ten einde eenieder onaangename verrassingen te besparen, zij nog gezegd, dat
r

n 5, horresco referens, een.... sonet is.... Stel u gerust, sonetten-hatende.... criticus
of lezer, het is hoogst eenvoudig van inhoud en vorm, en behoort, evenals de zeven
overige nummers, tot het zoo algemeen geschatte soort der... lichte, o zeer lichte
lectuur....
POL DE MONT.

Galeotto. Drama in 3 bedrijven en een voorspel, naar Paul Lindau's
omwerking uit het Spaansch van José Echegaray door J.H. Rössing. Amsterdam, A. Rössing.
Sedert lang hebben wij geen zoo fraai en boeiend tooneelwerk meer gelezen. Het
speelt te Madrid, in onzen tijd.
De inhoud komt hoofdzakelijk hierop neder:
De rijke Don Manuel heeft, uit erkentelijkheid voor zijnen overleden vriend, diens
eenigen zoon Ernesto, eenen zeer dichterlijken jongeling, bij zich in huis genomen,
waar bovendien nog wonen Don Severo, broeder van Don Manuel, diens vrouw
Dona Mercedes, en beider zoon Miguel.
Ernesto bemint zijnen weldoener als eenen vader, en zijne jonge pleegmoeder,
Dona Julia, heeft hij niet minder lief.
Te lief zelfs volgens de wereld, die Ernesto en Julia verdenkt van misdadigen
omgang met elkander. Don Manuels bloedverwanten gelooven aan die lasterlijke
geruchten en brengen het zoover, dat de edele Ernesto het huis zijns weldoeners
verlaat en op kamers gaat wonen. Don Manuel, die slechts toegeeft aan den drang,
blijft den jongeling steeds beminnen.
Zekeren dag komt de grijsaard, vergezeld van zijnen broeder, aan zijnen pleegzoon
een bezoek brengen, doch zij vinden hem niet te huis. Miguel, die hen gevolgd is,
meldt hun, dat Ernesto op het punt staat in tweegevecht te gaan met eenen laffen
beleediger zijner pleegmoeder.
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Daarop loopt Don Manuel opgewonden henen: hijzelf zal de eer zijner vrouw wreken.
Nauwelijks is Ernesto, eene poos nadien, op zijne kamer terug, of hij ziet, tot zijne
ontsteltenis, Dona Julia binnentreden, die van het duel gehoord had en zich
verstoutte, eene poging te komen beproeven om het te beletten.
Midden in hun koortsig gesprek vernemen zij eensklaps gerucht van stemmen.
Gauw! Julia vindt amper den tijd om te vluchten in Ernesto's slaapvertrek. Het
gestommel nadert. De deur vliegt open en Don Severo, bijgestaan door eenen
dokter en twee heeren, leidt zijnen doodelijk gewonden broeder binnen, die
oogenblikkelijk te bed moet worden gelegd. Ernesto verkeert in eenen
onbeschrijfelijken angst, waaraan de verschijning van Julia een einde stelt.
De ongelukkige vrouw snelt haren man te gemoet onder den uitroep: ‘Neen, gij
twijfelt niet, Manuel!’ Maar deze stoot haar van zich af en stort bewusteloos ten
gronde.
Hij herleeft echter nog. Ernesto verlangt bij hem te worden toegelaten, doch de
bloedverwanten verzetten er zich tegen. Hij bekomt toch een onderhoud met Julia
tusschen vier oogen, in eene kamer, grenzend aan die, waar de zieke ligt. Don
Manuel hoort de hem bekende stemmen, springt van zijn leger, opent de deur en
ontwaart van op den drempel zijne vrouw en Ernesto dicht naast elkander.
Dit gezicht kost hem den dood.
Hevige woordenwisseling tusschen Ernesto en Don Severo. Eindelijk verlaten de
gelasterde jongeling en Julia samen de woning dergenen, welke door hunne laffe
verdenking en aantijging alleen de schuld zijn van al het gebeurde.
‘Kom!’ roept Ernesto in vertwijfeling tegen zijne miskende jonge pleegmoeder,
‘met geweld heeft de wereld ons tot elkander gedreven - goed, wij zijn vereenigd.
God zal oordeelen tusschen de wereld en ons.’
Hiermee valt het doek.
De ontknooping kan men gewaagd vinden, maar stellig is zij natuurlijk en de
eenige, die hier mogelijk was.
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Ik herhaal het, wij vinden het een zeer fraai en belangwekkend drama, niet gezocht
en toch hoogst tragisch. Waarom zou het in Vlaamsch-België niet gespeeld worden?
FRANS VAN CUYCK.

Vraagboek tot het zamelen van Vlaamsche folklore of volkskunde door
August Gittée, leeraar bij 't athenaeum te Charleroi. - Uitgave van het
Willems-Fonds. Gent, J. Vuylsteke, 1888.
Geene wetenschap mag zich op dit oogenblik in eene zoo algemeene en warme
belangstelling verheugen als de zoogenaamde volkskunde, d.i. de kennis van
hetgeen betrekking heeft op het volksleven in al de verscheidenheid zijner
menigvuldige en eigenaardige uitingen. Onder hare Engelsche benaming van folklore
(volksleer) beoefend en verspreid, mag deze wetenschap reeds op eene zeer
uitgebreide en belangwekkende literatuur bogen.
Ook onze Vlaamsche folklore bezit thans, in het maandschrift Volkskunde (Gent,
Ad. Hoste), haar eigen orgaan, hetwelk, onder het bestuur zijner ievervolle
redacteuren Pol De Mont en August Gittée, veel wetenswaardigs aan het licht
brengen en aan de vergetelheid ontrukken zal. Immers, de volkskunde, de
laatstgekomene in de rij der historische wetenschappen, is nog immer in hare periode
van wording. Verzamelen is haar eerste doel; rangschikken en vergelijken, het
tweede. Maar eenmaal - hopen wij het althans - eenmaal zal de tijd komen, dat de
vergelijking der gezamelde materialen eenig licht zal kunnen werpen op de
zielkundige raadselen van het volksleven.
Intusschen, dit zal uitsluitend het werk zijn van wetenschappelijk gevormde
mannen, vertrouwd met het gebruik der methoden van historisch en wijsgeerig
onderzoek. Thans echter kunnen de eenvoudige liefhebbers en belangstellenden
nog veel dienst bewijzen aan de jonge wetenschap der folklore, en wel namelijk
met alles aan te teekenen wat eenig belang kan ople-
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veren. Veel is er, dat dreigt verloren te gaan en vergeten te worden, onder den
nivelleerenden invloed der toenemende beschaving en algemeene ontwikkeling.
Het wordt dus hoogen tijd, dat men zich ga bezighouden met op te schrijven wat
men niet spoorloos wil laten verdwijnen. Over een kwart eeuw, wanneer het gansche
land zal bedekt zijn met buurtspoorwegen, zal misschien niet meer het tiende deel
blijven voortbestaan van hetgeen thans nog voorhanden is.
De heer Gittée heeft dus, met de uitgave van zijn Vraagboek, een gewichtigen
dienst bewezen aan de bevordering van het vak, waarvan hij een der warmste
voorstanders en degelijkste beoefenaars is. Het Willems-Fonds, van zijnen kant,
heeft een nuttig werk verricht met den heer Gittée in staat te stellen dit boekje in
het licht te zenden, hetwelk mag aanzien worden als een vertrouwbare wegwijzer
op het uitgestrekte gebied der Vlaamsche folklore.
Methodische rangschikking der stof, groote duidelijkheid en uitvoerige volledigheid
zijn de eigenschappen van dit Vraagboek, hetwelk in negen hoofdstukken is verdeeld.
Het eerste handelt over taal- en volkshumor; het tweede, over de volksvermaken,
als kinder- en volksrijmpjes, spelen en vermakelijkheden, en feesten. Het derde
hoofdstuk, onder den titel volksleven, is gewijd aan zeden en gewoonten, geboorte,
huwelijk, sterfgeval, kleederen en sieraden, gesloten overeenkomsten, misdrijven,
en tafelgebruiken.
Het vierde hoofdstuk behandelt de overvloedige stof der volksmythologie,
onderverdeeld in de rubrieken: godsdienst, duivel, kruis, vrijmetselaars, andere
ingebeelde wezens (reuzen, dwergen, spoken, enz.). Hiermede staat ook in nauw
verband het natuurgeloof aan steenen, planten, dieren, starren en
luchtverschijnselen, welk het onderwerp van het vijfde hoofdstuk uitmaakt, terwijl
het zesde handelt over het geloof aangaande het menschelijk lichaam, en het
zevende over de volksgeneeskunst. De twee laatste kapittels zijn gewijd, het eene
aan de tooverij, het andere aan het fatalisme (waarzeggerij, droomen, voorteekens,
loten, enz.).
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Het vraagboek is voorafgegaan van eene reeks voorbeelden, waaruit de beteekenis
der gebezigde benamingen voor elken oningewijde blijken zal. Hier kan men op de
eenvoudigste wijze leeren waarin een sprookje bestaat, wat eene sage is, welke
soorten van kinderrijmpjes men aantreft, enz.
Wij wenschen dat de schrijver niet in zijne hoop teleurgesteld worde, en het blijken
zal geene illusie te zijn, wanneer hij verwacht, ‘dat de beschaafdere dorpsbewoners,
onderwijzers, dokters, en al wie voorts tot het geven van inlichtingen in staat zijn,
hem hunne medehulp niet zullen weigeren.’
A.C.

Victor. Roman door Mr. M.G.L. van Loghem (Fiore della Neve). - Premie
van het Nieuws van den Dag (1888). - Amsterdam, J.L. Beyers-W.F.
Dannenfelser.
Een jongeling, in den vollen bloei zijner jeugd, het gemoed vervuld met illusiën en
zalige toekomstdroomen, begaafd met eene gevoelige kunstenaarsziel, door allerlei
uiteenloopende omstandigheden in aanraking gebracht met eene menigte kil
practische, prozaïsche naturen: ziedaar de psychologische studie, welke de schijver
van Victor ons oogenschijnlijk in zijnen eersteling op romantisch gebied heeft willen
leveren.
Scherp zijn de hoofdkarakters afgeteekend.
Victor Rathenius, eene edele ziel, die van de kunst in al hare uitingen, eenen
cultus maakt, en die steeds gedwarsboomd wordt in zijne zucht om iets meer dan
een dilettant te worden, is een ongewoon, maar sympathiek karakter, zooals men
betreurt dat er niet meer zijn, en gelijk er dan ook ongelukkiglijk in dit werk slechts
weinige zijn aan te wijzen.
Agee Bremer, Victors vriend, dat is wel de stugge, steeds kalme, à tort et à travers
practische Hollander, bij poozen bepaald onuitstaanbaar en zenuwtergend.
Oogenblikken als die, wanneer zich bij zijne toekomende eene kwijnende ziekte
verklaard heeft, en hij haar voorstel, hunne betrekking om deze reden af te
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breken, op het punt staat te aanvaerden; en elders, waar hij reeds haren dood
berekent en, uit louter stoffelijk belang, zich een vreemd meisje laat opdringen, is
zijn gedrag niets minder dan verachtelijk.
Ook verheugt het ons voor hem, dat hij ten laatste een krachtig besluit neemt en
- hij is geneesheer - na de herstelling zijner geliefde bewerkt te hebben, ook alle
andere bezwaren over boord werpt, en wederom naar zijne oude liefde wederkeert.
Tegen deze proza steekt gunstig af de naïeve, reine figuur van Mina, Agees
verloofde en later ook echtgenoote. Zonder juist te mogen heeten ‘de zonnestraal
van het werk’ - daarvoor is hare rol, vooral in het laatste gedeelte van den roman,
niet genoeg uitgewerkt - maakte zij op mij verreweg den aangenaamsten indruk.
Haar kinderlijk naïef gedrag bij Agees ultraflegmatische liefdesverklaring, haar
innig zielewee, als zij bij haarzelven tot de slotsom is gekomen, dat zij voor den
toekomenden ‘achtbaren heer dokter’ - die vóoral prijs stelt op eene vrouw
‘verstandig, hartelijk en gezond, juist eene vrouw zooals een dokter hebben moet...’
- niet meer deze voorwaerde sine qua non vervult, en zij, hoewel dit in het boek niet
gezegd wordt, schijnt doordrongen te zijn van de gedachte, dat ‘de koop’ op die
wijze onvermijdelijk als ongeldig moet vernietigd worden; haar toestand gedurende
de behandeling door Agee, die, enkel met het oog op zijne ‘dissertatie’, alle mogelijke
middelen, hoe gewaagd ook, aanwendt om hare kwaal te genezen: in deze en
menige andere omstandigheid toont zij zich een meisje, begaafd met evenveel
verstand als gevoel.
Niet beter kan ik beide laatste personages schetsen dan door de aanhaling der
volgende plaats (bl. 32), waar Agee met zijne eigenaardige liefdesverklaring voor
den dag komt:
‘ - “Mina,” begon hij, “je moet al lang gemerkt hebben, dat ik het prettig vond, met
je samen te zijn.”
Zij antwoordde niet, maar keek met belangstelling naar de bloemen van een
catalpa, die over het pad gestrooid waren. Hij bood haar zwijgend zijn arm en zij
legde er den haren in.
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- “Als je meent, Mina, dat je zooveel van mij kunt houden, als ik van je houd, dan
geloof ik, dat we een heel gelukkig paar zouden zijn.” Zijne stem toonde toch eenige
aandoening. “Hoe is het, wil je mijn vrouw worden?”
- “Ik houd veel van je, Agee,” zeide ze, en hief het gezichtje omhoog om hem een
kus te geven.
- “Nu, dan is het goed,” ‘antwoordde Agec, beantwoordde den kus en sloeg den
arm om haar middel. “Dan gaan we het aan de meisjes vertellen, en morgen ga ik
(1)
naar de pastorie, om aan je papa zijn toestemming te vragen .” -’.
Een pendant, een vrouwelijk type van Agee, is Martha Bellaert, de dochter van
den schatrijken, in den loop van het verhaal geruïneerden ‘Oost-Indiër’; zij heeft
enkel voor zich een goedig karakter en, laat ons er maar bijvoegen ook een fijn
besneden, rustig gelaat; voor het overige echter geen enkel punt, waar zij met haren
toekomende geheel sympathiseert. Hij is een dichterlijk wezen, dat er behoefte aan
gevoelt zijne gedachte op het papier neder te schrijven, in tonen over te brengen
ofwel in beeld op het doek te doen herleven. Zij is eene gezworen vijandin van al
wat van verre of dichtbij naar dilletantisme riekt, houdt volstrekt niet van ongewone,
avontuurlijke dingen en verlangt niet meer in haren man te hebben dan ‘een braaf
burger, een gewetensvol kiezer en een trouw belastingbetaler.’
Het spreekt van zelf, dat zulk karakter bij een minder oppervlakkigen beoordeelaar
onverschilligheid, zoo niet afkeer, moest wekken, veeleer dan wat men noemt: liefde.
De schrijver stelt de zaken echter in zulk daglicht; de goede eigenschappen van het
meisje; de ramp, welke haar met een' slag van haren vader en van hare fortuin
berooft; - dit alles legt zoo wel Victors bandelwijze jegens Martha uit, dat geen lezer
er eenig bezwaar kan in vinden.
Deze zijn de vier hoofdpersonen van den roman. Vast jammer is het intusschen,
mijns dunkens, dat de schrijver dikwijls niet

(1)

Bl. 32.
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meer partij heeft getrokken uit deze gansch tegenovergestelde karakters, althans
hen niet meer met elkaar in aanraking heeft gebracht. Ook aan de eenheid van het
verhaal hadde dit geenszins geschaad.
Agees toestanden zijn geheel onafhankelijk van die van Victor, Wij krijgen eerst
eenige hoofdstukken, waar enkel van éene der hoofdrollen gewaagd wordt; dit
gedaan, valt schrijver op de andere, die dan ook geheel afgehandeld wordt. Dus,
gebrek aan voldoende samenwerking van de verschillige voorgestelde personages,
waardoor het belang door elk hunner ingeboezemd het natuurlijk ontgelden moet.
In den roman, schoon op dit gebied dezelfde strenge eischen niet gesteld worden
als voor het tooneel, mag voorzeker deze regel niet over het hoofd worden gezien.
Vermakelijke typen zijn Bremers zusters, Pietje, Mietje, Fietje en Grietje, ‘niet ten
onrechte aldus op den Burgerlijken Stand aangeteekend,’ zegt schrijver, ‘daar alle
vier uitknipsels naar dezelfde schablone geleken, en geen der vier bijna nooit een
woord zeide, dat ook niet iedere harer drie zusters hadde kunnen zeggen.’
Met de dochters van Prof. Hirschheim kunnen deze typieke vier gelden als
voorbeelden van Hollandsche burgermeisjes ‘die huwbaar zijn.’ Moeten wij den
schrijver gelooven, dan zouden de heeren jonkmans bij meer dan éene onzer jonge
Noord-Nederlandsche ‘zusters’ niet geheel onwelkom zijn!
In het veertiende hoofdstuk wordt een hoekje opgelicht uit het leven van een
aspirant-assistent aan een ziekenhuis. Professor Hirschheim, de bestuurder, schenkt
deze plaats aan den sollicitant, die hem van eene zijner kruisen... pardon, zijner
dochters verlost. Doen dergelijke feiten zich werkelijk voor, dan heeft de schrijver
eene goede daad verricht door deze aan de kaak te stellen, ja, was het voor hem
eene gewetenszaak ze niet onverborgen te houden.
Ik heb mij, bij de bespreking van Mr. van Loghems roman, bepaald bij het bondig
ontleden der voorgestelde karakters: m.i.
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ligt ook in de studie daarvan de groote verdienste van het onderhavige gewrocht.
Dit zij gezegd, zonder de minste afbreuk te doen aan de handeling, die, over het
algemeen, levendig is en de aandacht gaande houdt; het reeds gemelde gebrek ter
zijde gelaten. Geene gering te achten eigenschap is het inderdaad voor eenen
roman, dat hij terzelfder tijd bij eene afgewerkte zielkundige studie eene
onderhoudende lectuur biedt.
Op eenige onwaarschijnlijkheden valt mij hier nog te wijzen: is het niet wat
gewaagd te verzekeren, dat twee personen, vier jaren na een gesprek, zich dit nog
zouden herinneren? Zoo Victor en Agee, op bl. 241.
Strookt het met Bremers ondichterlijken aard, hem, als op bl. 191, verzen van
Goethe te laten reciteeren?
Het gesprek der dischgenooten op het landgoed van Graaf de Greuze in het drie
en twintigste hoofdstuk is een soort hors d'oeuvre over Belgische toestanden:
schoolstrijd, onlusten in de koolmijngewesten en Vlaamsche Beweging.
Voor ons, Vlamingen, moest dit gedeelte bijzonder pikant zijn: echter vraag ik mij
af, of het hier wel de plaats was, deze quaesties - ofschoon slechts vluchtig
aangeraakt - te berde te brengen?
Wat den stijl van het werk betreft, deze is dikwijls voortreffelijk. De dialoog gaat
gewoonlijk vlug van de hand en is boeiend, geestig zelfs, ofschoon men ook wel
eens stuit op gewrongen of gezocht origineele zinwendingen, als, b.v. (bl. 5):
- ‘Bonjour,... van daag er niet uit geweest?’
- ‘Nog niet. Rooken?’
Men moet bekennen, dat deze taal wel wat nevelachtig is. Ook de volgende zinnen
zijn verre van fraai:
‘De jongelingen circuleerden nog en bedachten af en toe het buffet’ (bl. 136).
‘Men moest heel(?) naar Scheveningen gaan’ (bl. 211).
Het is wel natuurlijk, dat een Zuid-Nederlander het niet over zijn gemoed kan
krijgen, het waarlijk overdreven gebruik van bastaardwoorden, waar het onderhavige
werk wederom niet karig mede is, ongelaakt voorbij te laten gaan.
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Waarom toch zoo licht te vervangen uitdrukkingen bezigen, als: ‘eene penible
ontmoeting’, ‘de welbekende odeur’, haar gezond en toch teer teint’, ‘serieus werken’
enz.?
Besluit: Victor is een werk, dat zich door zijnen inhoud verre boven het
alledaagsche verheft en uitmunt door de ernstige studie der karakters: maar over
alles ligt een waas van burgerlijk stijve, echt Hollandsche deftigheid; het gemoed
speelt zoo zelden de voorname rol in deze tafereelen; de practische, redeneerende,
saaie Droogstoppel - dit geldt den schrijver niet, natuurlijk! - grijnst u uit zoo menigen
regel tegen, dat het geheel bij den lezer onwillekeurig een pijnlijken indruk achterlaat.
Antwerpen.
MENDEL.

J. Germain-Lacour. - Les Clairières, Poésies. - Paris, Alph. Lemerre,
éditeur, 1888.
De schrijver van dezen nieuwen bundel behoort tot de jongere school der dichters,
die den vorm als eene godheid eerbiedigen en ook uit het schijnbaar minst beduidend
onderwerp een lief, poëtisch tafereel trachten samen te stellen: wat niets ter zake
doet, mits het maar kunst gelde en geene kunstelarij - en hoe dikwijls worden deze
twee lijnrecht tegenover elkaar gestelde dingen op éénen voet geplaatst!
Zooals onze de Génestet het snedig zegde:
Uw richting is mij wel - mits zij naar boven streeft
(1)
En schoon de mijne niet, mij wat te denken geeft .

Als de zeldzame zonnige plekjes, de clairières, in een dicht bewassen bosch,
ontdekte de dichter den Droom en de Liefde, in het zonder deze zoo donkere,
troostelooze leven, en het is onder deze beide benamingen dat hij zijne gedichten
vereenigt, in welke vooral deze liefelijke verschijningen gehuldigd worden.
Het is als wuifde u uit deze nette bladzijden, uit deze vrien-

(1)

Leekedichtjes, VII, Verschil en Vrede.
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delijke letter, een adem van liefde en onbezorgde jeugd te gemoet.
Je ne serai jamais savant,

zegt schrijver met een lachje en een zuchtje tevens.
J'aime trop, mon coeur s'insinue
Où mon esprit doit seul règner;
Or la science est méconnue
Quand l'Amour veut l'accompagner.

De schier vergetene liefde van het oude jaar komt hem nog eens tot weemoed
stemmen bij het terugvinden van het bloemeken, symbool hunner gehechtheid, dat
hij gedroogd terugvindt tusschen de beduimelde bladzijden van het weleer door hen
zoo menigmaal samen doorbladerde boek.
Dikwerf herleest hij de minnebriefjes van zijn liefje, want, zegt hij:
‘... C'est si doux
Tout ce passé d'amour qu'une page rappelle!
Les premières d'abord quand tu me disais vous.
Voici le tutoiement timide, et qu'on épelle;
Et puis bientôt l'amour triomphant et vainqueur
Et les aveux pareils à des cris de victoire:
L'amour à longs baisers et l'amour à plein coeur!
Et c'est une joyeuse, et douce, et tendre histoire.’

Niet waar, lezer, dit is reine, liefelijke poëzie?
Elders weer slaat de schrijver een meer luchtigen toon aan. De dichter, in wiens
gewrocht slechts één straal der liefdezon schijnt, heeft dadelijk zijn hart veroverd.
Eens beproefde hij zijn heil in eene zuiver platonische liefde, maar gaf dit waagstuk
eindelijk op. Een dichter is ook een mensch!
L'amour sans désirs et sans fièvres,
C'est très gracieux à rimer.
Très gracieux.. mais, pour aimer,
Tes lèvres, tes lèvres, tes lèvres!

Gulle humor straalt uit: Conditionnel passé, Jamais savant,
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en uit het pittig gezegde en origineel gedachte Souhait pour rire:
Je songe quelquefois que ce serait charmant
Que tu fusses malade un peu, très doucement,
- Oh! sans souffrance ni danger, ta maladie! -

En zoo voorts, want haast schreef ik het heele boekdeel uit.
Om alle langdradigheid te vermijden, vermeld ik dan ook slechts bij name de meer
uitvoerige stukken, getiteld: La Fin de l'Idylle, Conte d'Hiver en Sapho. Ook het
zangerige Aux Moinaux, en de fraaie rubriek:Les Mois, dienen met eere aangestipt.
Valt er nu bij al dezen lof ook iets op het werk af te dingen?
Hoe ik het ook met den dichter eens ben in het gedichtje En lisant les poètes:
Que je voudrais pouvoir les lire simplement,
Sans critique stérile et sans l'affreux tourment
De chercher des défauts aux pages les plus belles...

toch moet ik het volgende opmerken: onderscheidt zich dit gewrocht door den
gekuischten, schier geciseleerden vorm, op meer dan éene plaats ook door de
frischheid der gedachte, slechts zeer weinige van alle deze gedichten maken op
den lezer een blijvenden indruk; zelden galmt er u een toon uit tegen, die al de
vezeltjes van uw gemoed doet trillen.
Maar, dat de - blijkens op bl. 139 voorkomenden versregel:
‘... et j'eus
Honte de mon menton et de ma joue imberbes,’ -

dat de nog jonge schrijver voor de toekomst heel wat belooft, staat vast.
MENDEL.
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[Deel II]
Eene Catholieke processie in Hannover.
L. an der Ems is een ouderwetsch stedeken met donkerroode steenen huizen,
waarvan vele nog met houten balken in de muren zijn opgemetseld, de groote spitse
gevels van boven afgestompt. Het heeft wel eenige gelijkenis met sommige
Hollandsche stedekens, ofschoon de reinheid hier niet tot dat angstige uiterste
gedreven is gelijk ginder. Het bezit van zes tot zeven duizend inwoners, de helft
catholiek, de helft protestantsch; deze laatsten verdeelen zich in Lutheranen en
Reformirten; dan zijn er ook nog eenige joodsche familiën, welke eene synagoog
hebben, zoodat er hier vier tempels bestaan aan den godsdienst gewijd. Dit mag
wel veel heeten voor eene zoo geringe bevolking.
Heden is het Heilig-Sacramentsdag; het begint avond te worden, van morgen is
de processie uitgegaan en sedert gisteren schiet het kanon, bij tusschenpoozen;
daar knalt het weder!...
‘Ik ben blij, dat ge de processie hier zult zien,’ zei mij de lieve jonge dame, eene
aangetrouwde verwante, bij welke ik te gast ben.
Ik was ook blij; het is nog al eigenaardig een openbaar kerkelijk feest bij te wonen
in een ander land, en met eene zoo uiteenloopende godsdienstige bevolking als
hier.
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Gisteren omtrent den avond gingen wij de toebereidselen zien: overal plantte men
berkentakken of gansche berkenkruintjes langsheen den straatweg, met sparretjes
daartusschen, niet op zekeren afstand als bij ons, maar met kwistigen overvloed,
zoo dicht bijeen, dat ze letterlijk eene haag vormden; jaarschriften werden boven
de deuren gehangen, vlaggen uitgestoken, triomfbogen opgericht. Volk wemelde
dooreen, de buren hielpen elkander.
‘Als het maar niet regent,’ opperde ik de vrees, wat bekommerd naar den somberen
hemel opziende.
‘Och, of het regent of niet, de processie gaat toch uit,’ verzekerde mijne gezellin,
‘het geschiedt immers voor God.’
Dat vond ik heel juist en godvruchtiger geredeneerd dan in de catholieke streken,
waar men de zorg voor de ornamenten boven de vereering stelt. Wie God dient,
moet er toch iets ten beste voor hebben, maar het is onvriendelijk van hem, als hij
eene ceremonie te zijner verheffing door eene regenbui stoort.
Mijne illusie duurde niet lang. ‘Als het regent, doet elk zijne slechtste kleederen
aan en men neemt de verwezen kerksieraden.’ Alzoo beheerschte de berekening
toch weder het godsdienstgevoel.
‘Het is recht schoon hier!’ kon ik niet nalaten te zeggen, omziende in al dat teder
groen, dat ons tusschen de donkerroode huizen als een walm van Bengaalsch licht
omgaf.
‘Wacht maar tot morgen, het zal nog wat anders zijn!’
Wij moesten vroeg opstaan: om acht uren ving de hoogmis aan, daarna ging de
processie uit. Als ik beneden kwam, stonden de twee kleinste meisjes van het huis,
Hannchen en Irmgard, reeds heel in het wit, om als maagdekens te figureeren, dacht
ik.
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Het inwendige der kerk is als onze kerken, doch minder rijk, en er zijn houten, zeer
ongemakkelijke banken in plaats van stoelen. Het volk zingt mede. Mannen en
vrouwen zitten ondereen, en ik bemerk dat het eene element het andere niet
overweegt.
De dienst duurt vrij lang; als de bel klinkt, knalt een kanonschot telkens juist aan
den buitenmuur en de zwarte rug eener landelijke dame voor mij schokt verschrikt.
Eindelijk is de mis gedaan, vele geloovigen verlaten de kerk. Nu vangt het sermoen
aan. Het is een gewone Hoogduitsche preek als in Vlaanderen, een lof op het
Heilig-Sacrament.
De langste dingen hebben een einde, dat is eene onomslootbare waarheid, en
alzoo is ook eindelijk het sermoen uit.
Wij, mijne huisdame en ik, staan rechtover de kerkdeur om het hoofd van den
stoet, bij welken wij ons aldra gaan aansluiten, te zien buitenkomen.
De schoolkinderen gaan vooraan, vele in 't wit, maar zonder orde gerangschikt
tusschen de menigte; dan volgen de dames van de stad, de vrouwen en meisjes
uit het omliggende, want de veldelijke bevolking is catholiek. Vele dragen nog het
nationaal costuum: de getrouwde eene zwarte pelerine met groenen, of bruinen of
roodachdgen weerschijn, en een verguld of zwart kanten mutsken, waarvan het
eerste model blijkbaar nooit uit Parijs is gekomen, en vier breede bruine of zwarte
linten met schitterende roode of groene geweven bloemen, die op den rug hangen
en hem gansch bedekken; de buitenste zijn dubbel gevouwd, de wind blaast ze
open. De jonge meisjes hebben een lichten sluier, die wat over den nek daalt, en
bloementuilen op het hoofdtooisel, en boven ieder oor ook een bloementuilje; buiten
oorslingers en een gouden kruisken aan eene gouden keten rond den hals, ziet
men niet veel juweelen. Wij maken ook deel van den
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stoet. Alle straten hebben een feestelijk uitzicht: kort gesneden lisch is onder de
voeten gestrooid, kransen hangen op vele gevels, - degene der catholieken - zoo
regelmatig en symetrisch, als waren zij alle door de kundige hand van een behanger
vastgemaakt. De eene triomfboog volgt dicht op den andere. Op zeer kleine
afstanden daartusschen staan tafeltjes met allerlei planten en heiligenbeeldekens;
in 't midden zendt een wierookvat zijne kerkelijke geuren in den lucht. Bij deze
tafeltjes bemerkt men oude dametjes of dienstmeisjes, bescheiden de
voorbijgaansters aanziende, of men ook een bewonderend oog heeft voor hare
uitstallingen; gewis wedijveren zij om het schoonste tafeltje te hebben. Zij maken
den indruk van verkoopsters op internationale tentoonstellingen, welke zwijgend
achter of nevens hare toonbanken op klanten te wachten staan; wierookvaten
walmen overal, zelfs uit de open vensters. De bewaaksters vuren ze ook aan door
er met eenen lepel iets meelachtigs - gestampte wierook zeker - op te strooien.
Eenige vrouwelijke stemmen verheffen zich in den stoet, lofzangen zingend; de
stadsmuziek, welke het Allerheiligste vergezelt, schalt verre achter ons.
Wat merkwaardig is, dat zijn sommige stellages van groen voor de huizen, die er
letterlijk tot op eene tamelijke hoogte achter verdwijnen: zij zijn van rotssteentjes en
mos opgetimmerd, met allerlei groene planten bezet; ook bloemen blinken er
tusschen en fonteintjes spruiten er uit. Vele wimpels wuiven. De protestanten, wier
huizen niet versierd zijn, staan aan hunne deuren en zien stil, eerbiedig toe.
Is het niet een feit, waard aan te stippen, dat de joden hunne vlaggen uitgehangen
hebben?
‘Geschäftsinteresse,’ fluistert mijne gezellin.
Wij zijn buiten de stad, en gaan onder eene bochtige
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dreef van helgetinte olmen; zelfs hier, waar geen groen te kort is, pronkt eene
dubbele haag van feestelijk berkenloover. De hemel is grauw, de wind blaast vol in
't aangezicht, hij wiegt de boomentakken lustig op en neder en doet de bladeren
der nieuw geplante meien sidderend ritselen; zij zijn gansch malsch en frisch
gebleven, zij weten nog niet, dat de stam waarop zij staan, is afgehouwen en hij
hen niet meer voeden kan, zij genieten van het leven dat hun overblijft.
Het kerkhof ligt wat hooger dan de landweg. Daarnevens is een ouderwetsch
gebouw met kleine vensterruiten; een viertal nonnekens staan met gevouwen handen
en neergeslagen oogen aan de deur. Het is een armhuis. Bij den ingang van het
kerkhof zit, geknield, een schoon bronzen engelbeeld, dat te vergeefs een offerblok:
für die Armen, naar de voorbijgangers uitgestrekt houdt.
Een vink slaat herhaaldelijk in een schier uitgebloeiden appelaar; een zwartkopje
- dicht bij - orgelt zijn lied en stoort zich geenszins aan al het menschengewoel
beneden en de gezangen die onder den lindeboom, waarin het verborgen zit, voorbij
galmen.
Ginder zingt de nachtegaal in weelderig struikgewas; dien toon herkent men
immer overal uit duizenden!...
Nu eerst zien wij - geknield in 't gras - de eigenlijke processie de hoogte opkomen
en tusschen de grafzuilen heen naar een opgericht outertje trekken. Zij is
samengesteld uit flambeeuwdragers, den deken met het Hoogwaardig onder een
rooden, reeds verschoten hemel, eenige vanen, de twee hulpgeestelijken, der
Kapelan und der Vikar, en de stadsmuziek, eene magere processie voorwaar, die
van het slechte weder niet veel zou te duchten hebben. De zegen wordt gegeven
en wij verlaten den onafzienbaren stoet, die, ver
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landwaarts een grooten omkring maakt; de mannen - dat vergat ik te zeggen - gaan
laatst.
Mijne gezellin en ik keeren alleen naar huis door de nu stille straten.
Deze processie wijkt dus in menig opzicht niet af van eene der onze: niet altijd
het verschil, vaak ook de gelijkenis met wat men in het vaderland ziet, treft in den
vreemde, het ongewone komt daardoor des te scherper uit.
De zon is door de wolken gebroken, het lisch stuift met het zand langsheen de
kassei; geen mensch is meer te ontwaren; en nu heerscht hier die eigenaardige
reuk van het vertreden, half droog groen, welke het voorbijtrekken van den
ommegang kenschetst, een frissche, bijna versterkende geur, maar die toch de
droefgeestigheid der vernieling en vergankelijkheid met zich voert.
Wij zijn reeds lange, lange weder te huis, als de processie terugkeert; het kanon
schiet onder onze vensters en nog wat later komen, met de groote knapen, de
kinderen binnen: Hannchen en Irmgard, in 't nu bezoedeld wit, met roode verhitte
aangezichtjes, en de kleine Ludwig het jongste broertje - zeven jaar - zoo
doodmoede, dat hij zich in de gang op het tapijt voor de trap nederwerpt, nevens
Molly, den dikken, kortgepooten, langwerpigen bruinen hond, die, gelukkiger dan
hij, heel den morgen aldaar het dolce far niente heeft gesmaakt, en nu nog zoo lui
is, dat hij nauwelijks den staart beweegt, als welkomgroete aan zijn jongen, korzelig
geworden meester.
De muziekmaatschappij - dat verneem ik thans - is meest uit protestanten
samengesteld; zij worden voor hun spel betaald; de protestanten helpen ook uit
gebuurzaamheid wel eens aan het versieren der huizen, als de gelegenheid zich
aanbiedt, al laten zij hunne eigene woningen onbekleed. In
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het leven en in den dood heerscht hier verdraagzaamheid onder de bewoners; de
volksscholen zijn confessioneel, het gymnasium niet; in het laatste zijn er
protestantsche en catholieke leermeesters, de geestelijken geven er beurtelings
godsdienstig onderricht.
Het inkomen der geestelijken is bepaald. Elke inwoner, die van eene Gemeinde
deelmaakt - en vrijdenkers zijn er onbekend - wordt getakseerd voor eene zekere
som; het ontbrekende wordt door den Staat aangevuld.
De joden - wellicht is dit een laatste overblijfsel van godsdiensttwist en
godsdienstige uitsluiting - hebben een afzonderlijk kerkhof. Protestanten en
catholieken worden nevenseen ter ruste gelegd en hunne respectieve pastoors
zegenen telkens ieder graf.
Men gaat naar de begraving van vriend of buurman, om het even tot welken
eeredienst hij heeft toebehoord. De doode ligt in zijne woonkamer in eene onbedekte
kist, zoodat men zijne trekken een laatste maal aanschouwen kan; men defileert
voor het lijk, dat de geestelijken in het sterfhuis zegenen; dan wordt het deksel op
de kist toegeschroefd, en deze, door allen vergezeld, recht naar het graf gedragen.
De voormalige deken - onlangs gestorven - werd hier zeer bemind. Tweemaal in
de week ging hij den protestantschen dominé in dezes huis afhalen en beiden
trokken samen naar de zoogenoemde ‘Wilhelmshöhe’, een landelijk koffiehuis, den
heuvel op in het sparrenbosch, waar zij als gewone stervelingen - niet verstoken
van alle gezellig verkeer en openbare verstrooiing als onze Vlaamsche geestelijken
zijn - vroolijk in gezelschap der andere heeren van L. met de kegels speelden.
Wat zijn plaatsvervanger doen zal, weet men nog niet, hij is hier slechts sedert
kort aangesteld. De Vicar ook begeeft
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zich jaarlijks met de andere inwoners den maandag en dinsdag van Paschen naar
dezelfde plaats, de ‘Wilhelmshöhe, waar heel de bevolking alsdan samenstroomt.
Elk heeft gekleurde, harde eieren in den zak of in een korf; men stampt de toppen
tegen elkaar, breekt men het ei van den medespeler, deze moet het afgeven, breekt
men zijn eigen ei, zoo behoort het aan den tegenstrever. Met arm en rijk speelt de
jonge geestelijke lustig mede. Dit jaar was hij zoo gelukkig door zijne handigheid in
het Eierbikken met een heelen voorraad naar huis te kunnen gaan.
In het noordwaarts gelegen stedeken P. staat eene nieuwe, groote catholieke
kerk. Daar toonde men ons de doopvont - een prachtigen marmeren kom - door
eene rijke protestantsche dame geschonken.
‘Zoodat het hier een Eldorado is,’ zei ik, met een beduidend overblijfsel van
ongeloof in 't hart, op een avond in gezelschap aan eenen der heeren, die de
burgemeester der plaats was.
Ik zie nog de uitdrukking van verwondering, waarmede hij bij deze woorden zijne
helgrauwe oogen onder de borstelige wenkbrauwen optrok, en den comischen ernst,
die op zijn gelaat - rood, rond met grijze bakkebaarden, - verscheen.
‘Jawel,’ antwoordde hij, ‘een Eldorado van louter zoetigheden, maar somtijds ook
met haat en nijd gekruid.’
Aldus zal het wel wezen: de mensch is overal dezelfde met zijn gebreken en zijne
gaven, zijne goede hoedanigheden en zijne ondeugd.
Op den grond der grachten is goor en modder, daar liggen bladeren en afgevallen
takjes te rotten, daar kruipen nare insecten rond, daar is de bodem zoo slijmig en
zwart, dat het genoeg is hem met een stokje te beroeren om heel het water troebel
te maken.
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Men doet het niet, men kijkt bevredigd naar beneden: licht en schaduw spelen door
de overhangende boomen, de onduidelijke voorwerpen op den grond nemen giten topazetinten aan en in bewondering roept men uit: ‘Hoe helder is dit water, hoe
frisch, hoe rein!’
Is het niet reeds zeer wel, wanneer in eene maatschappij, samengesteld uit
zooveel verschillige elementen van twist als hier in L. zijn, de belijders van al deze
godsdiensten vrede en eendracht onder elkander weten te bewaren; wanneer hunne
driften niet in botsing komen; wanneer zij in de helderheid van hun levenswater
geene storing brengen en de oppervlakte kalm en klaar blijft? En moet deze
wederzijdsche, uitwendige verdraagzaamheid zelve niet gunstig op de gemoederen
terugwerken en de broedermin bevorderen?
Juni 1888.
VIRGINIE LOVELING.
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Cervantes als Tooneeldichter door Sleeckx.
3

e

(Vervolg, zie blz. 288, 5 en 6 afl. 1888.)
IV.
Numancia, het andere tooneelspel, dat uit die periode tot ons gekomen is en door
Cervantes eene tragedia genoemd wordt, staat oneindig verre boven El Trato de
Argel. A.W. von Schlegel, die het openingstooneel vertaalde, zegt, dat de Numancia
‘gansch op de hoogte van den tragischen cothurn staat en, in onbewuste en
ongezochte nadering tot de antieke reinheid en grootschheid, een schier eenig
(1)
verschijnsel is in de geschiedenis der moderne poëzie .’ Hij doet uitschijnen, hoe,
‘als in het antieke treurspel, het denkbeeld van het noodlot het geheele gedicht
bezielt, en hoe de allegorische personages nagenoeg de rol van het Grieksche koor
vervullen. De handeling is die van een heldenvolk, dat de schromelijkste folteringen
met bewonderenswaardige standvastigheid doorstaat. Zelfs het zielroerende krijgt
in het stuk een Spartaansch karakter, en al de gewaarwordingen worden in éen
enkel gevoel, de verhevenste vaderlandsliefde, versmolten.’ Het oordeel van Schlegel
(2)
wordt door graaf von Schack ten volle bijgestemd. Louis Viardot, die eene goede
vertaling van Don Quijote en de Novelas leverde, noemt met Fransche
vooringenomenheid het ensemble van het drama gebrekkig, doch bekent, dat

(1)
(2)

Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur.
Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanten.
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‘dans les sentiments héroïques d'un peuple qui se dévoue à la mort pour conserver
sa liberté, dans les touchants épisodes que fait naître, au milieu de eet immense
catastrophe, l'enthousiasme de l'amitié, de l'amour, de la tendresse maternelle, se
(1)
déploie tout le génie de cette âme si fière et si tendre .’ Philarète Chasles, wien
(2)
men eene fraaie studie: Cervantès et ses contemporains verschuldigd is, gaat
veel verder. ‘Quant à Numance,’ zegt hij, ‘si vous aimez Eschyle, vous comprendrez
la beauté, même la sublimité épique de cette création nationale et vengeresse.....
Cette Numance, oeuvre, où la barbare conquête romaine se trouve châtiée après
des siècles par une plume de bronze, est tout simplement sublime. Non-seulement
Rome, mais le génie de la guerre, la force brutale y sont condamnés par la muse
devenue Némésis. C'est au principe de la guerre, à la force sans pitié que le noble
écrivain s'attaque. Il devance les siècles.’ Alphonse Royer eindelijk, van wien wij
(3)
eene min of meer verkorte vertaling van het gewrocht bezitten noemt het ‘een
schoon en grootsch kunstwerk.’ - ‘Ce n'est pas,’ gaat hij voort, ‘si l'on veut une pièce
de théâtre, c'est quelque chose comme une épopée antique, qui a valu à son auteur
le surnom d'Eschyle castillan. Cette tragédie, la seule qu'ait composée Cervantès,
présente un effrayant tableau quón dirait peint avec du sang et des larmes. L'auteur
y élève l'horreur tragique à sa plus haute puissance. Son style prend, dans
quelques-unes de ces scènes émouvantes, une âpreté de couleur et une simplicité,
qui rappelle le Prométhée ou les Perses du père

(1)
(2)
(3)

Notice sur la vie et les ouvrages de Cervantès, vóor de vertaling van Don Quijote geplaatst.
Voyage d'un critique à travers la vie et les livres. Italie et Espagnc.
Théâtre de Michel Cervantès.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

16
de la tragédie grecque. Du Trato de Argel à la Numancia il y a un abîme.’ Tusschen
de overige voorname esthetiekers, welke van het treurspel met uitbundigen lof
(1)
(2)
(3)
gewagen, moeten wij nog Bouterweck , Ticknor en Sismondi vermelden.
Bij het beoordeelen van de Numancia mag men niet uit het oog verliezen, hoe zij
tusschen 1580 en 1590, in een tijdperk van overgang, werd geschreven. De strijd
tusschen de classieke en de romantische richting duurde voort, en de Spaansche
tooneeldichten, zelfs die van de laatste richting, zijn veelal eene soort gedialogiseerde
verhalen. Dat Cervantes meer naar de eerste overhelde, was natuurlijk. Hij had
eene geleerde opvoeding genoten. Zonder aan de eenheid van tijd en plaats zoo
streng als zij te houden, was hij diensvolgens eer met den trant van La Cueva en
andere classieke schrijvers, dan met die hunner romantische tegenstrevers
ingenomen. Immers, alhoewel de voortbrengselen der dichters van de school van
Sevilla weinig invloed op de menigte uitoefenden, werden zij door de lieden van
smaak en kunde meer dan al andere gewaardeerd. Van daar de verwantschap,
welke men tusschen die voortbrengselen en de Numancia bemerkt, die op sommige
plaatsen aan El Saco de Roma (de Verwoesting van Rome) van la Cueva doet
denken. Dat nochtans Cervantes' werk zich verre boven al die van den laatste en
zijne vrienden verheft, kan niet betwist worden.
Het was, gelijk graaf von Schack te recht doet aanmerken, eene zeer gewaagde
onderneming de verwoesting der aloude Spaansche veste tot onderwerp en gansch
eene stad

(1)
(2)
(3)

Geschichte der Spanischen Poesie und Beredsamkeit.
The history of Spanish Literature.
De la littérature du Midi de l'Europe.
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met hare inwoners tot helden van een tooneelwerk te kiezen. Zulk historisch feit
hadde veeleer den vorm van een heldendicht vereischt. Cervantes zelf moet het
begrepen hebben, want hij achtte het raadzaam aan zijn gedicht eer een half episch
en half lyrisch, dan een dramatisch karakter te geven. Liever dan zijne personages
uitvoerig te teekenen, verkoos hij die met breede penseelstreken te malen. Nog
splitste hij zijne handeling in een aantal sterksprekende tafereelen met aangrijpende
toestanden, die, ieder op zichzelf, schoon en indrukwekkend, vrij los, namelijk alleen
door hunne betrekking tot het lot der belegerde stad, met elkander verbonden zijn.
Meer wellicht dan in El Trato de Argel, ontbreekt de anders onmisbare intrige; doch
het belang wordt niet als in dit tooneelstuk verbrokkeld, dewijl de verschillende
deelen zich om éen gemeen middelpunt bewegen en gezamenlijk dienen, om het
belangwekkender te maken. Dit middelpunt, de verwoesting eener stad, welker
bewoners zich onder de puinhoopen hunner woningen begraven, veeleer dan zich
aan de Romeinen over te geven en, als die van het overige Keltiberië (Oud-Castillië),
het Romeinsche juk te torschen, wordt door die kunstvolle groepeering zoo sterk
gekleurd, dat, ondanks de talrijke episodische tooneelen, eenheid in het gewrocht
heerscht en de werking van het geheel eene der meest tragieke is, welke ooit op
het tooneel werd verkregen. Pogen wij 't door eene korte ontleding bevattelijk te
maken.
Het stuk is in vier jornadas verdeeld en afwisselend in terzinen, octaven,
redondilllas (strofen van vier achtsilbige verzen) en versos sueltos (vrije verzen)
geschreven. Reeds het eerste tooneel verplaatst ons midden in de handeling. Wij
zijn in het Romeinsche leger vóor Nu mantia. Scipio, de nieuwe veldheer, verwijt,
in eene krachtige en gloedvolle
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aanspraak, zijnen soldaten, hoe zij door hunne teugelloosheid en verwijfde zeden
schuld zijn, dat het nest van Numantia, na zestien jaar belegering, nog weerstand
kan bieden:
En el fiero ademan, en los lozanos
Marciales aderezos y vistosos,
Bien os conozco, amigos, por romanos;
Romanos, digo, fuertos y animosos;
Mas en las blancas delicadas manos
Y en las feces de rostros tan lustrosos
Allà en Bretanna pareceis criados
(1)
Y de padres flamencos engendrados .

Zoo vaart hij voort en weet, in eene taal, die, even bondig en sierlijk als krachtig en
behendig, beurtelings aan Tacitus en Titus Livius doet denken, zijn krijgsvolk op de
gevoelige plaats te treffen. Wanneer de veldheer heeft geëindigd, neemt Caius
Marius het woord, om in aller naam beterschap te beloven. Voortaan zullen zijne
soldaten aan Scipio toonen, dat die beloften geene ijdele woorden zijn.
Men kondigt de komst aan van Numantijnsche gezanten. Twee burgers van de
belegerde stad komen de Romeinen vrede en vriendschap bieden. Het aanbod
wordt door den stuggen veldheer van de hand gewezen. Hij wil de Numantijners
‘niet als vrienden aannemen en nimmer de vriend huns lands wezen:’
No quiero por amigos aceptaros,
Ni lo serè jamas de vuestra tierra.

Doch er is in den krijg tusschen Numantia en Rome reeds te veel Romeinsch bloed
vergoten. Na het vertrek der gezanten, verklaart Scipio, dat het niet langer den
vijand-

(1)

‘Aan de fiere houding en rijke schitterende wapenrusting erken ik, vrienden, in u de Romeinen;
Romeinen, zeg ik, sterk en moedig. Doch aan de blanke zachte handen en het gelaat zoo
blozend als de rozen, schijnt gij mij eer in Brittannië geboren, door vaderen geteeld uit
Vlaanderland.’
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lijken grond drenken mag. Hij weet er een beter middel op. Hij zal de stad met eene
breede gracht omsluiten en door den honger bedwingen. ‘Aan 't werk dus allen,
zonder onderscheid, de decurio zoowel als de gemeene krijgsman.’ Hijzelf wil het
voorbeeld geven.
Yo mismo tomarè el hierro pesado
Y romperè la tierra facilmente.
Haced todos cual yo, y vereis que hago
(1)
Tal obra que à todos satisfago .

In het volgende tafereel is dit werk volbracht. De stad is ingesloten, alle toevoer van
levensmiddelen afgesneden. Slechts aan éenen kant, waar zij door de rivier Duero
wordt bespoeld, is zij nog vrij. Spanje treedt op onder de gedaante eener Maagd,
met torens gekroond en een kasteel in de hand. Zij roept den Duero aan, opdat hij
de Romeinen belette ook op zijne wateren insluitingswerken te verrichten. De Duero
verschijnt met drie kinderen (muchachos), evenals hij ‘in rivieren gekleed (vestidos
de rio)’ en drie kleinere rivieren voorstellende, die in hem monden. Hij kondigt de
Maagd van Spanje aan, dat de val van Numantia onvermijdelijk is, maar dat haar
roem eeuwig zal leven. In de volgende eeuwen zullen Attila, Bourbon en Alva hare
(2)
nederlaag op Rome wreken .
Estas injurias vengarà la mano
Del fiero Attila in tempos venideros...
Y tambien vendrá tempo en que se mirè,
Estar blandiendo el español cuchillo
(3)
Sobra el cuello romano .

(1)
(2)
(3)

‘Ikzelve wil het zware ijzer grijpen en zal gemakkelijk de aarde breken. Doet allen zooals ik,
en gij zult zien, hoe ik een werk verricht, dat allen zal tot voordeel strekken.’
Rome werd later beurtelings door Attila, den Connestabel de Bourbon en Alva ingenomen.
‘De hand van den woesten Attila zal die beleedigingen in het toekomstige wreken.... Ja, eens
verschijnt de tijd, waarin men het Spaansche zwaard op den Roomschen nek ziet flikkeren.’
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Andere niet min troostrijke voorspellingen omtrent de macht en grootheid van Spanje
in volgende eeuwen brengen de Maagd tot het besluit, dat de woorden van den
Duero hare smart gelenigd en haar bemoedigd hebben. Nog andere allegorische
personen treden verder in het treurspel op, als in de vierde jornada de Oorlog, de
Honger, de Ziekte en eindelijk de Faam. Cervantes had met die allegories bijzonder
op, en vele jaren nadien beroemde hij zich die het eerst op het tooneel te hebben
ingevoerd, iets wat niet heel zeker is. In allen gevalle was, onzes erachtens, die
invoering niet zoo gelukkig, als hij meende. Zijne allegorische figuren zijn veeleer
eene der zwakke zijden van Numancia, hoe schoon en edel ook de woorden klinken,
dien figuren in den mond gelegd.
In de tweede jornada zijn wij te Numantia zelf en vernemen, hoe de
verschrikkelijkste hongersnood in de stad woedt. In eene vergadering van regeerders
en andere voorname burgers wordt besloten, dat een hunner, Corabino, de Romeinen
zal voorstellen den twist door een tweegevecht tusschen een Numantijnschen en
een Romeinschen krijger te laten beslechten. Wint de eerste, dan zullen de Romeinen
het beleg opbreken; behoudt de laatste de overhand, dan zullen de Numantijners
zich aan Rome onderwerpen. Nog wordt beslist, dat aan Jupiter plechtige offers
zullen worden opgedragen, en dat de wichelaar Marquino, bij middel van
bezweringen, het lot van Numantia zal pogen uit te vorschen. De offers worden in
het bij wezen der gansche bevolking gebracht. Zij gaan van onheilspellende
voorteekenen vergezeld. De offervlam klimt niet in de hoogte, in de lucht ziet men
adelaars andere vogels vervolgen en benauwen, onderaardsche geluiden laten zich
hooren, eene bliksemflits schiet door den tempel, en wanneer de opper-
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priester het slachtoffer wil kelen, wordt het door een boozen geest weggerukt, die
de altaren en offertuigen tot algemeene verslagenheid verstrooit en vernielt. De
wichelaar Marquino doet de krachtigste bezweringen op het graf eens jongelings,
die aan den honger is bezweken. De groeve opent zich, de doode rijst op en
verkondigt insgelijks de verwoesting van Numantia. De akelige voorspelling doet
den bezweerder derwijze ontstellen, dat hij zich met het lijk in de groeve stort, die
zich boven beiden weer sluit.
De twee overige jornadus schilderen den hongersnood en de wanhoop der
rampzalige Numantijners met de treffendste en somberste kleuren. Het eerste
tooneel van de derde brengt ons andermaal in het Romeinsche leger. Corabino
vertoont zich op de wallen der belegerde vesting met het voorstel tot het beslissende
tweegevecht. Wederom wordt het door Scipio smadelijk afgewezen, wat hem en al
de Romeinen door Corabino van lafhartigheid doet beschuldigen:
Cobardos sois, romanos, vil canalla!

Het tooneel verandert; wij zijn terug in de stad. Een ander voornaam Numantijner,
Teogenes, raadt zijne medeburgers aan gezamenlijk de vijandelijke verschansingen
te bespringen. Wel kunnen zij aldus slechts eene andere soort van dood winnen,
doch het is beter door het zwaard, dan van honger om te komen. De Numantijnsche
vrouwen verhinderen den hopeloozen uitval. Met hare kinderen in de armen bidden
en smeeken zij zoolang en met zoo bittere tranen, dat men haar en hare kleinen
niet weerloos aan den moedwil en de wreedheid der Romeinen zou prijs geven,
maar liever haar naar de verschansingen laten medegaan, dat de vermurwde krijgers
van het opgevatte voornemen moeten afzien. Men wordt het eens op de markt een
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reusachtigen brandstapel aan te leggen, waarin de Numantijners al hunne
kostbaarheden aan de vlammen zullen ten offer brengen, om ze aan de roofzucht
der Romeinen te onttrekken. Ook zal men al de Romeinsche krijgsgevangenen, die
zich in de stad bevinden, dooden, om met hunne lichamen de uitgehongerde
bevolking te spijzigen!
Hier volgt een hartroerend tooneel van een anderen aard. Twee Numantijnsche
jongelieden, Morandro en Lira, beminnen elkaar sedert lang. De dag hunner
echtvereeniging was vastgesteld, doch werd bij het uitbersten van den krijg en de
toenemende strengheid der belegering tot gelukkiger tijden verschoven. Thans lijdt
het meisje verschrikkelijk van den honger. Hare moeder en haar broeder zijn gister
bezweken, en hare krachten zijn zoodanig uitgeput, dat zij voelt, hoe zijzelve weldra
zal bezwijken. Door hare klachten diep bewogen, zweert Morandro, dat zij niet van
honger zal sterven. Hij zal dezen nacht in het leger der Romeinen sluipen en haar
brood bezorgen, al moest het hem den dood kosten:
De hambre no moriràs....
El pan que el romano toca,
Sin que el temor me destruya,
Lo quitarè de la suya
(1)
Para ponerlo in tu bocca .

Doch Lira wil niet, dat hij zich aan een gewissen dood blootstelle, om hetgeen zij
‘eene luim’ van haar noemt, te bevredigen. ‘Morandro, zoete vriend,’ smeekt zij, ‘het
zou niet rechtvaardig zijn, dat gij voor eene luim van mij uw leven ginget wagen.
Reeds zie ik het vijandelijke zwaard met uw bloed geverwd. Ga niet, Morandro,
schat van mijn

(1)

‘Van honger zult gij niet sterven... Het brood, dat de Romein eet, zal ik onbevreesd uit zijnen
mond rukken, om het in den uwen te brengen.’

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

23
leven! want zoo de uittocht moeilijk is, de terugtocht is nog hachelijker:’
Que si es mala la salida,
Es muy peor la tornada.

En als de jongeling bij zijn besluit blijft:
Mas si, acaso, amado amigo,
Prosigues esta contienda,
Lleva este abrazo por prenda,
(1)
De que me Ilevas contigo .

Na den strijd der liefde, die der vriendschap. Leoncio, de wapenmakker van
Morandro, heeft alles gehoord en wil met hem den roekeloozen tocht wagen.
Tevergeefs poogt Morandro hem te betoogen, hoe het zinneloos ware twee levens,
in stede van éen, op het spel te zetten; hij wil en zal in het lot des vriends deelen.
Middelerwijl is de brandstapel op de markt ontstoken; zijne vlammen verheffen
zich ten hemel. Van alle kanten stroomen Numantijners, mannen en vrouwen,
grijsaards en kinderen toe, met kostbaarheden en rijkdommen beladen, die bestemd
zijn, om het vuur te voeden. Tusschen de verhongerende groepen, die weeklagend
en steenend zich naar de markt begeven, bevindt zich eene moeder met een kind
aan de borst, dat te vergeefs voedsel uit deze poogt te putten, en een ander aan
de hand, dat niet ophoudt om brood te jammeren. Tot het eerste spreekt zij:
Qué mamas, triste criatura!
No sientes que à mi despecho
Sacas ya del flaco pecho
Por leche, la sangre pura?
Lleva la carne à pedaros,
Y procura de hartarte,
Que no pueden mas levarte
Mis flojos, cansados brazos!

(1)

‘Maar zoo gij, teergeliefde vriend, de onderneming toch wilt uitvoeren, neem dezen kus tot
onderpand, dat gij mij (mijn leven) medeneemt.’
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Hijos del anima mia,
Con qué os podré sustentar,
Si apenas tengo que os dar
De la propria carne mia?
O hambre terrible y fuerte,
Cómo me acabas la vida!
O guerra, sola venida
(1)
Para causarme la muerte!

Vierde Jornada. Groote beweging in het Romeinsche leger. ‘Twee Numantijners
zijn, trots gracht en wallen, in het leger doorgedrongen. Zij hebben de voorste
wachten overvallen en zich te midden der pieken geworpen. Na zes soldaten gedood
en andere gewond te hebben, zijn zij in eenige tenten geslopen en hebben ze
doorzocht, tot zij een stuk brood hadden gevonden. Toen zijn zij op hunne stappen
teruggekeerd en hebben nogmaals gepoogd zich eenen weg door de onzen te
banen. Het is eenen hunner gelukt; maar duizend zwaarden hebben den andere
doorboord.’
Zoo verhaalt Quintus Fabius aan Scipio het waagstuk van Morandro en Leoncio.
De gevallen Numantijner is de laatste; Morandro is ontsnapt en te Numantia
teruggekeerd. Ofschoon zwaar gewond, kan hij Lira een korfje met een luttel broods
aanbieden, dat met zijn bloed bevlekt is, en sterft aan hare voeten. ‘o Brood, met
een bloed bevlekt, dat om mij gestort werd,’ roept in wanhoop de maagd, ‘gij zijt
vergift in mijne oogen! Mijne lippen zullen u niet aanraken, dan om u te kussen!’

(1)

‘Wat zuigt gij aan mijne borst, arm schepsel! Voelt gij niet, dat gij, instede van melk, niets dan
bloed uit mijn verwelkten boezem krijgt? Scheur mijn vleesch aan stukken en poog u te
verzadigen, want mijne afgemagerde armen kunnen u niet langer dragen! o Kinderen mijner
ziel! waarmede zou ik u kunnen voeden, wanneer ik u nauwelijks van mijn eigen vleesch kan
geven? o Schromelijke en onverbiddelijke honger, hoe wreed verkort gij mijn leven! o Oorlog,
alleen uitgeborsten, om mij den dood te berokkenen!’
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Tot het uiterste gebracht, hebben de Numantijners het vreeselijke besluit genomen,
met hunne eigen woningen, al de gebouwen der stad in assche te leggen, hunne
vrouwen en kinderen en daarna zichzelven, waar niet elkander, om het leven te
brengen. Het besluit wordt volvoerd, zoodat weldra van geheel de stad nog slechts
rookend puin en van al de bewoners éen enkel, de jonge Variato, overblijft, die, op
eenen toren gevlucht, van daar de Romeinen uittart. Vruchteloos biedt Scipio hem
leven en vrijheid, belooft hij hem geschenken en weldaden, om althans éenen
krijgsgevangen te hebben en te Rome zijne zegepraal te kunnen vieren. Variato
weigert alles, stort zich van de tinnen des torens en sterft den heldendood, wat den
Romeinschen veldheer zijnen lof doet aanheffen:
O nunca vista memorable hazaña,
Dina de anciano y valoroso pecho,
Que no solo à Numancia, mas à España,
Has acquirido gloria in este hecho!
Con tu viva virtua, y heróica, estraña
Queda muerto y perdido mi derecho.
Tú con esta caida levantaste
(1)
Tu fama, y mis victorias derrribasle

Ten slotte verschijnt de Faam onder trompetgeschal, om den heldenmoed van
Numantia, d.i. van Spanje en de Spanjaards, in latere eeuwen aan de geheele
wereld te verkondigen.
Arme Cervantes! Hadde zijn zienersoog verder in de toekomst kunnen dringen,
de voorspellingen zijner Fama en andere allegorische figuren zouden min vleiend
geklonken

(1)

‘o Nooit geziene, gedenkwaardige daad, een ouden en dapperen krijger waardig; want niet
alleen Numantia, gansch Spanje hebt gij door dit feit met roem overladen! Door uwe
schitterende en ongehoorde heldendeugd hebt gij mijn recht (op de zegepraal) vernietigd.
Gij verheft door dien val uwe faam en vernedert mijne overwinningen!’
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hebben. Hadde hij kunnen voorzien, hoe het vaderland, dat hij in zijne Numancia
zoo geestdriftig verheerlijkte, eerlang het slachtoffer zoude worden van gouddorst
en dweepzucht, hij zoude voorzeker spaarzamer geweest zijn met lofspraken op
dien weergaloozen Philips II, El segundo Felipe sin segundo, wiens verderfelijke
staatkunde Spanje te gronde richtte en de beweenlijke gevolgen na zich sleepte,
o

waartegen de Spanjaarden der 19 eeuw nog altoos moeten worstelen.
Wat niet wegneemt, dat de edelaardige en grootmoedige Cervantes inderdaad,
e

gelijk Philarète Chasles zegt, devance les siècles. Reeds in de tweede helft der 16
eeuw, tweehonderd jaar vóor den Engelschen wijsgeer Wilberforce, ijverde hij in El
Trato de Argel voor de afschaffing van den afschuwelijken slavenhandel, welke
e

eerst na 1800 werd verkregen. Reeds in de tweede helft der 16 eeuw, driehonderd
jaar vóor onze huidige vrienden van den vrede, pleitte hij in zijne Numancia tegen
den nog afschuwelijkeren oorlog, met eene overtuiging en eene welsprekendheid,
die wellicht geëvenaard, doch nimmer overtroffen zullen worden. Met volle recht
kan men hem dus den voorlooper der eeuwen noemen.

V.
(1)

Het entremes genaamd Los dos Habladores (De twee Babbelaars) , door Cervantes
mede vóor 1588 geschreven, wordt niet tusschen de tooneelwerken vermeld, welke
hij toen vervaardigde. Evenmin nam hij het op in de verzameling van acht comedias
en acht entremeses, in 1615 door den boekhandelaar Villaroel uitgegeven. Het werd
eerst

(1)

Het naamwoord hablador, door de Spanjaards te Brussel gelaten, wordt er nog in de beteekenis
van blagueur gebruikt.
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in 1624, acht jaren na den dood des schrijvers, gedrukt en opgevoerd. Een der
beste van zijne kleine stukken is het niet. Toch bezit het eenige der voortreffelijke
hoedanigheden, waardoor zich de overige onderscheiden. Vooral de aanvang van
het eerste tooneel is niet zonder verdienste. Hij luidt:
TOONEEL I.
Eene straat.
Treden op: de PROCUREUR, SARMIENTO, ROLDAN, de laatste met gehavende
plunje, lederen kolder, rapier en korte hozen.
SARMIENTO. Neem die tweehonderd ducaten, Heer Procureur, en ik geef
u mijn woord, dat ik, al moest hij mij vierhonderd kosten, wilde, dat de
veeg zooveel punten breeder ware.
DE PROCUREUR. Gij hebt als een edelman gehandeld met dien te geven,
en als een christen met dien te betalen. Wat mij betreft, dit geld
ontvangende, ben ik blijde niet te moeten handelen en u ongemoeid te
laten.
ROLDAN, naderende. Ha! Mijnheer, gij zijt procureur?
DE PROCUREUR. Om u te dienen.
ROLDAN. Wat voor geld is dat?
DE PROCUREUR. Die edelman geeft het mij, om iemand te betalen, wien
hij eenen veeg van twaalf punten heeft toegebracht.
ROLDAN. En hoe groot is de som?
DE PROCUREUR. Tweehonderd ducaten.
ROLDAN. Ga met God!
DE PROCUREUR. God behoede u! (Af.)
ROLDAN, tot Sarmiento. He, caballero!
SARMIENTO. Ik, Heerschap?
ROLDAN. Ja, Uwe Genade.
SARMIENTO. Wat verlangt gij?
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ROLDAN. Houd u gedekt, als ik bidden mag, of ik spreek geen woord.
SARMIENTO, zijn hoofd dekkende. Ik ben gedekt.
ROLDAN. Edele Heer, ik ben een arm hidalgo, ofschoon ik betere dagen
heb gekend. Ik bevind mij in nood en heb vernomen, dat Uwe Genade
tweehonderd ducaten betaald heeft aan iemand, wien zij eene wonde
had toegebracht. Indien dat voor u een vermaak is, stel ik mij te uwer
beschikking. Ik zal het voor vijftig ducaten minder doen, dan een ander.
SARMIENTO. Ware ik niet zoo boos, gij zoudt mij doen lachen. Spreekt gij
ernstig? Meent gij, dat men de wonden toebrengt aan iemand, die ze niet
verdient?
ROLDAN. En wie verdient ze beter, dan de armoede! Zegt men niet, dat
een arme drommel een gelaat heeft als een ketter? En wat verdient beter
eene goede snede, dan het gelaat van eenen ketter? De nood maakt de
wet.
SARMIENTO. Gij moet niet zeer geleerd zijn, want het spreekwoord zegt:
(1)
Necessitas caret lege, wat beteekent: Nood breekt wet .
ROLDAN, zeer ras. Gij zegt het zeer wel, want de wet werd uitgevonden
voor de rust, en de rede is de ziel van de wet. Wie eene ziel heeft, heeft
vermogens. Er zijn drie vermogens der ziel: het geheugen, de wil en het
verstand. Gij hebt een zeer goed verstand, want men erkent het verstand
aan het gelaat, en uw gelaat is boosaardig, door den samenloop van
Saturnus en Jupiter, alhoewel Venus het aanschouwt in kwadratuur met
het klimmend teeken van den horoscoop.

(1)

Roldan verwart cara de hereje (gelaat van eenen ketter) met het Latijnsche spreekwoord.
Het is volstrekt onmogelijk zekere Spaansche uitdrukkingen en woordspelingen van
den tijd van Cervantes juist weer te geven.
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SARMIENTO. Bij den satan, die mij heeft hier gebracht! Ziedaar den kerel,
dien ik noodig had, na tweehonderd ducaten voor eenen veeg te hebben
betaald!
ROLDAN, zeer ras. Eenen veeg, zegt gij? En 't is zeer wel gezegd. Het
was een veeg, dien Caïn zijnen broeder Abel gaf, ofschoon er toen nog
geene degens waren. Het was een veeg, dien Alexander de Groote aan
de koningin Patasilea gaf, toen hij haar de stad Zamora, de welomwalde,
ontroofde, en Julius Cesar aan graaf Pedro Anzurès, toen hij met Don
Gaiferos trictrac speelde, tusschen Cavañas en Olias. Neem wel acht,
dat de wonden op twee manieren worden toegebracht, door verraad en
door jaloerschheid. Het verraad is eene misdaad jegens den koning, de
jaloerschheid jegens onzes gelijken. Men brengt wonden toe met wapens,
wanneer men in den strijd voordeel heeft. Cananza zegt in zijne Philosofie
van den Degen, en Terentius in de Samenzwering van Catilitia....
SARMIENTO. Loop naar den duivel! Gij raast mij dol.
Wat Roldan niet belet met zijne wartaal en zijnen dollemanspraat voort
te varen en nog lang van den os op den ezel te springen, in redeneeringen
zonder kop of staart. Daar krijgt Sarmiento eenen inval:
SARMIENTO. Mijnheer, ik heb eene vrouw, om mijne zonden. Zij is de
grootste babbelares onder de zon, sinds er vrouwen op de wereld zijn.
Wat zij raast, is van dien aard, dat ik haar dikwijls om hare woorden heb
willen ombrengen, gelijk men andere lieden om hunne daden ombrengt.
Ik heb vele geneesmiddelen beproefd, doch geen heeft gebaat. Daarom
denk ik, dat, zoo ik u bij mij in huis nam, en gij vijf zes dagen achtereen
met haar kondet babbelen, gij haar wel tam zoudt krijgen, gelijk de oude
dapperen de jongelieden tam krijgen, die maar even beginnen dapper te
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worden. Kom dus met mij, ik bid u. Ik zal zeggen, dat gij mijn neef zijt, en
aldus zal ik u met die ziekte in mijn huis hebben.
Roldan wenscht, gelijk men wel denken kan, niets lievers. Hij babbelt zoo druk met
Beatriz, Sarmiento's babbelzieke gade, dat deze gedwongen wordt te zwijgen en
allengs op den weg der genezing komt.
Het vermakelijkste daarbij is het gedrag van eenen alguazil. Op het gerucht in de
woning van Sarmiento toegeschoten, vindt hij er Roldan, ‘dien deugniet van Roldan
den babbelaar (aquel bellaco de Roldanejo el hablador),’ als hij hem noemt, en wil
hem aanhouden, daar de kerel met het gerecht een eitje te pellen heeft. Op het
verzoek van Sarmiento stemt de man van de wet er nochtans in toe, Roldan
voorloopig in vrijheid te laten, onder voorwaarde dat hij, na de genezing van Beatriz,
ten zijnent die van zijne vrouw, met dezelfde kwaal besmet, zal komen bewerken.

VI.
Niet enkel dewijl de opbrengst van zijnen tooneelarbeid ontoereikend was, om het
bestaan zijner familie te verzekeren, had Cervantes van dien arbeid afgezien en
Madrid verlaten, om de nederige betrekking van commissaris van den proveedor
general Antonio de Guevera te gaan bekleeden. Hij had geëindigd met te beseffen,
hoe stukken zelfs met eene gematigde classieke strekking, de eenige, waaraan hij
literarische waarde toekende, op den duur de worsteling met de romantische, die
meer in den smaak der menigte vielen, niet zouden volhouden, en vreesde, dat zij
vroeg of laat door deze van het tooneel zouden verdrongen worden. Het was mede
daarom, dat hij naar Sevilla toog en lange jaren bleef, zonder iets voor het tooneel
te schrijven, zich bevre-
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digende met de rol van toeschouwer eens strijds, waarin hij niet verder zich als
looneelschrijver wenschte te mengen.
En wat hij voorzien had, gebeurde. In de tijdruimte, welke zijne vroegere
tooneelspelen van zijne latere scheidt, had in de geschiedenis der dramatische
poëzie in Spanje de gewichtige ommekeer plaats, die een einde stelde aan de
pogingen der bewonderaars van Grieksche en Romeinsche spelen en aan het
Spaansche drama het eigenaardig nationaal karakter gaf, welk het ongeveer honderd
vijftig jaar moest behouden.
Het was inderdaad korts na de verwijdering van onzen dichter uit Madrid, dat
Lope de Vega zijne eerste comedias en autos sacramentales liet opvoeren. Tot nog
toe waren het bijna uitsluitelijk lieden zonder veel literarische opleiding geweest,
die de romantische stukken leverden, door het min beschaafde gedeelte der natie
meest gesmaakt. Ditmaal trad een schrijver op van een geheel anderen stempel,
met kennis, talent, ja genie toegerust, en die nochtans niet aarzelde den volkssmaak
te huldigen en aan zulke stukken de voorkeur te geven. Het kon niet missen, of nu
moesten deze ook door de meer beschaafden gesmaakt worden. Zoo duurde het
niet lang, of Lope had de gunst der toeschouwers van elken stand in zoo hooge
mate verworven, dat hij alle verledene en tegenwoordige tooneelschrijvers in de
schaduw stelde. Dank aan zijn vindingrijk vernuft, zijne dichterlijke opvatting,
gekuischte taal, aan zijn zwierigen stijl, sierlijken versbouw en zijne wonderbare
vruchtbaarheid, werd hij spoedig de meest geliefkoosde dramatische dichter, dien
Spanje ooit had bezeten, en werd de vorm zijner stukken de eenig mogelijke voor
alwie op het tooneel bijval wilde vinden. Immers, het publiek, dat met alles dweepte,
wat zijn groote Lope vervaardigde, wilde slechts datgene toe-
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juichen, wat in zijnen trant geschreven was, althans aan dien trant herinnerde.
Er moesten jaren verloopen, eer de schrijver van El Trato de Argel en Numancia
zich met de nieuwe richting eenigszins verzoende. Zonder voor de schitterende
hoedanigheden van zijn gelukkigen mededinger blind te zijn, was hij het evenmin
voor diens gebreken. Vooral die van des meesters volgelingen, die, als altoos, de
zwakheden van hun model vaak schromelijk overdreven, werden door hem gewraakt.
Zij lokten de bittere, weleens te strenge beoordeelingen uit, welke wij in het eerste
gedeelte van Don Quijote en elders aantreffen, waar Cervantes zijne denkbeelden
nopens de theorie van het drama ontwikkelt. ‘Volgens Tullius (Cicero),’ laat hij, Cap.
XLVII, den pastor tot den kanunnik zeggen, ‘moet het tooneel de spiegel van het
menschelijk leven wezen, het voorbeeld der zeden en de voorstelling der waarheid
(imágen de la verdad); maar de tooneelspelen, welke men heden opvoert, zijn
eenvoudig spiegels van buitensporigheden, voorbeelden van dwaasheden en
voorstellingen van onkuischheid (espejos de disparates, ejemplos de necedades y
imagines de lascivia). Want wat kan buitensporiger zijn, dan ons in het eerste tooneel
der eerste jornada een kind in de luiers te toonen, dat in het tweede tooneel reeds
(1)
een gebaard man is? Welke dwaasheid kan grooter zijn, dan ons eenen grijsaard
als grootspreker, een jongen man als lafaard, een lakei als redekunstenaar (un
lacayo retorico), eenen page als raadsman, eenen koning als pakdrager en eene
prinses als schotelwaschster (un rey ganapan y une princesa fregona) af te
schilderen? En wat zal ik

(1)

Als in Urson y Valentin en andere stukken van Lope de Vega, die Boileau het bekende vers:
Enfant au premier acte et barbon au dernier deden neerschrijven.
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zeggen van de inachtneming der tijden, waarin de handelingen plaats hebben, welke
men vertoont? Ik heb een toonelspel gezien, waarvan de eerste jornada in Europa
begint, de tweede in Azië voortduurt en de derde in Afrika eindigt. Waren er vier
jornadas, de vierde zou stellig in Amerika eindigen, zoodat het stuk in de vier
(1)
werelddeelen zou gespeeld hebben .’ Men heeft het bittere en scherpe dier critiek
aan den mismoed des dichters toegeschreven, die tot zijne beste spelen, als
Numancia en La Confusa, door die der jongeren van het tooneel had zien weren;
doch het is zeker, dat de blaam niet teenemaal onverdiend was, daar sommige
gewrochten van den hoofdman der richting, bij al hunne schoone eigenschappen,
mede door de gegispte onregelmatigheden ontsierd werden.
Toch was de liefde van Cervantes voor het dramatische vak zoo groot, dat zij
hem op den duur geene rust liet en hij in de laatste jaren zijns levens tot het tooneel
(2)
terugkeerdei . Het was alstoen, dat hij in korten tijd de nieuwe reeks comedias en
entremeses vervaardigde, waarvan wij hiervoren gewaagden. Nog meer: trots alwat
hij eenige jaren vroeger over de buitensporigheden en dwaasheden van de
romantische richting geschreven had, zien wij hem deze reis die richting volgen, ja
de reeds zoo groote vrijheden, welke zij zich veroorloofde, overdrijven. De oorzaak
dier verandering, wij zeggen niet van ziens-, maar van handelwijze, is niet verre te
zoeken. Hijzelf heeft ze in eene der comedias van die reeks opgegeven. In de
tweede jornada

(1)
(2)

Nagenoeg als in El Nuevo Mundo descubierto por Cristoval Colon, El Rey Bamba, enz. van
denzelfden Lope.
Zoude het gewaagd zijn te veronderstellen, dat ook ditmaal de wensch zijne omstandigheden
te verbeteren, mede in het spel was? Wij weten, dat hij zelfs na de uitgave van Don Quijote
in armoede bleef verkeeren.
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van het zonderlinge gewrocht, dat hij El Rufian dichoso (De gelukkige Roffiaan)
betitelde, laat hij twee allegorische figuren, La Comedia y la Curiosidad (het
Tooneelspel en de Nieuwsgierigheid), aldus redekavelen:
CURIOSIDAS. Comedia?
COMEDIA. Wat verlangt gij?
CURIOSIDAS. Ik zou willen weten, waarom gij uw vroeger gewaad, den
cothurn, de halflaarsjes en de toga hebt afgelegd; waarom gij de vijf
jornadas, die u zoo deftig, bevallig en statig maakten, tot drie hebt
verminderd. Thans zie ik u het eene oogenblik in Spanje, het andere in
Vlaanderen spelen. Zonder reden verwisselt gij gedurig tijd, plaats en
land. Kortom ik herken u niet meer. Zeg mij van dat alles de oorzaak,
want ik ben, gij weet het, uwe oude vriendin.
COMEDIA. De tijd verandert alle dingen en loutert de kunsten. Waarom
zoude men dan het veranderen en louteren der oude uitvindingen
misprijzen? Voorheen was ik goed genoeg, doch wanneer gij mij wel
beschouwt, zal ik u thans evenmin mishagen, al ben ik van het spoor der
Grieken, dat gij wel kent, en van dat, welk Seneca, Terentius en Plautus
mij hadden voorgebakend, afgeweken. Ik heb maar eenige hunner regels
behouden en andere laten varen, dewijl het gebruik, dat zich aan geene
regels onderwerpen wil, het vereischt. Ik schilder nu vele bijzonderheden,
niet in verhalen, maar met handelingen, en daardoor worden de
veranderingen van plaats noodzakelijk. Het tooneelspel is thans eene
landkaart, waarop Rome en Londen, Valladolid en Gent slechts op eenen
vinger afstands van elkaar liggen. Het hindert mijne toeschouwers niet,
als ik in éenen oogwenk van Duitschland naar Guinea overspring, zonder
daarom dezelfde tooneelplanken te verlaten. De gedachten vliegen snel
en kunnen mij overal volgen, waar ik ze heen voer, zonder mijn spoor te
verliezen en zonder zich te vermoeien.
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Eilaas! de opoffering zijner overtuiging als dramaturg aan eenen smaak,
dien hij waarschijnlijk in den grond zijns harten wansmaak noemde, mocht
Cervantes niet baten; en van alwat hij schreef, heeft niets minder bijval
verworven, dan juist deze tooneelspelen, waarin hij zijne voormalige
denkbeelden te schande maakte, om het publiek te behagen. In de Adjunta
al Parnaso, welke hij op zijn Viaje al Pamaso liet volgen, vermeldt hij de
zes, die hij toen reeds had liggen. Hij veronderstelt in dit toevoegsel, welk
(1)
men een literarisch pamflet heeft geheeten , dat hij zekeren dag een
jongen dichter, Pancracio de Roncesvalles, ontmoet, die hem bekent,
hoe hij een aantal tooneelstukken heeft geschreven, waarvan slechts
éen, en dan nog zonder den minsten bijval, werd opgevoerd. Cervantes
zoekt hem te troosten:
MIGUEL. Geloof mij, de tooneelspelen hebben hunne dagen, als zekere
schoonen, en de goede uitslag hangt evenzeer af van het toeval, als van
het talent. Ik heb een tooneelspel gezien, dat te Madrid gesteenigd en te
Toledo met lauweren gekroond werd. Die eerste mislukking moet u
derhalve niet beletten andere stukken te schrijven, want het kan gebeuren,
als gij er u het minst aan verwacht, dat gij een hebt, welk u roem en geld
verschaft.
Pancracio vraagt hem, of hij ook tooneelspelen heeft vervaardigd, waarop
Cervantes antwoordt met hem degene op te sommen, welke wij kennen.
Daarna:
PANCRACIO. En nu, hebt gij er eenige?
MIGUEL. Ik heb er zes met zes tusschenspelen.
PANCRACIO. En waarom worden zij niet opgevoerd?
MIGUEL. Omdat de schouwburgbestuurders mij niet komen opzoeken, en
omdat ik, op mijne beurt, hen niet opzoek.

(1)

Louis Viardot, in zijne vertaling der Novelas.
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PANCRACIO. Zij zullen niet weten, dat gij er hebt.
(1)
MIGUEL. Ja wel, zij weten het; doch nademaal zij hunne vaste dichters
hebben en zich met dezen wel bevinden, gaan zij geen beter brood
zoeken. Daarom ben ik voornemens de mijne in druk te geven, opdat
men op zijn gemak kunne zien wat bij de vertooning ontsnapt of kwalijk
begrepen wordt. De tooneelspelen hebben hunne seizoenen en tijden,
gelijk de zangers.

VII.
Het was korts nadien, dat hij zijne nieuwe spelen, tot acht comedias en acht
entremeses aangegroeid, den boekhandelaar Villaroel aanbood, die er eindelijk wel
wilde in toestemmen ze hem af te koopen. Zij verschenen, gelijk wij zagen, in 1615,
drie maanden vóor het tweede gedeelte van Don Quijote en omtrent zes maanden
vóor zijn overlijden. Dat éen enkel, niet alleen tijdens zijn leven maar na zijnen dood
de eer der opvoering genoot, is niet waarschijnlijk. Hij schreef er eene voorrede bij,
welke wij niet kunnen nalaten onder het oog onzer lezers te brengen, dewijl zij
alweder het karakter en de kalme, gelaten gemoedsstemming van Cervantes, zelfs
na die laatste vruchtelooze poging op dramatisch gebied, in zoo gunstig licht stelt,
en dewijl zij tevens eenige wetenswaardige bijzonderheden bevat omtrent het
Spaansch tooneel en de Spaansche tooneelschrijvers vóor en in zijne dagen. Ziehier
dus op welke gemoedelijke en naïeve wijze hij zijn laatsten tooneelarbeid inleidt:

(1)

Poetas paniaguados staat er in den tekst, wat zooveel als water-en-brooddichters
beteekent.
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‘Voorrede.
Ik kan niet nalaten, zeer waarde lezer, u om verschooning te bidden, indien gij
meent, dat ik in dit prologo een weinig van mijne gewone bescheidenheid afwijk.
Dezer dagen bevond ik mij in eenen vriendenkring, alwaar over tooneelspelen
en dingen, welke daarmede in betrekking staan, gehandeld werd. Dit onderwerp
werd er zoo fijn uitgepluisd, dat het volgens mij niet voortreffelijker kon besproken
worden. Men wierp de vraag op, wie in Spanje de eerste het tooneelspel uit de luiers
geholpen, behoorlijk toegereed en met tooisels en sieraden bekleed had. Ik, als de
oudste der aanwezigen, zegde, dat ik mij herinnerde den grooten Lope de Rueda,
dien wakkeren man, even uitstekend door zijne voorstellingsgave, als door zijnen
kunstzin, te hebben zien spelen. Hij was te Sevilla geboren en van zijn ambacht
een goudslager. In het herdersdicht was hij bewonderenswaardig, en in dit vak heeft
nooit iemand, noch toenmaals, noch later tot den huidigen dag hem overtroffen.
Ofschoon ik destijds, dewijl ik nog een kind was, zijne verzen niet naar waarde kon
schatten, vind ik toch, wanneer ik eenige, die mij in het geheugen gebleven zijn, op
mijn tegenwoordigen rijpen leeftijd, herlees, dat hetgene ik zegde, de waarheid is.
Vreesde ik niet de palen dezer voorrede te overschrijden, ik zou eenige dier verzen
aanhalen, om de gegrondheid van mijn gevoelen te staven.
Ten tijde van dien beroemden Spanjaard, kon men gansch het kunstgereedschap
eens schouwburgbestuurders in eenen zak pakken. Het bestond uit vier
herderskleederen van wit pels, met goudleder afgezet, uit vier baarden, vier pruiken
en vier herdersstaven of daaromtrent. De stukken
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waren samenspraken, eene soort van herdersspelen met twee, drie herders en
éene herderin. Men sierde ze op of breidde ze uit bij middel van twee, drie
(1)
tusschenspelen, waarin nu eene Negerin, dan een roffiaan , nu een gek en dan
een Biscaaier voorkwamen. Alle vier deze rollen en veel andere speelde gemelde
Lope met de grootst mogelijke voortreffelijkheid en waarheid. Te dien tijde waren
er nog geene machinen, geene tweegevechten tusschen Moren en Christenen te
voet of te paard. Er waren geene figuren, welke door eene val des tooneels uit het
middenpunt der aarde kwamen of schenen te komen, en nog veel minder daalden
wolken met engelen of zaligen uit den hemel neder. Het tooneel bestond uit vier
banken, in een vierkant geplaatst, en uit vier a zes planken, die erover gelegd
werden, zoodat het tooneel zich vier spannen boven den grond verhief. De decoratie
van het tooneel was een oud voorhangsel, dat op twee koorden van den eenen
naar den anderen kant gespannen was en de zoogenaamde kleedkamer vormde,
waarachter de muzikanten stonden en zonder guitarre ergens eene oude romance
zongen.
Lope de Rueda stierf te Cordova en werd, als een uitstekend en beroemd man,
in de hoofdkerk dier stad, tusschen de beide koren, begraven, alwaar ook de
vermaarde nar Luis Lopez begraven is. Op Lope de Rueda volgde Navarro, geboortig
van Toledo, die de faam verwierf de rol eens lafhartigen roffiaans voortreffelijk te
spelen. Deze wijzigde eenigszins de uiterlijke verrichtingen der opvoeringen en
veranderde de zakken der kleedkamers in koffers en kisten. Hij bracht de muzikanten,
die vroeger achter het voorhangsel zongen, naar voren op het tooneel, nam de
tooneelspelers

(1)

Liederlijke spitsboef.
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hunne baarden af (want vroeger speelde geen zonder valschen baard), en liet ze
allen met ongebaard aangezicht spelen, uitgezonderd degenen, welke grijsaards
of andere rollen voorstelden, welke eene verandering van aangezicht eischten. Hij
vond de tooneelschermen uit, de wolken, den donder, den bliksem, de uitdagingen
en veldslagen. Dat alles bereikte nochtans de hooge volmaaktheid(!) niet, waartoe
wij heden gekomen zijn.
Dit is de zuivere waarheid, welke niemand kan loochenen; en hier zie ik mij
genoodzaakt buiten de palen der bescheidenheid te treden. Ik moet verhalen, hoe
op de tooneelen van Madrid mijn Leven te Algiers en mijne Verwoesting van
Numantia opgevoerd werden, alsook de Zeeslag, waarin ik het waagde de
tooneelspelen van vijf jornadas, welke zij tot dan toe gehad hadden, tot drie te
brengen. Ik toonde of, om beter te zeggen, ik was de eerste, die de verborgen
gedachten en inbeeldingen der ziel voorstelde, daar ik onder algemeenen en
vreugdigen bijval der toeschouwers allegorische personages op het tooneel bracht.
Ik schreef in die periode omtrent twintig a dertig tooneelspelen, die alle vertoond
werden, zonder dat men ze met eene stortbui van komkommers of andere werptuigen
begroette. Zij volgden hunne loopbaan zonder gefluit, geschreeuw en gedruis.
Toen kreeg ik andere bezigheden en liet de pen en de tooneelspelen varen.
Toen ook verscheen dit wonder der natuur, de groote Lope de Vega, en verhief
zich tot alleenheerscher van het tooneel. Hij maakte zich al de tooneelspelers
dienstplichtig en onderwierp ze aan zijne wetten. Hij vervulde de wereld met goede,
gelukkige en welverzonnen tooneelstukken in zoo groote menigte, dat zij meer dan
tienduizend vellen beslaan. En, wat nog het buitengewoonste is, hij zag ze alle
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opvoeren of wist ten minste van hooren zeggen, dat zij opgevoerd werden. En al
zijn er ook (en er zijn er velen), die gepoogd hebben den roem zijner werken te
evenaren, zij reikten al te zamen, met wat zij schreven, niet tot de helft van hetgeen
hij alleen heeft voortgebracht. Nochtans, dewijl God niet alles aan allen geeft, zoo
worden de werken van Doctor Ramon, welke na die van Lope de talrijkste waren,
niet miskend. De kunstrijke vindingen van den licentiaat Miguel Sanchez, de
statigheid van Doctor Mira de Mescua, het uitnemend sieraad van ons volk, blijven
hooggeschat, zoowel als het gezond verstand en de ontelbare geestvolle invallen
van den kanunnik Tarrega; de liefelijkheid en zoetvloeiendheid van Don Guillen de
Castro; de fijnheid van Aguilar; de pracht, beweging, praal en groolschheid der
tooneelspelen van Luis Velez de Guevara; de comedias van dit zinrijk hoofd, Don
(1)
Antonio de Calarza, met wien het thans een einde heeft , en die, welke wij, na de
Bedriegerijen van Amor, nog van Gaspar de Avila mogen verwachten. Allen met
nog eenige anderen hebben den grooten Lope geholpen bij de oprichting van het
reusachtig gebouw des Spaanschen tooneels.
Vóor ettelijke jaren keerde ik tot mijne vroegere werkzaamheden terug, en daar
ik meende, dat mijn goede tijd nog niet voorbijwas, vervaardigde ik opnieuw eenige
tooneelspelen. Doch ik vond geene vogels meer in de nesten der vorige jaren, in
andere woorden, geene schouwburgbestuurders, die ze verlangden, ofschoon allen
wisten, dat ik ze had liggen. Derhalve pakte ik ze gezamenlijk in eenen koffer en
veroordeelde ze tot stilzwijgen. Toen zegde mij zekeren dag een boekhandelaar,
dat hij ze mij zou hebben afgekocht, zooniet een geprivilegieerd bestuurder

(1)

Galarza was onlangs gestorven.
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hem had doen verstaan, hoe wel iets van mijn proza, doch niets van mijne verzen
(1)
te verwachten was . Ik beken, dat het mij grootelijks speet zulk ongunstig oordeel
te vernemen. Ik zegde tot mijzelven: ‘Of ik ben zoozeer veranderd, dat ik niet meer
dezelfde ben, of de tijden zijn geweldig verbeterd.’ Immers, gewoonlijk heeft het
omgekeerde plaats, en prijst men bij voorkeur het verleden.
‘Ik wierp een nieuwen blik op mijne tooneelspelen en op eenige tusschenspelen,
welke ik met deze terzijde had gelegd. Ik vond ze niet zoo slecht, dat zij niet zouden
verdienen, spijt dien duisteren schouwburgbestuurder, anderen min enghartigen en
meer verlichten bestuurderen voorgelegd te worden. Ik werd ongeduldig en verkocht
ze aan vorenvermelden boekhandelaar, die ze heeft laten drukken, zooals hij ze u
hier aanbiedt. Hij betaalde ze mij naar behooren, en ik streek mijn geld met genoegen
op, blijde, dat ik geene krakeelen met de tooneelspelers had gehad. Ik wenschte,
dat zij de beste van de wereld of ten minste verdraaglijk waren. Gij zult oordeelen,
lieve lezer! Vindt gij, dat er iets goeds in is, en ontmoet gij mijn kwaadwilligen
schouwburgbestuurder, zeg hem dan, dat hij zich betere en in aanmerking neme,
hoe zij geene openbare en onverholen dwaasheden bevatten; dat het vers juist
datgene is, welk de comedias vereischen, namelijk den natuurlijksten der drie stijlen;
dat de taal der tusschenspelen juist die der personen is, welke er in optreden, en
dat ik hetgeen, waarin ik hier misschien gezondigd heb, wil vergoeden met eene
comedia, die ik thans schrijf onder den titel El Engano a los Ojos (De
Oogenverblinding), en die u, hoop ik, zal bevallen. En hiermede moge God u heil
en mij geduld schenken!’
(Slot volgt.)

(1)

Que de su prosa se podia esperar mucho, pero que de su verso nada.
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Op reis.
Portefeuilleschetsen door Pol de Mont.
Mijnen lieven Vrienden, OMER WATTEZ en GEERT MEUGENS.

Trier.
Een held're Septembernamiddag!
In de toppen der boomen geen zucht,
in de heesters vogelgeschater,
geen wolkje aan de blauwe lucht...
Wij hadden, trots 't steken der zonne,
- de stroohoed beschermde ons niet de duiz'lige hoogte beklommen,
waar men 't landschap best geniet.
Lang hadden wij, in verrukking,
door het gelende kreupelhout,
van den voet der Mariënsäule
op de aloude stede geschouwd.
Ginds verhief zich, met koepels en bogen,
de eeuwenheugende, heerlike Dom,
nog verder de puinen der Thermen
en de Circus, eenzaam, stom;
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daar beneden vloeide de Moezel,
en doorsneed, als een zilverband,
aan weerszijden door bergen omgeven,
het in zonlicht badende land....
Met verdubbelden moed, na de ruste,
ving men den terugtocht aan
langs een smal, steildalende wegje,
gansch bedekt met gruis en blaân.
Diepe voren hadden de regens
in een vroeger jaargetij
in den bodem afgeteekend Als kinderen huppelden wij!
En wij zongen! De schoonste refreinen,
die elk in zijn Liedboek vond,
van 't ‘Urbummellied’ tot de ‘Lorle’,
luid schalden ze uit onzen mond,
tot in 't eind, buiten adem van 't zingen,
en vermoeid van den snellen tocht,
aan een' zwenk van het pad, in de kruiden,
elk onzer een rustbed zocht.
Daar heerschte de plechtigste stilte:
een mierken had ze gestoord...
Het gegons van een zijden wiekje,
men had het er in gehoord!
Toch hadden, op 't geurige mosbed,
wij nauw'liks de leden gestrekt,
- daar werden wij, uit onze domm'ling,
door een' heldere stem gewekt.
Van achter een tuiltje boomen,
in statigen tonenval
klonk zij tot ons, met de reinheid
van water of kristal...
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Een bevallige vrouwenstemme!
Nu scheen zij als zwaar van getraan,
dan weer blijde als het schaat'ren der vogels: wij konden de woorden verstaan!
Een gebed tot de Mutter Gottes:
‘Sei gnädig meiner Pein....’
- Daar ontdekten wij, achter de abeelen,
een kerkje, klein en rein.
En zacht, op het tipje der teenen
tredende, naderden wij
tot de deur, en - eer wij 't nog wisten,
daar knielden wij alle drij....
Wel prevelden onze lippen,
zulk bidden ontwend sinds lang,
geen woorden, die niemand toch opvangt...
Onze ziele was éen gezang!
Onze ziel -op de vleug'len des lofzangs,
die galmde door 't heiligdom,
steeg zij omhooge... - Waarheen was 't?
Tot Wien was 't, dat zij klom?
Tot Wien?...
Dit éene weet ik,
dat, toen plots het loflied zweeg,
en de blankgetooide maged
nog dieper vóor 't altaar neeg;
dit weet ik - dat toen, uit mijne oogen
de bronne der tranen ontsprong:
in mijn hert klonk, Moeder, uw' stemme,
die dezelfde woorden eens zong...!
De zangster verliet de kapelle wij traden eerbiedig terzij,
en, met ontblooten hoofde,
groetten wij alle drij!
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Op de hoogte te Arzheim, bij Coblentz.
Op 't hoogste van den berg, een' breedgetakte
reeds halfontblaârde linde vóor de deur,
verrijst de herberg, met gekalkte muurkens
en strooien dak, gebaad in middaggloed.
Vóor 't huisje spreidt, omringd van dichte bosschen,
een' breede wei 't helgroenend grastapeet.
Daar oef'nen zich, den pinhelm op het hoofd,
twee vendels voetvolk. Nu en dan weerklinkter
een schor bevel, en, als een enkel man,
heft gansch 't p'loton 't geweer, legt aan, en mikt,
en - tot een' enk'len donderslag versmolten,
rolt twintigvoud het schot van bosch tot bosch,
al de echo's wekkend... Langzaam walmt de damp
ten hoogen, en terwijl, bij tromgeroffel,
de schaar, vlugzwenkend, oprukt, nadert stap
op stap het ander vendel tot de plaats,
en laadt, en mikt op beurt,... en nogmaals knalt
uit twintig loopen éen ontzagg'lik schot....
Vóor 't huisjen, onder 't lindenloover, rusten
drie reisgezellen bij een Schöppchen Landwein,
en schuchter biedt het knaapje der waerdin
hun kogels aan, door hem in 't gras ontdekt.
Daarbinnen, in zijn wiegje, huilt een kind,
en lijze, lijze zingt een' vrouwenstemme,
haar slepend lied van ‘Schlafe, Kindchen, Schlafe...!’

Voorbij Sankt-Goar.
De Steenhouwer.
Den zak op den gekromden rug, de kleêren
gescheurd en vuil, en haar noch baard gekamd,
stond, naast een' steenhoop, vlak in 't zonnegloên,
een stokoud man. Met stramme handen zwaaide
hij d'ijz'ren hamer, die, met doffen slag,
bonsde op een' rostklomp, dat de splinters knett'rend
in 't ronde sprongen. Met zijn' hemdsmouw wischte
de grijsaard 't zweet, dat op zijn voorhoofd blonk,
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en slaafde voort, met doffen slag op slag,
de grove keien, spaan voor spaantje, morz'lend...
En hoorbaar klonk, bij elken zwaai der hand,
een schor geluid, - roch'len van een', die sterft uit 's ouden gorgel, door geen dronk gelaafd...
Hoog, op de bergen, boven rots en menschen,
kerft, geel en rijp, de wijndruif aan den stok!

Te Clausen - Luxemburg.
De hemel klaart... Gelijk aan Siegfrieds zwaerd,
dat dwars door 't vormloos lijf eens lintworms klieft,
dringt door de wolken, die in 't West nog dreigen,
een lange zonnestraal, nog een... nog een...,
omhelzend stad en woud met gouden armen!...
Plots stijgt, van uit het dal, gelui van klokken
en psalmgezang tot ons! Daar nadert, statig,
gevolgd van gansch een' stoet van mannen, vrouwen
en kind'ren, luidop biddend achter 't kruis,
de zwarte wagen: op de doodkist welkt
een krans van witte bloemen, en een jong'ling
treedt, zwart getooid, stil snikkend achteraan...
Daar breekt de gansche gloed der avondzon
het wolkfloers door. Op stoet en lijkkoets regent
het vonken gouds, en, in zijn blank roket,
welks armen van zijn' schoud'ren rugwaarts waaien,
gelijkt de priester aan een' Engel Gods.
Ginds, op den heuvel, ligt het veld der rust:
thans houdt de wagen stil. Vier maagden torschen
de kist op hunne schouders, treden, traag,
vast weenend naar de groef, waarrond nu allen
de knieën buigen tot den klammen grond...
En luider stijgt het statig psalmgezang
terwijl, in 't dal, de klokken klagen, klagen...
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In de Namensche Maasvallei.
Moe gegraasd, met vollen uier,
wachten, op het vette meerschland,
dat de vlugge melkster kome,
koeikens, bont- en witgevlekt.
Treurig blaten zij en geeuwen,
turend naar het purp'rend Westen,
schuddend van hunn' kloeken kossem
tor of daasvlieg, die hen plaagt.
Rust'loos met de staerten kwisp'lend,
laten zij de tong, de breede,
glijden langs hunn' haar'ge lippen,
kauwend op een' laatsten halm.
Ginder spoelt een grijze visscher
't groen bekroosde net in 't water,
trekkend uit de smalle mazen,
hier en daar, een' laatsten baars.
Hoorbaar murm'iend schuurt de Meuse
met haar blauwig nat de zandplaat;
lijze, langzaam vloeit zij henen,
langzaam, lijze, baar na baar...
En terwijl nog, deinend, wieg'lend
op den effen stroom, een bootje
op den kalmen slag der riemen,
heenklieft door het spiegelvlak,
schiet de zon, van achter 't bergland,
hare rijkste lichtfuzeeën,
die in roze kransen dalen
heinde en ver op rots en slot.
Hoorbaar murm'lend schuurt de Meuse
met haar blauwig nat de zandplaat...
Stille zwijgt het schippersliedje... Uit het Oosten rolt de nacht...
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Marche-les-Dames.
Aan de eene zij met rotsen, hemelhoog,
aan de and're met een machtig woud omgeven,
ligt daar het vlek, - een need'rig kerkje, een klooster,
en vier vijf hutjes, als een vogelnest
in 't groen verloren, in den zomernoen.
Een' stilte als die des doods! - Geen bandhond blaft,
geen henne kakelt, scharr'lend in het mul,
geen held're kiuderlach klinkt in de tuintjes;
Mijn eigen voetstap wekt, in 't zandig pad,
niets dan een' zucht - zeer dof - en verder niets!
Niets! zelfs geen vallend blad, geen krakend takje...
Daar valt op eens op 't machtig klokkenbrons,
de klepel neer: tot driemaal toe weergalmt
- iets als een' menschenklacht schuilt in die tonen de bronzen stem. En zie, daar barst, in 't kerkje,
het volle spel des orgels schaat'rend los,
en stijgt en zwelt, een koor van maagdenstemmen
meevoerend op zijn' breeden vleugelslag:
een trotsche vloed, die, door de sluizen brekend,
die hem weerhielden, eerst de dalen vult,
straks schuimt en borrelt in de lage vlakte,
weldra de heuvels wint, en, wassend, wassend,
van top tot toppen schuimt, van klip tot klip...
Stom van verrukking, nauw'liks ademhalend,
bleef ik op 't kerkhof staan, en lang, o lang
dreef, als een' zwaan op hoog holslaande baren,
mijn' ziele, rijzend, dalend met den stroom
der tonen, op het machtig orgelspel.
En eerder niet verliet ik 't stille vlek,
dan ik, in 't eigen hert de zoete kalmte,
in 't eigen kleed den wierookgeur des wouds
met mij kon dragen op mijn kronkelpad, een' frisschen kus des winds op heete slapen,
een' zoeten balsem op nog open wonden!
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De pop.
(Bij mijnen Hospes te Laroche.)
Dien avond - als op de ingevallen wangjes
van 't zieke dochterken, de koorts, als rozen
van louter vuur haar' schrille vlekken schiep,
nam de arme moeder, wetend, dat zij 't liefhad,
de groote pop, en lei ze 't kind in d'arm.
Toen glom, een' wijl, iets als een straal van licht
in 't flets uitstarend oogsken; 't pijnlik reut'len
scheen in de keel te zwijgen, en, terwijl
verwrongen door de pijn, geen lid verroerde,
vertrok zich 't paersche mondje tot een' lach.
Op beide knieën, 's kindjes hand besproeiend
met bitt're tranen, zat de moeder daar,
en voelde 't kleine polsje, nauw nog slaand,
en streek langs 't voorhoofd, waar het zweet op stolde,
en zag de rozen op het bleek gelaat
allengs versmelten tot eene enk'le vlam!
Steeds keek, vol stommen dank, het oog der kleine
de moeder aan.... Toen viel de wimper dicht.
In diepen sluimer scheen het schaap verzonken.
Heraad'mend stond de vrouw op van den grond,
en boog zich neer, en kuste 't heete voorhoofd...
‘Slaap zacht, mijn engel! Wees de rust u zoet!’
En langzaam, langzaam liet de koorts haar' prooi
los uit baar' klauwen; langzaam doofde op voorhoofd
en wang de vuurge gloed, en stiller, stiller
werd de ademhaling, tot men niets meer hoorde,
niets dan het tikken van den slinger in
het uurwerk op de schouw...
De doctor treedt
de kamer binnen, bukt zich over 't wiegsken,
bevoelt den pols, de slapen, en - terwijl
met saamgewrongen handen, aan zijn' voeten,
de moeder zinkt, rolt het verschrikk'lik woord:
‘'t Is al voorbij’, van onverschill'ge lippen...
Het popje in d'arm lei men het kind in 't graf!... ‘Slaap zacht, mijn engel, wees de rust u zoet!
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Boekbeoordeelingen.
Van Slaaf tot Vorst. Historisch-romantische schets uit de geschiedenis
van Java, door Melati van Java. - Culemborg, Blom en Olivierse, 1887.
Twee deelen, 5.50 gulden.
Waar is de tijd, dat de lezende gemeente gansch Europa door met starren blik en
ingehouden adem de romans verslond van Eugeen Sue en Alexander Dumas?...
Thans vormen Monte-Christo en Les Mystères de Paris slechts het geestesvoedsel
meer van dienstboden en ongeletterden. De beschaafden en ontwikkelden
versnaperen zich aan anderen, vrij wat beteren, wat degelijkeren kost, sedert dat
Feuillet en Daudet, Thackeray en Eliot, Auerbach en Heyse de wereldletterkunde
met hunne meesterwerken verrijkten.
En toch, wie onzer laat zich bijwijlen nog niet eens gaarne bekoren door het
benijdenswaardig vertellerstalent van eenen Wilkie Collins of eene Miss Braddon?
Zola moge vrij uit de hoogte nederzien op Walter Scott, en diens geniale scheppingen
onbewimpeld eene kunst van ‘liegen en schikken’ heeten, nog in onzen tijd zijn,
onder de verlichte en meest verwende lezers zelfs, dezulken niet verre te zoeken,
die ter afwisseling met eene karakterstudie als Madame Bovary of La Cousine Bette,
een verhaal met eene boeiende verwikkeling zullen ter hand nemen en als groote
kinderen eenen held bewonderen gelijk Quasimodo of Tartarin. Waarom niet? Laten
wij toch niet eenzijdig wezen, zoomin in kunst als op elk ander gebied. Alle boeken
zijn schoon, indien zij slechts door eenen kunstenaar bij Gods genade geschreven
werden; en wie Germinal en Le père Goriot zoowel niet
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bewondert als Le Roman du jeune Homme pauvre en Consuelo b.v., moet eerst
zijne vooroordeelen afleggen, alvorens de pen van den criticus op te vatten.
Met een waar en aanhoudend genoegen hebben wij het jongste werk der
talentvolle Melati van Java van de eerste tot de laatste bladzij gelezen. In hare
bescheidenheid noemde het de schrijfster eene schets, maar het is een historische
roman zoo goed als de beste.
Het uitgebreide, fraaie verhaal, dat op Java speelt tusschen 1684 en de eerste
jaren van 1700, boeit vooral door de grootsche opvatting, de behendige samenstelling
en de meesterlijke karaktertekening. Vooral Si Oentoeng, de slaaf, die zich tot vorst
weet te verheffen, mitsgaders Radhen Goesik Kousouma, zijne vrouw, werden met
rijke, onvergankelijke kleuren gemaald.
Veel scheelt het niet of de eerste, die achtereenvolgens de namen Si Oentoeng,
Soerapati en Radhen Wiro Negoro voert, ware de held van een aangrijpend treurspel
geworden. Hij is een buitengewoon begaafde Javaan, die eene Europeesche
opvoeding ontving, en, een toonbeeld van edelaardigheid, moed en zielskracht,
onze bewondering afdwingt voor de wijze, waarop hij zijn verheven doel bereikt en
zich daar weet te handhaven. Wat zeg ik? De vorst beschouwt de hooge stelling,
welke hij zoo waardig bekleedt, geenszins als het einde, het oogwit van zijn streven.
In zijnen schepter veroverde hij slechts, naar zijne schatting, de tooverroode,
waardoor hij zijn land en volk zal herscheppen, - den hefboom, bij middel waarvan
hij beide opbeuren wil uit den staat van barbaarschheid, van zedelijke en stoffelijke
minderheid en ellende, waaruit hijzelf zich gedeeltelijk omhoog heeft geworsteld.
Helaas! hij stuit op onoverkomelijke hinderpalen. Hij ontwaart, dat zijne krachten te
kort schieten in den eeuwig onbegonnen strijd tegen bijgeloof, slenter en allerlei
ingekankerde ondeugden, en hij bezwijkt wanhopig in zijn vruchteloos pogen.
Voorwaar, zijn lot wekt ons medelijden op en onze deernis. Evenwel zouden wij
nog meer voor hem gevoelen, indien de
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schrijfster den heldhaftigen man niet hadde laten sterven op zijn bed, aan de
gevolgen eener wonde, bekomen in een gevecht, dat moorddadig heet te zijn, doch
waarvan wij eigenlijk niet veel te zien krijgen. Het boek zou eenen oneindig dieperen
indruk hebben gemaakt, wanneer het slot de ondergang van Soerapati geweest
ware, maar een ondergang als die van een reuzengebouw, dat met eenen ijselijk
dreunenden schok en ver uitstervend gedruis ineenstort.
Radhen Goesik Kousouma, de echtgenoote van Soerapati, vormt insgelijks een
belangwekkend, goed volgehouden karakter. Hare Javaansche schoonheid, hare
vurige liefde en bewondering voor den man harer keuze, hare blinde jaloerschheid,
immer wakend en haar op den duur tot de misdaad drijvend, dat alles is een beeld
naar het leven.
De talrijke andere personaadjes werden maar vluchtig geschetst, uitgezonderd
Boeloe Kidoer, de dwerg, Kiai Hemboong, de oude verkleefde dienaar van Socrapati,
en Robert, Soerapati's natuurlijke zoon bij zijne immer onvergetelijke Suzanna.
Ons dunkt alleenlijk, dat de geoefende hand der schrijfster faalde, toen zij dien
Robert teekende. Heel den roman door is hij een tamelijk onbeduidend wezen, doch
zie! op het einde werpt hij eensklaps zijne vale natuur af en verrijst tot eenen held,
verhevener en schitterender dan Soerapati. Immers, Melati van Java stelt hem bloot
aan eene bekoring omtrent van denzelfden aard als die, waaraan Satan weleer de
goddelijke natuur van Jezus toetste, en onze onvoorbereide jonkman staat de zware
proef glansrijk door. Men bedenke bovendien, dat de verzoeker zijn eigen vader is!
In het algemeen vinden wij de schrijfster niet gelukkig in het schilderen van veel
bewogen tafereelen, zooals een feest, een steekspel, eenen veldslag, of van hevige
hartstochten in de uitbarsting hunner volle kracht. En zijzelve is zich de zwakke zijde
van haar talent bewust, zooniet, waarom zoude zij dan verwaarloosd hebben ons
te toonen, wat er omgaat in het gemoed van Radhen Wiro Negoro, wanneer deze
van zijnen
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zoon Robert verneemt, dat zijne zielsgeliefde Suzanna hem trouw is gebleven tot
aan haren dood, en dat zijne vrouw en verkleefdste vrienden hem schandelijk
bedrogen hebben? Thans bestaat daar eene kleine gaping in het verhaal.
De schaduwzijde van het overigens in- en uitwendig fraaie boek is de stijl, welke,
op eenige onnatuurlijkheden en afgesleten vergelijkingen na, wel is waar bijna vrij
is van gebreken, doch ook geene kenmerkende hoedanigheden noch treffende
eigenaardigheden bezit.
Hij is volkomen onpersoonlijk.
De eenige grove feil, eene echte vlek in het boeiend verhaal, is de slordige
ponctuatie. We begrijpen niet, waarom Melati van Java aan dat geenszins gering
bestanddeel harer kunst zoo verbazend weinig zorg meent te moeten besteden.
Zelden lazen we eene bladzij, waarop niet eenige zinteekens moesten veranderd
worden en een half dozijn bijgevoegd, wou de zin aan duidelijkheid niets te wenschen
laten.
Ziedaar het eenig voorbehoud op den lof, dien wij in alle andere opzichten den
nieuwsten roman der vruchtbare schrijfster gaarne toezwaaien. Van Slaaf tot Vorst
is buiten kijf eene boeiende vertelling, uiterst geschikt voor de volksbibliotheken.
Antwerpen.
FRANS VAN CUYCK.

Volksthümliche Lieder aus Norddeutschland, besonders aus dem
Magdeburger Lande und Holstein, nach eigenen Sammlungen und nach
r
Beiträgen von Carstens und Pröhle herausgegeben von D Ph. Wegener.
- Leipzig, 1879. C.A. Koch's Verlagsbuchhandlung.
Das Kind und seine Poesie in plattdeutscher Mundart von Joseph
Weingaertner, Kreis-Gerichts-Director z.D.. - Münster, 1880. Verlag der
Aschendoff'schen Buchhandlung.
Met ingenomenheid wijd ik eenige bladzijden aan een werk, dat voor alle
Nederlandsche beoefenaars en vrienden der folklore waarlijk het grootste gewicht
oplevert. Moeten wij, uit den aard
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zelven onzer studiën, belang stellen in de overleveringen niet alleen van naburige,
maar ook van de verstafgelegen volken, - immers, omdat wij overal treffende punten
van overeenkomst met onze eigen sagen, sprookjes, liederen, enz., aantreffen, van hoeveel grooter nut zijn voor ons niet de naïeve uitingen van geest en gemoed
eener bevolking, welke, als die der Platduitsche provintiën van de keizerlijke
kustlanden, zich door afkomst, taal en zeden zoo innig bij de Zuid- en
Noordnederlanders aansluit?
Verscheidene vellen zou ik kunnen volschrijven met de kinder- en bakerliedjes,
de raadsels en spreuken, welke, zonder eenige merkbare verandering, zoowel aan
gene als aan deze zijde van den Rijn, in den mond van duizenden voortleven. Met
opzet voeg ik er bij: zonder eenige merkbare verandering! Want, - en dit is voorzeker
niet van beteekenis ontbloot, - waar de poëzie van Franschen, Italianen, Provencalen,
Slaven, ja, zelfs van Engelschen en Scandinaven, slechts door den algemeenen
geest, die ze bezielt, en de gedachten, die zij weergeeft, aan de onze herinnert,
bedient die van onze Hoog- en vooral Platduitsche broeders zich door den band
van volkomen dezelfde metrische vormen, uitdrukkingen en woorden als onze
Nederlandsche.
r

De arbeid van D Ph. Wegener, waarop ik thans de beste aandacht mijner lezers
wensch in te roepen, bevat niet minder dan 1093 grootere en kleinere liederen,
verdeeld in drie verschillende brochuren, waarvan de inhoud als volgt op den omslag
wordt opgegeven: I. Aus dem Kinderleben; II. Räthsel, Abzählereime, Volksreime;
III. Spott, Tänze, Erzählungen.
Voorts wordt de inhoud van elk stukje onderverdeeld op de volgende wijze. Aus
o

dem Kinderleben brengt ons: 1 Wiegenlieder, 95 nummers, waaronder ook een
o
drietal bladzijden Kindergebete en een zevental bladzijden rijmen over dieren; 2
r
Unterhaltung und Ammenscherze (van n 96 tot 204), en hieronder zijn ook begrepen
paerdrij- of schokkelliedjes, dansrijmen, A-b-c-rijmen, lees -, geheugen- en
spreekoefeningen, schalke antwoorden op de gekende vraag: ‘zeg eens dit... of
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o

dat...’, en ten slotte paaideuntjes; 3 Die Kinderwelt im Liede, behelzende zonne-,
regen-, en eene aanzienlijke reeks dierliederen; verder een zeer eigenaardig
Verwunderungslied, en rijmen, welke bij 't Bastlösen, d.i. het afkloppen van de schors
r

der tot het maken van fluitjes afgesneden jonge twijgen, gezongen worden (n 205
r

tot n 372).
rs

De tweede aflevering is onderverdeeld in Räthsel (n 373-513). Abzählereime
rs

rs

(n 515-642), Volksreime (n 643-796). Deze laatste rubriek laat ons beurtelings
rs

kennis maken met Aus dem Liebesleben (n 643-692), Essen und Trinken, Noth
rs

im Haus (n 693-724), en Vermischtes (724-796).
o
rs
Eindelijk treffen wij in het derde stukje: 1 Spott (n 797-948), bestaande uit: a.
o
Stände, b. Personen, c. Orte, d. Namen, e. Schnöde Antworten, f. Vermischtes; 2
rs
o
rs
Tänze (n 949-1026); en 3 Erzählungen (n 1027-1093).
Deze laatste aflevering bevat ook een zeer welkom aanhangsel, ‘Sachliches
Register und Verzeichniss der Liederanfänge’ getiteld, alsmede een Register der
Ortschaften, in denen die Lieder gesammelt sind. Uit dit register blijkt, dat de
opzoekingen der kundige verzamelaars zich over meer dan honderd en vijftig
plaatsen uitstrekten.
Na nog even te hebben gewezen op de talrijke varianten, welke bij nagenoeg al
deze liederen vermeld zijn, meen ik wel te doen, bij eenige der eigenaardigste, op
onze Nederlandsche kinder- en volksliedjes meest gelijkende nummers stil te houden.
Nog eens, alles wat mij getroffen heeft op te geven, zou mij veel te verre leiden!
r
In n 65, 's Abends wenn ick to Bette gah, hebben wij eenen tegenhanger van het
r
op bl. 15 van Volkskunde (1888) gedrukte gebed, n III. Opmerking verdient, dat de
Platduitscher nog enkel van 14, de meer bevoorrechte Vlaming echter van 18
engeltjes gewaagt!
De dieren, waarvan in de wiegeliederen van Wegener's verzameling het meest
spraak is, zijn Böälämmk'n, Blae- Schaepk'n, Muhkauh of Muhkoihk'n, Foale (veulen),
Miesemau-
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Kätzk'n of Sause Mause Kätzchen, Hoinek'n (haantje), Farkenen, Piepermüüs.
r
Doet n 106:
Die Bauren, die schmieren die Butter so dick,
das macht, dei Schelme sie kaufen sie nicht,

denken aan het Vlaamsche:
De boeren, die maken de pap zoo dik,
en elke lepel is een(en) slik,
r

n 108
Hast'n Daoler,
gaoh hen naon Marchte,
koep 'tick'ne Kauh,
'n Stümmelk'n dertau,
'n Stümmelk'n vom Schwänzchen,
dideldideldänzchen,

herinnert onweerstaanbaar aan:
'k Ga naar de markt,
en ik ik koop een' koe,
en die koe geeft melk,
en die koe geeft boter,
en die koe geeft pens (sic)
voor den zieken mensch,
en een beetje van tirrelirrelens.
r

(1)

Met n 34, Janmann wull rieden un harr keen Peerd komt het geheel
Vlaamsch-België door bekende: Jan, mijn(e) man, wou ruiter worden perfekt overeen
(Zie van Vloten, I, bl. 39 twee varianten).
r

Van n 138, Bum, Bam, Baier, Köst'r moag keen Aier, hoef ik wel niet te spreken!
Welke namen de vingeren dragen in het Platduitsche kinderrijm, mag hier wel
vermeld worden.
r

In n 155 verneemt men.
Lüttje Fing'r - Golding'r,
Goldaom'r - Kastenkraom'r,
Pottlick'r - Luseknick'r.

(1)

Zie ook WEINGAERTNER, bl. 13.
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In eene variante daarop:
Lüttje Finger, goldner Ringer,
Lanke Mann, Pöttlicker,
Luseknicker.
r

In n l56 leest men:
Datt is de Duum,
de schüddelt de Pluum,
de list se upp,
de dröggt se heem,
de kleine Schelm itt se ganz alleen.
r

In n 157 is de ‘veelvraat’ uit het voorgaande tot ‘verklikker’ geworden:
Däumling, Däumling geht in Bett,
Kurzmann geht vor Mutters Schrank,
Langmann hat noch nichts gegessen,
Weinzapper will's nicht haben,
klein Plappermäulchen geht alles wiedersagen.

Men leze bij van Vloten, Ned. Baker- en Kinderrijmen, I, bl. 13 en 14, zes varianten,
waarvan 1, 2, 3 het best met 157, 4 het nauwkeurigst met 186, 6 met 155
overeenkomen. Ook op bl. 36, II, van hetzelfde werk, treft men deze rijmpjes aan.
r

Naast n 168, Antje Reister, Toom un Teister, Teister un Toom, Saadel un Boom,
legge men de te Wijneghem opgeteekende spreekoefeningen, 5 en 6, bl. 10,
Volkskunde (1888).
r

N 170 is eene variante op het vreemdsoortig lied Van den wonderbaren Boom,
dat ik, jaren geleden, in Rond den Haerd mededeelde.
r

Ick dain bien Buren ain Joar, n 180, is een zeer aardige tegenhanger van een bij
r
(1)
van VLOTEN, II, bl. 26, n 22 medegedeeld liedje .
Ginder, evenals hier te lande, staat de koekoek als waar-

(1)

Zie mede WEINGAERTNER, bl. 52.
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(1)

r

zegger bekend . In n 281 wordt hem echter ook gevraagd, ‘Wannehr sallek Vadder
stoan?’
r

Zeer aardig is het volgende lied, n 287:
Es sass ein Kuckuk auf den Dach,
es regnet sehr und er war nass.
Da kam ein schöner Sonnenschein,
der Kuckuk der war hübsch und fein.
Der Kuckuk war ein braver Mann,
er schaffte sich zwölf Weiber an.
Die erste kehrt die Stube aus,
die zweite trug den Dreck heraus,
die dritte holte Holz heran,
die vierte machte Feuer an....enz..
Die elfte macht sein Pfeifchen warm,
die zwölfte schläft in seinen Arm.
r

De kern van Rückert's meesterlijk gedicht ‘Aus der Jugendzeit’ levert n 299 in dezen
onbehouwen vorm:
Ass ick wegtog, ass ick wegtog,
waor 'n all d'Kisten un Kasten vull;
ass ick wedderkamm, ass ick wedderkam,
waor allens uut,
(2)
wenn't, wenn't jümm man nich nich belùrrt!
r

N 338 uit de nevenrubriek ‘Bastlösen’ herinnert aan de bij van Vloten voorkomende
liedjes, ‘bij 't kloppen der Meifluitjes’, bl. 9 en 10, II.
Vele der bij Wegener vermelde raadsels zijn ook hier te lande goede bekenden.
(3)
Hümmelk'n, Trummelk'n uit 406 vergelijke men met Hummeltje Tummeltje op bl.
r

41, I, van Vloten, en met 4 op bl. 18, Volkskunde (1888); n 413 neemt bij ons dezen
vorm aan: komen ze, dan komen ze niet, en als ze niet en komen, dan komen ze;
r

n 433 komt overeen met: ‘Eenbeen lag op Driebeen; - Vierbeen kwam, die Eenbeen
nam, en Tweebeen was gram, omdat Vierbeen Eenbeen van

(1)
(2)
(3)

Ibid., bl. 33.
Ibid., bl. 34.
Bij WEINGAERTNER, bl. 19, Entke Putentke.
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(1)

Driebeen nam.’ (D. i. een haring lag op eenen driepootigen rooster; de kat roofde
hem, en de meester was daarom boos.)
r

r

N 434 staat bij van Vloten, II, bl. 55, n 15, veel volmaakter. In Brabant hoorde ik
dit raadsel aldus: ‘Daar staat een man in 't hout, en hij spreekt zeer stout’, zonder
meer.
Ook op 436, 437, 438, 439 (raadsels over molen en molenwieken) 446 (over
naald en garen), 466 (over de ganzenpen), 492 (over Hoe heet de hond?) 503 (over
de nagels der schoenen), bestaan vele Vlaamsche varianten. Zie o.a. van Vloten,
II, bl. 53.
Nog een paar raadsels wil ik aanhalen.
473. Lech dien'n Buuk - upp mien'n Buuk! - Laot dien'n lang'n Schlend'rjaohn - in
mien'n Buuk rundümmer jaohn. Dit luidt in Brabant: ‘'k Leg mijnen buik - op uwen
buik, - en laat er mijnen langen - in hangen.’ - (Oplossing: een man, die met den
arm eene ton kuischt.)
474. Eine Kauh un'n Kalf - un'n half Kalf half - un'n Hirsch un'n Reh, - wuur veel
Beine harr'n dee. (Oplossing: vier.) Dit is niet ongelijk met: ‘Een' koe en een kalf en
een half kalf, raadt, hoeveel beenen, dat 'en hin(ne) heeft.’ (Oplossing: twee). In ‘Aus dem Liebesleben’ komt meer dan een paerelken voor.
r

N 656 werd door Klaus Groth herdicht tot een der meesterstukjes uit zijnen
Quickborn. Wij laten dit volksliedje volgen:
Dat du min Schätzel büst,
dat du wul weetst,
kumm bi Dag, kumm bi Nach,
segg mi, wo du heetst.
Kummst du um Mitternach,
kummst du Klock een,

(1)

Zóo in Brabant. - Te Turnhout, volgens eene mededeeling van Luit. Alfr. Harou: ‘Tweepikkel
lag in Driepikkel. Vierpikkel kwam, nam Tweepikkel uit Driepikkel, en Tweevoet was gram,
omdat Vierpikkel Tweepikkel van Driepikkel nam.’ Hier bedoelt men een gebraden hoen, door
de kat uit eene drievoetige kom weggenomen.
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Vaader schlöppt, Mooder schlöppt,
ick schlaap alleen.
Kummst du an'e Kamerdör,
kummst du an'e Klink,
Vaader meent, Mooder meent,
dat deetde Wind.

Niet onaardig is ook 659:
Ich un min Hänschen wull'n Sommerfeld gahn,
harken un binnen, wat anner Lüd dahn;
anner Lüd harket un binnet dat Koorn,
ick un min Hänschen sitt achter de Doorn;
achter de Doorn, dar wasst ock gud Krut,
dar bind wi uns beid en Kränzlin ut.
r

De gemeene grap, in n 677, Hans un Grete, niet zonder virtuositeit berijmd, maakt
ten onzent schering en inslag uit van een vertelsel, waarin spraak is van de
naturalistische kunstgreep, waarmee een beestig-geestige pastoor den vrijer zijner
dienstmeid afscheepte...
r

Recht dichterlijk is n 715. De diepe gedachte, die aan dit stukje ten gronde ligt,
bewijst ten overvloede, - moet dit nog bewezen? - dat ook het volk geniaal kan zijn.
Mutter, Mutter, wie hungert mich!
Brod, Brod möcht' ich: Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen woll'n wir sähen.
Und als das Korn gesähet war,
stand das Kind schon wieder da.
2. Mähen,
3. Dröschen,
4. Backen,
und als das Brod gebacken war,
da lag das Kind schon auf der Bahr.
r

N 739 is in den trant van het bij van Vloten staande: Daar gingen eens drie oude
r

wijfjes... bl. 33, n 33, II.
Van het bekende voorschrift: Houd hoofd, hert en voeten warm, enz., geeft
Wegener onder 777 twee varianten. De
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beruchte achterpoort speelt in de eerste ook hare bekende rol.
De personages, te wier koste de Platduischer zijnen spotlust het meest algemeen
botviert, zijn de advokaat, de snijder, de molenaar, de schoolmeester. Kort en
kernachtig luidthet o.a.:
798. Juristen, böse Christen,
Advokaten, Deibelsbraten!

Ook de Denen moeten het meer dan eens ontgelden.
922. Fit, Dän, fit!
Schonen bist du quitt!
För Wismar häst du lang leg'n,
bi Gadebusch häst du Schläg kreg'n.
Fit, Dän, fit!

Ook over vrouwenijdelheid haalt de Platduitscher zijn hert graag op.
935. Wenn der Frau der Kopf weh thut,
was soll der Mann denn thun?
Dann kauft er ihr en Federhut,
dann ist schon Alles gut.... enz..

De rubriek ‘Erzählungen’ bevat verhalende liederen van zeer uiteenloopenden aard.
Enkele, zoo o.a. het zeer merkwaerdige 1036, behooren tot het soort der romancen
of balladen. De meeste zijn echter van comischen inhoud. Een paar behooren,
ofschoon in liedervorm, tot de rubriek der sprookjes met herhalingen of randonnées.
r

Zic 1044, dat met ons Vlaamsch vertelsel van Tippen, en nog beter met n 40, bl.
36, van Vloten, II, overeenkomt. Dit laatste is echter tweemaal zoo lang als het bij
Wegener vermelde.
r

N 1066 is een fragment van een leugenlied, zooals wij, Vlamingen, er ook
verscheidene bezitten. Eerlang zal Volkskunde eenige der allerfraaiste mededeelen.
r

Een deel van n 1077 komt schier letterlijk overeen met Klompertje en zijn wijfjen,
van Vloten, 470, I. Vergis ik mij
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niet, dan heeft Wegener hier ten onrechte de verschillende liedjes tot een enkel
(1)
vereenigd.
Stukjes als 1079 bestaan er ten onzent bij de vleet. Van Vloten haalt een dergelijk
r

aan op bl. 22, n 12, II.
r

Ook kwelrijmpjes als n 1086 zijn alhier niet onbekend. Wellicht brengt de lezing
van het volgende enkele lezers iets dergelijks te binnen, en in deze hoop schrijf ik
het dan ook over:
Da weer en Mal en Mann:
nu fangt mien Vertelling an.
De Mann de harr en Koh:
nu hör man flietig to.
De Koh di kreeg en Kalf,
nu is mien Vertelling half.
Dat Kalf dat kreeg en witte Schnut,
nu is mien Vertelling rein ut.

- Ook Dan Kind und seine Poësie bevat, ofschoon slechts een 60-tal bladzijden
beslaande, veel belangwekkends. Toch ging de verzamelaar van een gansch ander
r

doel uit. Waar D Ph. Wegener eenen streng wetenschappelijken arbeid wilde leveren,
was het er J. Weingärtner blijkbaar alleen om te doen, eene keuze der fraaiste
kinderrijmen uit Westfalen in het bereik van het grootere publiek te brengen. Te dien
einde verwerkte hij de nummers der verschillende genres, welke hij in zijn boekje
wilde vertegenwoordigd zien, tot even zoovele opstelletjes, welke hij als volgt betiteld
heeft: Wiegen-Liedern, - In der Kinderstube, - Die Lieblinge der Kinder, - Lieder bei
besonderen Gelegenheitem.
r

Dat meer dan éen dezer stukjes in de zoo volledige verzameling van D Wegener
te vinden is, neemt niet weg, dat ons ook hier nog menig alleraardigst liedje wordt
aangeboden.
Belangrijk is, wat Weingärtner ons op bl. 25, omtrent het ‘vertellen’ mededeelt. Ik
schrijf af: ‘Jede Erzählung’

(1)

Zie SCHELTEMA, Nederl. Liederen, bl. 274, Plompaert, een vijfstrophig liedje uit
Pransch-Vlaanderen.
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- men heet het daar ook vertelselkens - ‘beginnt mit: Enmal wass der Mol; im Laufe
derselben wird mehrmals wiederholt: Un do wass mi gut; den Schluss bildet
meistentheils: Un wann sie nicht storwen sind, dann laewet se noch.’
Op bl. 16 krijgen wij eenige kwelsprookjes.
Toerst will ik ju wat vertellen
von Schnip Schnap Schnellen,
von Pastor sin Hündken,
de lekt di in din Mündken.

Ziehier nog een ander:
Einmal wass der es en Mann,
de haedde kinnen Kamm,
do koff he sik enen,
do hadde he enen.

Waarlijk lief en geestig is dat van ‘Knost un sine drie Söne’.
‘Daor was en Buer in Soest, de hedde Knost, un hadde drie Söne. De ene hedde
Josi, de andere hedde Knost, un de diärde hedde Janbänken. De wullen alle drei
reisen; de erste wass lamm, de twedde wass blind, un de diärde konn gar nich gaon.
Daor quammen se an en graut, graut Water, daor wassen drei Schippe up. Dat ene
wass lack, dat andere wass brack, un dat diärde, dao wass kin Baoden in. Un daor
der kin Baoden in wass, dao gongen se alle drei in sitten. De ene versunk, de ander
verdrunk, un de diärde quam gar nich wier. Un de der nuh gar nich wier quam, de
quam in enen grauten, grauten Waold. Un in den Waold, daor wass en grauten,
grauten Baum. Un in den Baum, dao wass en busbaunenen Pastor, un en hòltenen
Koster in. De delden alle Sundage dat Wihwater met Knüppeln ut.’
Onder de Sprückwöde, die ik mede in de tweede afdeeling aantref, zijn er eenige,
die ik niet kan nalaten, mee te deelen. Zij tintelen van louter humor! - Wat de
Gewohnheit nich dait, sag de Schnieder, dao staohl he en Stück van sine egene
Buxe. - Alles met Maote, zag de Schnieder, dao prügelte he sine Frau mit de Elle.
- Et wass men'n Oewertog, sag de
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Voss, dao trocken se em et Fell över de Ohren. - Dat is en ander Kön, sag de Buer,
dao bet he in 'n Musekittel. - Dao goth se met em hen, sag de Kreihe, dao hadde
de Havk se int Muel.’ Enkele zijn ook in onze provintiën in omloop. Zoo o.a.: A
dvaokoten un Wagenriäder mot man schmeeren, en het in de kinderwaereld
algemeen gekende: De der upsteit, sin Platz vergeit.
Op bl. 29. maken wij kennis met een in 't Hoogduitsch gesteld lied, dat eigenaardig genoeg - ook in Klein-Brabant, althans in meer dan eene gemeente
van het edele Payottenland, bekend is, - natuurlijk in zeer verminkten vorm! Voor
de aardigheid heb ik dit lied door eenen eenvoudigen werkman van mijn geboortedorp
laten afschrijven. Ziehier letterlijk deze niet onwelluidende cacographie:
1. Ma lieberruinse, ma lieberbuinse,
wat kont zij spele, wat kont zij make!
- Hij kan wel spelen al op zijn fluitjen.
Flideriderit, speel ik op mijn fluitjen!
2. Ma liberruinse, enz.,
wat kont zij......enz.
- Hij kan wel spelen al op zijn klarinet,
kladeradera, speel ik op mijn klarinet.
Van kladeradera komt flideriderit,
flideriderit, speel ik op mijn fluitje!
3. Ma lieberruinse, ma lieberbuinse,...
Wat kont zij spele, wat kont ze make?
Hij kan wel spelen al op zijn fiolin.
Zim, zim, zim, speel ik op mijn fiolin,
van zim, zim, zim komt kladeradera,
van kladeradera komt flideriderit,
flideriderit, speel ik op mijn fluitje!
4. Ma liberruinse, enz...
Hij kan wel spelen al op zijnen bass on.
Zom, zom, zom, speel ik op mijnen basson, enz..
5. Hij kan wel spelen op zijne piano.
Tintanto, speel ik... enz.
6. Hij kan wel spelen al op zijn trommeltje.
Roebe doebe doeb, speel ik op mijn trommeltje, enz..
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Wat wij van Nathan zingen, die zeven zonen had, wordt in Westfalen (zie bl. 30),
mits eene verandering in den vorm, van Adam en zijne zeven kornuiten opgehaald.
De lezing van Weingärtner is echter zeer onvolledig. Zie ook van Vloten, II, bl. 62,
5.
Ook volgende aanteekening wijst op eene nieuwe overeenkomst tusschen het
Platduitsche en het Vlaamsche volksleven: ‘Ein groszes Vergnuegen hat das Kind,
im Falle Sonnenschein und Regen zusammentreffen; es sagt alsdann: “Nu haeft
se in de Hölle Kermiss,” oder auch: “Nu backt de Hexen Pannkochen”, während
das Kind bei Mei-Regen glaubt grosz zu werden, und sich alsdann mit blossem
Kopfe nass regnen lässt,’ (bl. 35).
Bl. 37 brengt ons een rijmpje: Palm Palm Posken, dat nagenoeg overeenstemt
met van Vloten, II, 62, 5.
Schier zonder eenige wijziging lees ik, bl. 42, de vijf of zes eerste regels van het
Groningsche Sinterklaasliedje, dat bij van Vloten, II, bl. 59, vermeld staat.
Doch genoeg! Deze aanhalingen bewijzen op meer dan voldoende wijze, wat ik
reeds in den aanvang van dit overzicht beweerde - dat het populaire leven in geene
andere gewesten zoo getrouw ons eigen Nederlandsche volksleven weerspiegelt,
als in Holstein, Westfalen, enz., en dat bijgevolg geene uitheemsche folkloristen
recht hebben op meer belangstelling van onzentwege als onze lieve stam - en,
waarom het verzwegen - taalgenooten: de Platduitschers.
POL DE MONT.
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M.A. Perk. De Tooneelarbeid eener Non uit de Tiende Eeuw. Amsterdam.
A. Rössing. 1886. 206 pp.
Met voorliefde richt onze eeuw haar aandacht op alles wat tot de middeleeuwen
behoort: immers, daar ligt de vorige schakel onzer hedendaagsche beschaving en
men mag zonder vrees van tegenspraak beweren, dat zelfs onze Gebildeten de
middeleeuwen minder kennen dan de Oudheid, althans die der Grieken en
Romeinen. Veel nochtans is voor ons uit die periode te leeren; en op menig punt
worden ons, in de studiën die thans, talrijker dan vroeger, over de middeleeuwen
het licht zien, nieuwe gezichteinders geopend. Kennen wij weinig over de oude
letterkundige voortbrengselen, die tot ons eigen land behooren, volstrekt niets weten
wij van andere produkten, in de taal der geleerden geschreven. De heer Perk trachtte
ons in dit boekje een gansch onbekend figuur te schetsen, namelijk dat van
e

Hrotsuitha, de non van Gandersheim, die in de 10 eeuw zich met tooneelarbeid
bezig hield. In een met losse pen opgestelde reeks hoofdstukken geeft schrijver
achtervolgens beschouwingen over de ontdekking van Hrotsuitha's geschriften, hun
inhoud, hun waarde voor de geschiedenis en voor de kunst. Alleen op hun gewicht
voor de geschiedenis der beschaving wenschte ik meer klem gelegd te zien. Wel
duidt Perk dit punt aan, doch vergenoegt zich met er op te wijzen, dat zij voor de
kennis der tijden waartoe zij behooren, een kostbare bron zijn. Voor het overige
verdient de schrijver slechts lof: met veel belangstelling volgt de lezer hem in zijn
onderzoek, dat, behalve de hoedanigheden van stijl en taal, de groote
aantrekkelijkheid der nieuwheid aanbiedt.
AUG. GITTÉE.

M.A. Perk. Uit vroeger Eeuwen in Oost en West. Schetsen. Aarlanderveen, W. Cambier van Nooten (1888). 305 bl.
De heer Perk had een gelukkige gedachte, toen hij besloot eenige verspreide
opstellen tot een bundel te vereenigen. De hier
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herziene stukken vonden reeds vroeger een plaats in den ‘Gids,’ de ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen’ en ‘Nederland,’ en hoewel het niet te vreezen zij, dat zij spoorloos
in de ‘grafkelders’ zouden verdwijnen, waarvan schrijver in zijn voorwoord spreekt,
toch zal iedereen dit boekje welkom heeten, omdat tijdschriften zoo vaak
ontoegankelijk zijn.
Deze schetsen verdienden weer opgegraven te worden, om hun degelijkheid en
om de nieuwheid der er in behandelde onderwerpen tevens. De Sprookjes van
Moeder de Gans, het Tooneel in China, het Roelantslied, de Legende van
Rolandseck, een Middeleeuwsch Kerklied, de Minnehoven zijn de titels der hier
herdrukte opstellen.
De heer Perk is een bewonderaar der middeleeuwen; hij gevoelt hare poëzie en
weet ze zich tot eigen te maken. Noode zie ik er van af, om de puike bladzijden over
te nemen, waarin hij b.v. de onweerstaanbare macht van den volkszanger op burcht
en markt schetst.
Meer dan eens verdedigt hij de middeleeuwen tegen de nog zoo verspreide
opvatting, die ze maakt tot een tijdvak, waarin niets goeds zich openbaarde en
slechts onkunde en barbaarschheid den scepter voerden. Die vergoding der liefde,
tot ziekelijkheid toe, waarvan de middeleeuwen een zoo zonderling voorbeeld gaven,
steunde op den ongemeen hoogen eerbied, welke de vrouw in de samenleving,
althans bij de leidende standen, genoot. Treffend worden deze gedachten
uiteengezet, vooral in de Legende van Rolandseck en in Minnehoven; in dit laatste
zal de lezer eenige zeer eigenaardige opmerkingen aantreffen over het karakter
der Fransche letterkunde in de eeuw van Corneille en Racine, en den beschavenden
invloed van het Salon, dat schrijver met veel recht op de Minnehoven terugvoert.
Van meer litterarischen aard is het onderzoek omtrent de bron, den
geschiedkundigen achtergrond en den ouderdom van het Roelantslied. In onze taal
werd daar weinig over geschreven, hoewel dat gedicht ook voor onze letteren gewicht
heeft, en hier te lande vroeger zeer populair was: een bewijs vinden
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wij in het feit, zeker aan velen onbekend, dat Roeland, de stormklok te Gent, naar
den held genoemd werd, wiens aandenken zonder twijfel bij 't volk in hooge eer
stond.
In het essay over de legende van Rolandseck doet de heer Perk door een concreet
voorbeeld uitschijnen, hoe ieder volk steeds zijn individuëel karakter drukte op zijn
sagen, en in de daarin handelende personen zijn eigenaardig streven en gedachten
een lichaam gaf. Stellig kon geen beter voorbeeld gekozen worden dan deze
diepzinnig-poëtische sage, door Schiller in zijn Ritter Toggenburg in een zoo
volmaakten vorm gegoten en hier in een paar meesterlijke bladzijden naverteld.
Even nieuw als gezond gedacht is het stuk over het Chineesch tooneel. Het
tooneel als afspiegeling der maatschappij, heeft een groot gewicht voor de
volkenkunde en geschiedenis. Het levert een uitnemende bijdrage tot de kennis van
een volk, en zulks moet vooral het geval zijn voor een natie die een zoo zelf-geboren
ontwikkeling bezit als de Chineezen: ‘een volk,’ zegt schrijver, ‘wiens
eeuwenheugende beschaving een stroom gelijkt, die men van verre nauwelijks
wegens de hem omzoomende steile rotsen kan onderscheiden, en wiens vruchtbare
oevers men niet kan aanschouwen tenzij men die rotsen beklimt. Een volk, welks
instellingen en zeden dezelfde zijn als voor duizend jaren. Welks kunst en
wetenschap, opvoeding, wijsbegeerte, openbaar en huiselijk leven, wetten en taal
aan vaste regelen gebonden, niet veranderden. maar evenals hun huizen, jonken,
schrift of gelaat hun oorspronkelijk karakter behielden, al kwamen andere rassen
hun grooten muur doorbreken, en hun nieuwe beheerschers opdringen. Een volk,
welks heden door een onverbreekbaren keten aan het verleden is gekluisterd, en
dat thans nog door eerbied voor dat verleden, door trouw aan die overleveringen
dooreen sterk plichtsgevoel zich kenmerkt.’ Deze korte karakteristiek van het volk
doet al het nieuwe vermoeden, dat in het essay over het Chineesch tooneel
aangeboden wordt.
Minder lof heb ik over voor het stuk, dat het boek opent en
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de Sprookjes van Moeder de Gans be handelt: niet om den vorm, welke altijd bij
den heer Perk een ongemeene gekuischtheid vertoont, doch om de opvatting. Op
het historisch gedeelte, ontstaan van het boek en levensbijzonderheden van Perrault,
heb ik niets af te dingen, doch, wanneer aan de exegese dezer naïeve scheppingen
de hand geslagen wordt, vindt de heer Perk in al deze sprook jes natuurmythen
weer, waarin de optredende personen moeten voorstellen ‘de zon, de aurora, de
wolken, den nacht, den winter, den orkaan’. - Men ziet, de auteur is een
Max-Mülleriaan à outrance, zooals ook blijkt uit de jammerlijk met drukfouten gevulde
bronnenlijst. En inderdaad, hij neemt al de natuurmythische uitspattingen van Husson
en Cox voor eigen rekening. Hoewel de anthropologische school, met Andrew Lang
aan 't hoofd, daarvoor nog niet veel heeft in de plaats gesteld, toch heeft ze bewezen,
dat dergelijke uitlegg ingen in bijna alle gevallen elken grond missen. Dan, met
welke overtuiging wordt die opvatting van het sprookje als symbolen der
natuurverschijnselen hier, niet voorgeslagen, doch opgedrongen! Men leze b.v. blz.
43, waar schrijver alle bezwaar tegen de theorie meent te vernietigen met de bloote
bewering: ‘de ware acteurs dier kleine volksdrama's zijn, zooals wij zagen, de zon....
enz.’ En 't bewijs? Jammer voor deze stelling, dat schrijver met zooveel oprechtheid
al de onwaarschijnlijkheid der theorie van Max Müller laat doorschemeren, door de
veronderstelling op blz. 31, en waarop hij dan verder bouwt. De lezer kan zich niet
weerhouden van op te merken, dat een hypothesis alle zekerheid mist.
Wil men een bewijs van de waarde dezer theorie? De Grootmoeder in Roodkapje
wordt opgevat als de moederaarde, ‘voor wie de zon (Roodkapje) ten zegen is, en
tot wie deze zich begeeft om haar, in den vorm van gebak en boter, het noodige te
brengen.’ Het zonlicht-Roodkapje wordt ten laatste door den nacht-wolf verslonden;
doch deze verslindt eerst de Grootmoeder. - Dit gedeelte van het sprookje blijft
echter onbesproken. Of zal men beweren, zooals het volgens dit stelsel
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volstrekt noodzakelijk is, dat de nacht de moederaarde verslindt?
De zon, nu eens het zonlicht, dan weer het morgenrood, wil men op die wijze in
een menigte personages terugvinden, die volgens de subjectieve opvatting
verschillen. De lezer, die zich al dat symbolisme moet laten welgevallen, kan zich
maar niet inbeelden, hoe een primitief volk, als de Ariërs ten tijde van het ontstaan
dezer sprookjes, zijn geest reeds tot zooveel symbolisme kon rekken. Hoe negatief
tot nog toe het resultaat ook zij, meer waarheid vind ik in de woorden van Prof. Muir
door Lang geciteerd: ‘This allegorical interpretation seems unlikely to be correct, as
it is difficult that the phenomena in question should have been alluded to under such
a variety of names and circuinstances’. Wie in de zaak belang stelt, zal den
tegenhanger dezer zeer fantastische behandeling vinden in de even verschenen
uitgaaf der sprookjes van Perrault door Lang.
AUG. GITTÉE.

M.A. Perk. Wandelingen door de Provincie Antwerpen. Met
Schetskaarten. - Utrecht, J.G. Broese. 1885. 242 bl.
Ter gelegenheid der Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1885 gaf de heer M.A.
Perk een werkje in 't licht, dat in ons land nagenoeg onopgemerkt bleef, en verreweg
die groote vergetelheid niet verdient, waarin het zich thans nog bevindt. En dat wel
om verscheidene redenen. Schrijver is goed met ons land bekend, hij gaf o.a. over
de Ardennen smakelijke reisschetsen, tot het samenstellen van welke hij het
schilderachtige Belgische hoogland in alle richtingen doorkruiste. Ook van ons
Vlaamsche land in 't bijzonder is hij een warm vriend, en vooral onze Vlaamsche
liberale beweging genegen. Deze laatste hoedanigheid is thans wel niet meer zoo
zeldzaam bij onze noorderburen, dank aan de verbroedering door de Taalcongressen
bewerkstelligd, en door de nadere bekendheid met elkander, die voor beide
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rijken daaruit voortsproot; toch blijft het feit de moeite waard vermeld, en verdient
erkend te worden.
Wij hebben hier eenige reisschetsen in de provincie Antwerpen. Het zal mogelijks
menigen lezer verwonderen, zoo ik beweer, dat ook voor ons, Vlamingen, uit dit
boek veel te leeren is. Hoevelen zijn er wel onder ons - en deze opmerking maakte
ik reeds ter gelegenheid van de ‘Reisschetsen in de Ardennen’ - die ooit een toertje
deden in de Antwerpsche zandvlakte, en de kleine nette landstadjes kennen, welke
als oasen in de woestijn vormen? Wij hebben allen waarschijnlijk een oppervlakkige
bekendheid met de hoofdstad; wie mede wat aan Vlaamsche kunsthistorie deed,
bezocht ook Mechelen; doch, het getal dergenen die de loffelijke nieuwsgierigheid,
hun eigen land te kennen, verre genoeg dreven om naar Lier, Herenthals en Turnhout
een reisje te ondernemen, is gewis niet groot. Nu, de heer Perk liep de gansche
provincie te voet of per as af; hij bepaalde zich niet bij de steden, ook vele dorpen
bezocht hij; en in deze streek, waar de grootere centrums schaarsch zijn, hebben
de kleinere gemeenten dikwijls een hooger gewicht dan men geneigd zou zijn aan
te nemen: daarom zijn de bijzonderheden die wij hier aantreffen over dorpen, als
daar zijn Postel en Tongerloo met hun abdijen, Gheel met zijn krankzinnigenkolonie,
Hoogstraten met zijn gesticht voor landloopers, Brasschaet met zijn Polygoon,
Westmalle met zijn Trappistenklooster, zeer interessant. De auteur is overigens
goed op de hoogte van de geschiedenis der streek die hij bereist, en zijn boekjes
verkrijgen een blijvende waarde door het ernstiger gedeelte, dat hij op handige wijze
in zijn reisverhaal weet in te weven. Ook aan zijn breede gedachten zal iedereen
hulde brengen: terwijl hij ons van de eene zijde de diepe achterlijkheid dezer
afgezonderde en hun eigen leven levende gemeenten schetst, laat hij tevens
gerechtigheid wedervaren aan den weldadigen invloed, dien de kloosters op het
materieele leven dezer streek te weeg brachten, dank de onafgebroken pogingen
door hen tot het ontginnen der heide aangewend. De poëzie dezer naakte streek
heeft de heer
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Perk verder naar behooren weten te schilderen, zooals het overigens van een
natuurvriend als hij is, te verwachten was; en bij het genot, dat hij den lezer daarbij
weet te doen smaken, komt dezen menige bladzijde te binnen van onzen nationalen
prozadichter, die zoo met lijf en ziel aan zijn dierbare Kempen gehecht was. Ik ben
er zeker van: wie dit boekje doorbladerd heeft, voelt in zich den lust opkomen om
het voorbeeld van den noorderbroeder na te volgen, die ons een gedeelte van ons
eigen land deed kennen. De heer Perk heeft alleszins reden, zich over dezen uitslag
te verheugen.
AUG. GITTÉE.
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Twee herinneringen uit Amerika, door Cyriel Buysse.
Den jeugdigen en onervarenen reizigers opgedragen.
I. Dogfish.
In ettelijke streken en gewesten bestaan er min of meer oude en, door overlevering,
om zoo te zeggen nationaal geworden grappen, die, van geslacht tot geslacht
herhaald, dienen om op min of meer aangename wijze eens met den vreemden of
onbekenden bezoeker te gekken. Van zulken aard, b.v., is hier in Vlaanderen het
welbekend ‘schavuiten zoeken;’ zoo wordt op zee de scheepsjongen in 't water van
den Oceaan gedoopt, zoo heeft men, in zekere plaatsen van Amerika, het
‘dogfish’-vangen.
Het was in Indiana, verleden jaar, omtrent het midden van October. Men had ons
om twee ure 's morgends gewekt; wij waren haastig, al door de doodstille straten
der stad, in het stationsgebouw gekomen; en, met den trein van twee en
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half vertrokken, stapten wij om vijf ure af juist in 't open veld, een eenzaam,
onbewoond oord van bosschen en weiden, met een woord, eene volle
Amerikaansche wildernis. Geen station, geene halte, geen weg, geen pad zelfs,
daar waar de trein had stilgehouden; enkel een paal, terzijde van de spoorweglijn
en op dien paal eene grijze, vermolmde, dwars genagelde plank, met de twee ruw
geschilderde, door wind en regen reeds half uitgeveegde woorden:
FISH LAKE.
Om het stilhouden des treins op die verlorene plek te verkrijgen, hadden wij enkel,
daags te voren, naar Chicago aan den ‘Lake Shore and Michigan Southern Railway
Depot’ een telegrafisch bericht hoeven te sturen. Het valt gansch niet moeielijk, in
Amerika, om eenen trein onderweg op eene gevraagde plaats te doen stilstaan.
***

De dag begon te krieken. Achter de grijze woudgordijn, die het Oosten begrensde,
ontvouwde zich langzaam, zeer langzaam, als met aarzeling, de lichtroode dageraad.
Alles bleef in diepe stilte en mijmering gedompeld. Die wilde natuur, door geen
zichtbaar leven bezield, door geen verneembaar gerucht gestoord, ontving, als het
ware onbewust, den groet des dags. Alleen van uit de weide steeg een trage, bleeke
mist ten hemel op, evenals uit ons brein een onbepaalde droom verdwijnt, bij het
ontwaken van den geest.
Zwijgend stapten wij vooruit door 't hooge, dorre gras. Wij waren ons gezessen:
Dick, mijn vriend, vier zijner makkers, ik. De lucht was ietwat killig. De gestalten der
twee of drie eersten verdwenen in den grijzen mist. Elk droeg zijne
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lijn en had het een of 't ander pakje in de hand. Wij moesten daar tot middernacht
verblijven en hadden levensmiddelen meê.
Na ongeveer een kwartier gaans, verlieten wij de ‘prairie’; wij hadden den ingang
van een woud bereikt. De grond werd eensklaps harder; wij waren weer in halve
duisternis gehuld en klommen naar omhoog. Na enkele schreden, bemerkte ik dat
wij tusschen hooge boomen een kronkelend wegeltje volgden.
Schielijk hield de voorman stil.
‘Wij zijn er,’ sprak mijn vriend.
Mijne makkers gingen ter zijde, ik deed een laatsten stap vooruit en in eens, terwijl
mij eene groote frischheid tegenwoei, bevond ik mij op den top van een heuveltje
en voor den drempel van een laag, bouwvallig houten hutje, waarvan een der mannen
de voordeur openstak. Rechts en links waren de wouden zwart en dicht, maar voor
het stulpje lag eene breede opene plaats, die, naar beneden dalend, uitliep op eene
grijze, eentonige en onafmeetbare oppervlakte, als een besneeuwd veld voor onze
voeten uitgestrekt: wij stonden aan den boord des meers, van hetwelk men mij
daags te voren al de wonderen geroemd had.
***

Na een vlug ontbijt - de Amerikaan doet er nooit andere - en nadat onze lijnen in
orde gebracht waren, kwamen wij aan het meer. De zon was aan den gezichteinder
geklommen, de mist van lieverlede opgestegen; de luchtsgesteltenis voorspelde
een heerlijken dag. Twee schuitjes lagen aan den boord des waters, onder een
afdakje. Wij verdeelden ons in twee kampen, drie en drie, stapten ieder zijn verschil-
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lend vaartuig binnen en trokken stil en langzaam, zeer stil, zeer langzaam, om den
visch niet te verschrikken, naar het midden van het meer. Het was niet al te groot,
maar evenals meestal de ontelbare meertjes die men in Illinois, in Indiana of in
Michigan aantreft, uitnemend lief en schilderachtig. Zeer grillig en aardig van vorm,
langs alle kanten door bewoude hoogten ingelijst, kon het misschien een uur of drie
in den omtrek hebben. Het water, in den schijn zeer ondiep, had eenen bodem van
kruid en goor, waarvan zelfs de langste onzer riemen de diepte niet konden peilen.
Men begreep dat de verschrikkelijke ‘malaria’ daar moest gevestigd zijn en deze
wellicht de reden was van de onbewoondheid der streek. Althans, rijk aan visch
mocht het meer heeten.
Langs alle kanten zag en hoorde men de visschen - vooral in den vroegen morgen
op zoek naar hun aas - boven de watervlakte uitspartelen en wippen en het duurde
ook niet lang of enkele mijner makkers hadden, bij middel hunner lijnen, prachtige
baarzen en snoeken bovengehaald. 't Was waarlijk prettig. Nauwelijks hingen de
lijnen, aan wier haakje als lokaas een klein bliekje hing, eenige stonden in het water,
of zip! daar ging de koord geweldig naar beneden en de hengelaar, plotselijk
trekkend, haalde een heerlijken visch uit het meer, die glanzend en druipend, eene
wijl met openen muil en gewrongen staart, aan het uiteinde der lijn hing te zwaaien
en als het ware te dartelen. Toen ontstond er een vluchtig maar verdoofd gejoel in
de schuitjes; korte goedkeurende opmerkingen, ternauwernood geuite gebaren
wisselden af met eenen blik, met eenen glimlach al over het water; een zachte
riemslag dreef het bootje een paar roeden verder, alwaar, na eene korte afwachting,
eene nieuwe vangst weldra de nieuwe stilte storen kwam. 't Is
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ongeloofelijk wat schatten van visch er in die kleine meertjes van Amerika verborgen
zijn.
Ik echter bleef ten achter. Waarbij het kwam, begreep ik niet; ik had wel
herhaaldelijk mijn lokaas - door eenen van de visschers zorgvuldig aan mijne lijn
gehaakt - nauwkeurig na te zien en mij te overtuigen dat alles dienaangaande in
orde was; ik had wel niet te spreken, niet te kuchen, haast niet te verroeren in de
boot, de visschen dreven mijne lijn voorbij om bij mijne gezellen ie gaan aanbijten;
ik kon, zoo als men in visscherswoorden zegt, ‘geen levend herte vangen’. En ik
begon, ondanks de aanmoedigingen en herhaalde beweringen mijner makkers dat
de visch toch bijten zou, het bepaald op te geven, toen eensklaps mijne lijn, om zoo
te zeggen, mij uit de handen werd gesnokt. Ik had juist den tijd die met geweld te
weerhouden en ze, met kloppend hart en met eene onzeggelijke vrees voor breuk,
boven te halen.
God! welk een monster, of beter gezegd, welk een wonder van visch!
Verbeeld u eenen zalm, eenen grooten volwassen zalm van minstens eenen
meter lengte, van minstens vijftien pond gewicht; een prachtig, heerlijk dier,
zwartbruin van boven, sneeuwwit van onder, met ronde zwarte oogjes en twee, drie
lange stekers op den muil. Ge moogt het gelooven, ik werd in eens gansch bleek,
zooals Dick, mijn vriend, het mij naderhand vertelde, en had een onvrijwilligen en
achteruitdeinzenden schok, toen het monster met een doffen plons op den bodem
van het schuitje viel.
‘Wat is dat?’ vroeg ik verbaasd aan de andere visschers van de beide schuitjes,
die, door mijne vangst in opschudding gebracht, zich allen, met kreten en
uitdrukkingen van bewondering, rondom mij hadden geschaard.
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‘That! a dogfish,’ riep John M., de oudste van de bende, een groot en struisch
Amerikaan, met deftig gelaat en bruinen, gansch naar voren gegroeiden baard.
‘Dogfish! Is dat goed om eten?’
‘Good! Delightful,’ was het ernstig antwoord. ‘Just as salmon.’
Ik zag mijne vangst met onbeschrijflijken hoogmoed en ontroering aan. Ik kon er
het oog niet van afwenden; ik bemerkte ook niet eens de zonderlinge uitdrukking,
de soort van schimplach, die - het is mij eerst later in het geheugen gekomen - op
dat oogenblik de wezens der omringenden bedekte.
‘Maar die is zeker verschrikkelijk raar?’ zei ik enkel.
‘'Course’, antwoordde de man in zijnen baard, terwijl hij zich omkeerde om een
nieuw lokaas aan mijne lijn te doen.
Hoe zag ik toch dan ten minste den onbedwingbaren grimlach niet, die op al de
overige aangezichten kwam!
***

Beste lezer, het zij u voldoende te weten dat ik dien dag alzoo zes groote ‘dogfishen’
ving. Zes groote ‘dogfishen,’ en - anders niet.
Al de gebeurtenissen van dien dag zijn mij onuitwischbaar in den geest gebleven.
Toen ik mij in het bezit van zulke schaften zag, kreeg ik oprecht een oogenblik
de gekke en ernstige gedachte van mij daar in die wildernis, met die hut tot woning,
te vestigen en, als in een luilekkerland, van loutere vischvangst, van ‘dogfish’-vangst
te leven.
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Ik herinner mij nog, dat, met het bootje tot dicht bij een der oevers gevaren, ik
eensklaps, tot mijne groote verwondering, eene kat langs heen den boord des waters
zag wegvluchten.
‘Is dat wellicht eene wilde kat?’ vroeg ik aan Dick.
‘No, it i'nt,’ antwoordde hij mij door den neus, met zijn Amerikaanschen tongval.
En hij vertelde mij dat ‘Jacky,’ de kat van den huize, eens meegenomen om ginds
in het hutje eene rat te vangen, bij het uur van vertrekken vergeten, en aan den
boord des meers gebleven was. Zij waanden ze sinds langs gestorven, toen zij haar
eens, bij een bezoek aan het meer, op nieuw ontdekt hadden. Geen middel echter
van er nog omtrent te geraken! Zij was inderdaad half wild geworden.
‘Maar waarmeê leeft ze?’ vroeg ik verbaasd.
‘It catch's fish,’ was 't zeer natuurlijk antwoord.
It catch's fish! Het was dus mogelijk, mijn ideaal! Ik was begoocheld, opgetogen,
als uitgelaten van blijdschap!
En denk niet dat ik een enkel oogenblik begrepen heb dat men mij voor den gek
hield; geloof niet dat ik zelfs eens den helschen grimlach zag, met welken John, de
groote, bruine yankee, na iedere vangst mijne lijn vatte en er een nieuw vischje aan
haakte, met de in zijn breeden en bruinen, vooruitgegroeiden baard gestotterde
woorden: ‘I'll give h'm another bait’; denk zelfs niet, dat ik mij - o verwaandheid! - al
te verwonderd toonde, dat zij, mijne andere makkers, geen enkelen ‘dogfish’ vingen;
neen, neen, door hoogmoed en vervoering verblind, ben ik voortdurend en zonderden
minsten argwaan in het net gevallen, heb ik, en tot het einde toe, ‘dogfish’ gevangen!
***
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't Was eerst bij den terugtocht dat ik mij gedurende enkele oogenblikken, wel niet
juist belachelijk, maar toch ietwat beschaamd en als het ware ontnuchterd gevoelde.
Wij hadden in den namiddag de vischvangst gestaakt en in het hutteken onzen
maaltijd genomen. Vervolgens waren wij eenige uren ter ruste gaan liggen en
eindelijk om elf en half ure 's avonds, al door de ‘prairie’ naar de spoorweglijn
teruggekeerd. Daar gingen wij op nieuw, evenals in den vroegen morgen, alle zes
achtereen, door het hooge, dorre gras, met pakken en korven overladen. Eenieder
droeg zijne vangst en had die op de beste manier pogen te bergen, behalve ik,
wiens buit te talrijk en ie groot was om ergens in geborgen te kunnen worden. Ik
droeg dus mijne reusachtige visschen aan den arm, alle zes dwars door muil en
vinnen, bij middel van een touw, waarvan ik de beide uiteinden vasthield, naast
elkaar gereesemd. Stellig vond ik het zeer juist dat eenieder droeg wat hij gevangen
had; maar toch, mijne vracht was overzwaar en het verwonderde en mishaagde mij
dat niemand, zelfs mijn vriend, wiens pak zeer licht was, daar hij enkel met een
brandenden lantaarn vooraanging, zich niet, eenmaal aanbood om mij te ontlasten,
des te meer dat allen, zeer opgeruimd, mij onophoudelijk en met ongemeene
geestdrift gelukwenschten en zich op voorhand verheugden in den reusachtigen en
fijnen maaltijd, dien zij 's anderdaags, met hunne en mijne visschen te zamen, in
het huis van Dick zouden nutten. Dan, ik had reeds in andere omstandigheden
kunnen bemerken dat de gedienstigheid niet juist eene der Amerikaansche
hoofdgaven is en ik was overigens te fier om aan iemand eene hulp te vragen, welke
mij niet aangeboden werd; daarbij ik had nog niet bepaald van mijn ideaal van
eenzaam visschersleven, ginds, aan den boord van 't meer, met Jacky, de kat,
afgezien; ik zou mij dus die
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kleine onaangenaamheid getroosten, en, wel is waar, inwendig de Amerikaansche
onhoffelijkheid vermaledijdend, geraakte ik zonder al te groot ongeduld, maar
zweetend en buiten adem, met mijne dogfishen tot aan de spoorweglijn.
Daar hielden wij stil. De nacht was pikdonker. Zware wolken moesten boven onze
hoofden drijven, want het waaide een weinig en geene enkele star was op 't somber
gewelfsel te bespeuren. De eenige klaarte die wij zagen, was deze van onze lantaarn
en rechts en links, maar in een eindeloos verschiet, twee lichtjes langs de
spoorwegbaan, het eene rood en onbeweegbaar, het ander geel en pinkelend, maar
schier onzichtbaar. Wij zetteden ons neder.
De samenspraak was eensklaps onder die Amerikanen zeer ernstig geworden.
Zij koutten van wat hun meest aan 't harte lag, namelijk van hunne handelszaken.
Zij hadden zich op zijde van de baan in een halfrond geschaard en zaten neergehurkt
of op de knieën; de lantaren, in hun midden, schoot een zonderlingen, bijna
spookachligen glans op hunne ietwat stuursche wezens. John, de breede, bruine
baard, voerde het woord. Hij was de vorige week naar Chicago geweest. Eigenoogig
had hij er den toestand der zaken nopens den uitvoer der granen beschouwd. Het
was verschrikkelijk. Al de elevators van Chicago staken proppensvol en niet alleen
de elevators, maar vier en twintig zwaar geladen schepen lagen voor de haven,
bereid om bij het eerste signaal naar Buffalo op te varen. Maar juist daaraan lag het
gebrek. Geene de minste vraag kwam uit Europa; sinds veertien dagen had geen
enkele bushel tarwe de groote handelsstad verlaten. Moest die toestand lang duren,
dan was dit de ruïne voor kooplieden en boeren.
En tot slot van zijn gezegde:
‘If we cannot get somewhere a fine little war, it's finished
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for ever,’ sprak John, met eene deftige beweging der linker hand zijnen baard
openstrijkend.
Allen deelden zijne meening. Een oorlog alleen zou den uitvoer der granen nog
mogelijk maken, den reusachtigen ‘stock’ wegnemen, die zich sinds een paar jaren
in al de magazijnen van geheel Amerika op hoopen stapelde. En onmiddellijk
begonnen zij over de mogelijkheid van eenen aanstaanden Europeeschen oorlog
te disserteeren. Zij waren ingelicht over het laatste uitheemsche nieuws. De toestand
werd akelig; de oplossing der Bulgaarsche quaestie verdeelde diep de mogendheden.
Rusland zond onophoudelijk nieuwe troepen naar zijne Zuid-Westersche grenzen;
Oostenrijk wapende eveneens, de schok werd onvermijdbaar. Duitschland zou de
partij kiezen van Oostenrijk, Frankrijk die van Rusland en de gansche ‘Old Country’
zou in omwenteling staan. 't Is dan dat al de landen zich zouden spoeden om nog
bij tijds hunnen voorraad graan op te doen.
Daar zaten zij alle vijf in 't midden van dien somberen nacht, in die wilde
Amerikaansche ‘prairie’ rond hun licht gehurkt, louter met het oog op hun eigenbelang
het verschrikkelijk gevaar, dat boven de oude, beschaafde wereld hing, te bespreken.
Geen enkele die zelfs eenmaal aan de wreedheid van den oorlog dacht, aan het
gestorte bloed, aan de tranen, aan den rouw van duizenden en duizenden familiën,....
zij zagen niets dan den opslag van 't graan, de elevators en magazijnen met eene
bedrijvigheid van mierennesten geledigd, de volbeladen treinen langs de
spoorwegriggels vliegend, de legioenen schepen over de groote meeren stoomend
en, in vergoeding, de hoopen zilver, de hoopen goud, de hoopen ‘greenbacks,’
welke de geldkoffers des lands vervulden..... O, Amerikaansch karakter!....
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Maar John richtte zich op en ging in 't midden van den spoorweg staan. Hij keek
het westen in.
‘Is it coming, John?’ vroeg eene stem.
De hooge gestalte van den Amerikaan teekende zich zwart en fiks op den
somberen hemel af. Onbeweegbaar, zonder antwoorden, keek hij voortdurend 't
westen in. Nieuwsgierig ging ik achter hem staan.
Het gele lichtje, dat wij bij onze aankomst ontwaard hadden, scheen eenigszins
gegroeid; het pinkte klaarder en schoot bijwijlen eenen flauwen straal. Het naderde,
maar eensklaps, op het oogenblik zelf dat het nog scheen te zullen vergrooten,
zagen wij het weêr verminderen, en klein en flauw en nietig worden, om eindelijk
geheel en al in de duisternis des nachts te verdwijnen.
(1)
‘Ya ,’ antwoordde toen de baard, en ging weg.
‘Is dat onze trein?’ vroeg ik eenigszins verwonderd.
‘Ya,’ herhaalde de baard. En na een oogenblik mij ten gronde duwend:
‘Listen,’ sprak hij.
Ik lei het hoofd op den riggel en hoorde inderdaad een dof geruisch, omtrent als
dit welk men verneemt wanneer men het oor tegen eenen telegraafpaal drukt.
‘Hoever is hij nu nog wel van ons verwijderd?’ vroeg ik, weer rechtstaande.
‘Three hours at least; it's running through the valley at this time.’ Een kwartier
later was hij wezenlijk in volle zicht. Het was de eerste maal dat ik bemerkte van
hoe wonderverre men des nachts, in de onbewoonde streken van Amerika, eenen
trein hoort komen. Onmiddellijk ging Dick tusschen

(1)

Bijna in al de streken van Amerika waar er veel Duitschers wonen, is, in den wandel, het
woord Yes aldus ontaard.
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de riggels staan, alwaar hij langzaam en in de wijdte met zijne lantaarn begon te
zwaaien.
Daar floot de naderende reus. Hij had ons signaal gezien. De lantaarn verdween,
wij gingen terzijde, de trein hield ruischend stil en wij klommen er op.
‘You do n't forget your fishes, Cereul?’ vroeg mijn opstijgende vriend.
‘Of course I do n't,’ was mijn opgetogen antwoord.
Eene deur ging open, een stroom van licht sloeg ons in 't aangezicht, de trein
floot en reed voort, wij waren binnen.
***

Gij kent, lezer, die lange, lange Amerikaansche spoorwegwagens, waarvan soms
in de jongste wereldtentoonstellingen eenige miniatuur-specimens zijn te zien
geweest? Zij zijn in hunne gansche lengte door een smallen gang in tweeën verdeeld,
de reizigers zitten rechts en links, in prachtige fluweelen zetels; het zijn vliegende
paleizen, waarvan ieder vak van de zeventig tot de tachtig personen kan bevatten.
Zulk eene plaats trad ik met mijne zes ‘dogfishen’ binnen.
Aan het soort van nieuwsgierig gejoel, dat de intrede mijner vijf makkers onder
de talrijke, enkelen half ingesluimerde reizigers teweegbracht, begreep ik op
voorhand welken bijval aan mij, die de laatste kwam, te beurt zou vallen. Ik had er
inderdaad, maar van eenigszins anderen aard, dan ik het wel gedacht had. Men
oordeele liever.
Wij moesten de gansche lengte des wagons doortrekken om eene plaats te vinden
en, nauwelijks had ik een paar schreden gedaan, of eene jonge en schoone miss,
die daar gansch van voren, naast eene oudere vrouw, vermoedelijk hare moeder,
neêrzat, bekeek een oogenblik met de diepste verbazing mijne zes reusachtige
visschen, sloeg onmiddellijk haar schoon en helder oog tot mijn vermoeid en
zweetend
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gelaat op, werd rood, zeer rood en had juist den tijd om haar zakdoek op haren
lieven mond te duwen, om niet - ik zag het - in eenen luiden schaterlach los te
barsten.
Dit was als een signaal. Naarmate ik al tusschen de zetels voorderde, ontstond
er een gejoel, kwam er een min of meer bedekte, maar onbedwingbare spotlach op
de aangezichten, schoven de hoofden bijeen, keerde men zich om en ging er een
gedempt en spotachtig gemurmel op, dat van verbazing en schaamte en gramschap
mijne wangen deed gloeien. Ik moet het bekennen, ik ben vrij bedeesd van aard en
vooral verschrikkelijk gevoelig aan spotternij vanwege lieve jonge dames; ook was
op dat oogenblik de scherpe, doch onduidelijke gissing mijner vernedering zoo groot,
en voelde ik zoo hevig dat of mijne intrede, of mijne houding, of ik weet niet wat iets
ongemeen belachelijks aanhebben moest, dat ik bepaald, zonder juist te weten
waarom, maar door iets instinctmatigs aangestuwd, mijne zes schoone visschen
door de deur heen op den spoorweg zou geworpen hebben, ware ik reeds niet
neêrgezeten geweest.
Ontroerd, wendde ik mij tot Dick. ‘Waarom begekt men mij?’ vroeg ik.
‘Wellicht omdat gij u zoo overladen hebt,’ antwoordde hij mij met gedempten
lachlust en eenen schuimschen blik op mijne vangst.
Overladen! Was dat eene reden? En was het Amerikaansche volk eenvoudig
genoeg om daarmeê zoo te lachen? Ik nam eensklaps eene waardige en deftige
houding aan en zei geen woord meer. Overladen! Ik hadde wellicht mijnen buit
moeten weêr in 't water gooien en....
De schielijke gedachte, dat ik het gansch alleen was die ‘dogfishen’ gevangen
had, schoot mij opnieuw, maar ditmaal als een weerlicht van veropenbaring door
het brein en ik ging
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bepaald eene uitlegging eischen, toen ik eensklaps, in den duisteren nacht, door
een van de venstertjes des treins een schouwspel ontwaarde, dat mij met oog en
ziel geboeid hield en oogenblikkelijk alle andere bekommering uit mij verbande.
Vooraleer iemand mijnen verschrikten kreet: ‘Wat is dat ginds?’ beantwoord had,
begreep ik reeds welk ongewoon schouwspel ik voor oogen had.
De prairie in brand!
Indrukwekkend, onvergeetbaar tafereel! De gansche horizon, naar 't noorden toe,
vormde eene eindelooze roode streep. Van uit den trein zagen wij duidelijk de lage,
weerlichtende, in eene soort van bloedkleurige rookwolk omhulde vlammen langs
den grond wegkruipen en gestadig, gestadig, met onverzadelijke woede vernielen
en verslinden. IJlings liep ik naar buiten op het plat des wagons. Dick alleen volgde
mij, de anderen, te onverschillig of te zeer aan dergelijke tafereelen gewend, bleven
zitten. Nog grootscher was het schouwspel van daar, maar de damp, die ons bij
tusschenpoozen tegenwoei, was zoo stikkend, dat ons het water uit de oogen liep
en wij met moeite konden ademhalen. Dick, de handen aan de staven van het plat
geklemd, deed mij in het gedruisch des treins uiteen hoe zulke rampen soms
geschieden; in den herfst, als het gras dor en droog staat, is het geweerschot van
eenen jager der ‘prairie’ of een aan eene locomotief ontsnapt vonkje voldoende om
den brand te veroorzaken.
't Is zelfs om het ontsnappen dier vonkjes en de er uit voortspruitende rampen te
beletten, dat de schouwen der Amerikaansche locomotieven dien zonderlingen en
eigenaardigen vorm hebben, welke haar kenschetst; want eens brandend, brandt
de prairie voort, dagen en nachten, met eene snelheid, waarvan men zich geen
denkbeeld vormen kan, en het vuur verslindt weiden, bosschen, huizen, alles wat
het
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op zijne baan ontmoet, zoolang, zoover het iets te verdelgen vindt. En niets kan dit
tegenhouden; zijne eigene uitdooving bij gebrek aan voedsel, eene onverwachte
overvloedige regenvlaag, zijn de eenige middelen om de woede des vuurs te
overwinnen. Zoodra de boeren, welke bij de prairie wonen, in de verte den brand
zien naderen, halen zij, 't zij dag of nacht, in allerhaast hunne paarden uit den stal,
spannen die aan hunne ploegen, en delven, delven zonder rust, rondom hunne
hoeve lange singels door de weide.
Aldus kunnen zij soms den gang van het verschrikkelijk element nog onderbreken;
maar, wee hun, indien het vuur hen 's nachts komt overrassen, zonder dat zij het
van lang te voren hebben zien naderen; noch huis noch vee, noch vruchten zullen
zij redden, met groote moeite zich zelven en hun huisgezin.
Met eene menging van bewondering en schrik bleef ik het schouwspel voortdurend
aanstaren. Soms scheen de brand, door dichte rookwolken verduisterd, uit te willen
sterven en zag men, op sommige plaatsen, niets dan een bloedkleurigen schemer
meer; maar eensklaps sloeg, op de gansche lijn, de vlam er weder door, en dan
ijlde zij, zoo wild, zoo forsch, zoo helder flikkerend vooruit, dat men in de lucht heele
benden vogels kon ontwaren, die, door de vlugheid van den brand verrast, in
verschrikte dwarreling opstoven.
Ik kon mijn oog van het tooneel niet afwenden en mijne belangstelling was zoo
hoog opgewekt, dat ik gedurende de gansche reis, zelfs toen 't vervaarlijk tafereel
reeds lang uit 't zicht was verdwenen, niet eenmaal aan mijne visschen, noch aan
den spot die mij te beurt gevallen was, meer dacht. 't Was eerst toen de trein te S.,
waar wij afstappen moesten, stil zou houden, dat alles mij weêr in het geheugen
kwam.
‘Gij hebt mij voor den gek gehouden,’ sprak ik tot

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

88
Dick, met een gebaar alsof ik mijne visschen zou daarlaten.
‘O no, no, do n't do that!’ kwamen zij allen rond mij.
‘Er is iets,’ hield ik vol,‘en gij moet mij zeggen wat of ik laat de visschen daar.’
De trein was juist aan 't stilhouden en de ‘garde,’ die onzen korten redetwist
afgeluisterd had, kwam ernstig en zelfs ietwat gestreng, geloof ik, tot mij:
‘Gentleman, you must take that along.’
Wat kon de gentleman anders dan gehoorzamen?
Ik nam, onder het vernieuwd en schimpachtig gejoel der reizigers, mijne zes
monsters op en stapte met moeite uit den trein.
‘Good appetite, Sir,’ hoorde ik eene spottende stem achter mijnen rug roepen,
terwijl het portier des wagons weder toesloeg.
‘Maar wat is er? zeg het mij?’ vroeg ik vertrouwelijk en halfluid aan Dick, die
nevens mij stapte.
‘Ik zal 't u morgen zeggen, als wij gezamenlijk onze visschen opeten,’ glimlachte
hij.
***

Wij zalen alle zes, benevens de vrouw en de kinderen en nog een paar andere
vrienden van den huize, in Dick's koket eetzaaltje, rond de keurig gedekte tafel. De
maaltijd ging beginnen; de dischkaartjes meldden: Dogfish (het schijnt dat die steeds
eerst geëten wordt), soep, eene matelotte van anderen visch, een gebraad en de
in Amerika onvermijdbare ‘Pancakes’ en ‘pie’ als nagerecht.
‘Jane, bring the dogfish.....’
Ik zie nog de keukendeur opengaan en, op dit geroep van haren meester, de
jonge meid met het verlangde gerecht in de eetzaal komen. Het hoofd zooveel
mogelijk terzijde geheld,
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met een gelaat waarop de hevigste lachlust de hevigste uitdrukking van afkeer
bestreed, kwam zij, zoover zij kon hare armen uitstekend, een grooten, dampenden
kom in het midden van de tafel zetten.
‘Hello, Cereul!’ riep Dick, den kom naar mij toeschuivend.
Zeker heb ik in mijn leven veel vreeselijke dingen bijgewoond. Ik heb menschen
gekend die vermoorden in hun bloed hebben zien liggen baden; ik heb eens op
eene spoorweglijn gereisd, waar veertien dagen later bijna een verschrikkelijk
ongeluk gebeurde; ik heb zelfs eene streek bewoond, slechts drie honderd mijlen
verwijderd van de plaats waar de afgrijselijke ‘blizzard’ onlangs zooveel slachtoffers
maakte, maar neen, nooit heb ik iets afschuwelijker en walgelijker gezien..... en
geroken, dan hetgeen daar voor mij stond opgediend.
Poua! hah! een stinkend mengelmoes van roode, vuile slingers visch of vleesch,
dit kon men zelfs niet onderscheiden, van gele, bevende lappen vet, van stukken
roet, van bloed, van olie, eene onbeschrijfelijke en zwemmende ‘olla podrida,’ waar
hier en daar, als biezen uit eenen kwelmput, lange, akelige, gekromde graten uit
staken; maar vooral, maar bovenal een stank... Ha...!
Ik wipte onvrijwillig achteruit en hield, in alle haast, mijn zakdoek voor den mond.
Al de anderen hadden dit overigens reeds gedaan en staarden mij aan met oogen,
die schier weenden van het lachen.
‘Is dat dogfish?’ kreet ik.
(1)
‘That's dogfish... en natioue,’ schaterde Dick.

(1)

En nature.
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‘A kind of fish that every stranger must taste,’ schertste John.
‘And a delightful one!’ riep een derde.
Ik begreep in eens de gansche grap en tot welk punt men mij voor den gek
gehouden had; het aandringen om mij aan de vischvangstpartij te doen deelnemen,
het geheimzinnig gelach, ginds in 't schuitje, John, de groote, bruine baard, zich
telkenmale omkeerend, om met zijn schimpachtig gestotterd: ‘I'll give h'm another
bait,’ na elke vangst eene nieuw lokaas - natuurlijk een afzonderlijk ‘dogfish-aas’ aan mijne lijn te hechten, en dan het belachen in den trein, als ik zweetend en
hijgend met mijne zes monsters binnenkwam, dit alles doemde terzelfder tijd, als in
een weerlicht, in mijnen geest op.
‘Maar hebt ge daar niets bijgevoegd?’ vroeg ik, ‘om dien visch toch zoo
afschuwelijk te maken?’
‘Niets,’ antwoordde zegevierend Dick; ‘hij is louter in water gekookt, niet in de
keuken, 't is waar, maar op den koer.’
En terwijl Jane, met lachtranen in de oogen, den stinkenden kom in eene geheime
plaats ging uitgieten, en men al de vensters der eetzaal had opengezet, vertelde
men mij dat ik slachtoffer was geweest van eene Amerikaansche grap, aan welke
zich schier al de vreemdelingen lieten vangen. Die ‘dogfish,’ zoo prachtig in 't zicht,
was inderdaad zoo walgelijk en slecht van smaak, dat zelfs de honden hem met
moeite wilden eten; van daar ook zijn zonderlinge naam. In overvloed, en zonder
de minste moeite, was hij in al de kleine meertjes van Indiana en van Michigan te
vangen. Daartoe hoefde men enkel, zooals bij mij het geval was geweest, een
afzonderlijk aas, een soort van bliekje, waarop de ‘dogfish’ zeer verlekkerd is, aan
zijne lijn te haken.
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Althans ik had, naar het scheen, nog niet ten volle in den strik geloopen. De groote
vreugd was den vreemdeling van zijne vangst te kunnen doen eten. Dit lukte somtijds;
en die visch in hoogere mate de hoedanigheden van het Engelsch zout, van het
seneblad en meer andere bezittende, ge begrijpt wel hoe..... enfin, eene echt
Amerikaansche klucht, zooals ze John met overtuiging noemde.
‘No grudge, I hope,’ sprak Dick, mij vriendelijk de hand toereikend. En de sterk
riekende dampen ietwat uit de eetzaal verdwenen zijnde, ging hij opnieuw de vensters
sluiten, terwijl Jane, ditmaal voor goed, haren lekkeren maaltijd begon op te dienen.
(Wordt voortgezet.)
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Cervantes als tooneeldichter door Sleeckx.
e

(Vervolg en slot, zie blz. 14, 7 aflev. 1888.)
VIII.
Meende Cervantes wat hij schreef, toen hij in El Rufian dichoso zijne verandering
van theorie in zake van tooneelspelen door de Comedia liet verdedigen? Men is het
daaromtrent niet eens. Blas Antonio Nasarre, die in 1749 een nieuwen druk van de
acht tooneel- en acht tusschenspelen bezorgde, - druk, die, niet min dan degene
van 1615, eene zeldzaamheid is geworden, - beweert, dat hij ze alleen vervaardigde,
om parodies en hekelschriften op den bedorven smaak zijner tijdgenooten te leveren.
Men mag echter niet vergeten, dat Nasarre een dier onvaderlandsche Spanjaards
e

der 18 eeuw was, die, hardnekkige voorstanders der drie eenheden en
bewonderaars van het classieke Fransche tooneel, al het dichterlijke en geniale van
e

het Spaansche tooneel der 17 stoutweg loochenden en alleen de onvolkomenheden
van spelen wilden zien, waaraan hun vaderland een zoo groot deel van zijn
literarischen roem te danken had. Anderen daarentegen zijn van gevoelen, - en wij
gelooven met hen, - dat Cervantes, toen hij zijne laatste comedias schreef, aan
parodies noch hekelschriften dacht en meende ernstige tooneelgedichten te
vervaardigen. Die gedichten waren niet in zijn vroegeren trant, zij weken af van de
regels, welker inachtneming hij weleer had aangepredikt, doch wat
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kon hij anders doen? Men had zijne eerste regelmatiger stukken over boord
gesmeten, zijne wenken en lessen niet begrepen, zijne raadgevingen in den wind
geslagen. Wat bleef hem overig, toen hij, in zijn ouden dag, aan zijne zucht voor
dramatische poëzie het oor leenende, - misschien ook door den nood gedrongen,opnieuw voor het tooneel wilde schrijven, dan den stroom der mode te volgen en
op zijne beurt het publiek gewrochten aan te bieden, zooals het die verlangde?
In weerwil van die toegeving, mochten de acht spelen, gelijk wij hiervoren zegden,
de goedkeuring van dit publiek niet verwerven. Zoomin bij de verschijning in 1615,
als bij den herdruk van Nasarre in 1749, maakten zij eenigen opgang, zoodat men
met volle recht heeft kunnen aanstippen, hoe geene zijner werken minder bijval
vonden, dan juist deze, met het oog op meer algemeenen bijval geschreven. Niet
alleen werden zij op het tooneel niet toegejuicht; zij werden, als wij zagen,
waarschijnlijk niet eens gespeeld, want nergens vinden wij aangeteekend, dat zij
ooit ergens de eer der opvoering genoten. Ofschoon tweemaal gedrukt, zijn zij in
Spanje, zoomin als in andere landen, bekend, tenzij aan eenige geleerden, die in
de geschiedenis van het Spaansche theater belang stellen. Voegen wij er bij, dat
zij voor het meerendeel geen beter lot verdienden. Daar nochtans al wat uit de pen
van een genie als den schrijver van Don Quijote, de Novelas ejemplares en
Numancia vloeit, onze belangstelling moet wekken, achten wij ons verplicht ook die
min verdienstelijke gewrochten van den grooten man te ontleden.
De vier voornaamste zijn Pedro de Urdemales, het reeds vermelde El Rufian
dichoso, El gallardo Español, en La Comedia entretenida of eenvoudiger La
Entretenida.
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Pedro de Urdemales is eene vermakelijke afschildering van de zeden der gitanos,
reizende tooneelspelers, diefachtige dienstboden en andere niet zeer
achtenswaardige lieden. De hoofdpersoon, Pedro, is een luchthartige, listige, niet
kwaadaardige kerel, van alle markten tehuis, die, na in velerlei betrekkingen te
hebben rondgezworven, eindelijk als knecht bij eenen dorps-alcade aangeland, het
middel vindt twee zijner vrienden met het meisje van hunne keus - een der meisjes
is de dochter van zijnen meester zelven, - in den echt te vereenigen. Hij geraakt bij
eene bende gitanos, die hem als een genie vereeren, inzonderheid nadat hij er in
geslaagd is eene oude, steenrijke, doch vrekkige weduwe, onder voorwendsel de
zielen van een aantal harer afgestorven bloedverwanten uit de vlammen van het
vagevuur te verlossen, eene nogal ronde som afhandig te maken. Later treedt hij
in een reizend tooneelgezelschap, dat vóor den koning en zijn hof eene vertooning
moet geven. Aan die verschillende handelingen is de geschiedenis vastgeknoopt
van eene jonge en schoone deerne, Belica, die zich insgelijks onder de gitanos
bevindt en ten slotte, net als de Gitanella uit de bekende novela, voor de dochter
van hoogedele ouders herkend wordt. Er is veel leven in dit stuk, en sommige
karakters zijn flink geteekend. Ofschoon over het algemeen geestig en boertig, bevat
het enkele ernstige beschouwingen, b.v. waar Pedro de Urdemales de vereischten
eens goeden tooneelspelers opsomt: ‘Hij moet vooreerst’ zegt hij, ‘een sterk
geheugen hebben, dan eene rappe tong en ten derde een bevallig uiterlijk. Een
fraai gelaat is hem onontbeerlijk, indien hij als minnaar wil optreden. Zijne houding
moet ongedwongen, zijne uitgalming mag niet overdreven zijn. Hij zal natuurlijk en
toch met zorg spelen, als grijsaard deftig, als jongeling levendig, als verliefde
hartstochtelijk,
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als jaloersche woedend wezen. Hij moet op zulke wijze en met zulke kunst zijne
personages voorstellen, dat hij geheel in deze opgaat. Hij zal de verzen tot gelding
laten komen en de koude fabel leven bijzetten. Hij moet het lachende aangezicht
eensklaps tranen ontlokken en dan weer maken, dat men van weenen tot lachen
overgaat. Eindelijk, en dat zal zijn toetssteen wezen, moet de uitdrukking van zijn
gelaat zich op het gelaat van al zijne toeschouwers weerspiegelen. Is zulks het
geval, dan kan men den tooneelspeler voortreffelijk noemen.’
In El Rufian dichoso ontmoeten wij, behalve de hoofdpersonen en de allegorische
figuren Comedia en Curiosidad, eenen groot-inkwisiteur, eenen pasteibakker, een
paar koppelaars, Lucifer en een tweeden duivel, eenen engel en drie zielen uit het
vagevuur. De roffiaan, Cristoval de Luego, is een Sevillaansch student, een overlaat
en vechtersbaas van de ergste soort, die allerlei streken, de eene bedenkelijker dan
de andere, uitvoert, zich bekeert, op het einde te Mexico als heilige sterft en
mirakelen doet. Het onderwerp is, gelijk men ziet, een der meest geliefkoosde van
het Spaansch tooneel en moet dienen, om te bewijzen, hoe de hardnekkigste
zondaar, wanneer hij de genade heeft en zijne zonden beweent, onvermijdelijk heilig
wordt. Het werd door Calderon in La Devocion de la Cruz, door Tirso de Molina, in
Condenado por desconfiado, en door veel anderen behandeld. Von Schack noemt
terecht het stuk van Cervantes ‘een der regelloosste en buitensporigste comedias
de santos, die wij kennen.’
El gallardo Espãnol (De dappere Spanjaard) heeft men een ridderdrama genoemd,
en het verdient dien naam, daar het ons van het begin tot het einde Moren en
christenen toont, die wedijveren, om mekaar door menigvuldige bewijzen

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

96
van de buitengewoonste ridderlijkheid en hoffelijkheid de loef af te steken. De
vernaamste personen, Don Fernando de Saavedra, Spaansch overste, Ali-Muzel,
Moorsch opperhoofd, Arlaxa, Moorsche prinses, en Doña Margarita, jonge christin,
die in mansgewaad optreedt, zijn toonbeelden van de uitmuntendste dapperheid,
grootmoedigheid, edelaardigheid, verliefdheid, getrouwheid, om kort te gaan, van
alle bedenkelijke deugden en eigenschappen. Het gemis van een wel beredeneerd
plan kan in dit stuk niet door een aantal levendige tafereelen en de menigvuldigheid
der gebeurtenissen vergoed worden.
La Entretenida (Het vermakelijke Tooneelspel) is eene niet onverdienstelijke
comedia de capa y espada, met dubbele intrige, gelijk de meeste dier mantel- en
degenstukken. Ofschoon zij min oorspronkelijk is dan de vorige, beschouwen wij
ze niettemin als de beste der latere comedias van Cervantes. Zij is geheel in den
geest der mantel- en degenstukken van Lope de Vega geschreven, doch niet op
de hoogte van deze.
Eerste intrige. Doña Marcela de Almendarez, zuster van Don Antonio, is met
haren neef Don Silvestre verloofd. Zoon eens rijken Peruaanschen edelmans, moet
deze eerstdaags uit Amerika aankomen, om het huwelijk te sluiten, waarvoor te
Rome dispensatie is aangevraagd. Doch de student Cardenio is op Marcela verliefd.
Met hulp van haren dienaar (escudero) weet hij zich den toegang tot hare woning
te verschaffen, en biedt zich ten harent als Don Silvestre aan. Muñoz, de dienaar,
heeft hem de noodige inlichtingen verschaft, om zijne rol te spelen, en hij wordt als
neef door Don Antonio met open armen ontvangen. Het gelukt hem echter niet
Marcela's gunst te winnen, de ware Don Silvestre komt aan, en het bedrog wordt
ontdekt. Het huwelijk van
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neef en nicht kan evenwel niet gevierd worden, dewijl de paus de gevraagde
dispensatie heeft geweigerd.
Tweede intrige. Don Antonio zelf bemint eene jonkvrouw, die denzelfden voornaam
heeft als zijne zuster en haar sprekend gelijkt, wat tot meer dan een quiproquo
aanleiding geeft. Die jonkvrouw, Doña Marcela Osorio, werd door haren vader, Don
Pedro Osorio, naar een klooster gezonden. Don Antonio is zeer bekommerd over
hare verdwijning, tot een zijner vrienden hem het klooster noemt en tevens hem
komt aankondigen, hoe hij Pedro Osorio tot het sluiten van het huwelijk zijner dochter
met Antonio heeft kunnen overhalen. Alles is dus geschikt, wanneer het uitkomt,
dat die dochter aan zekeren Don Ambrosio eene trouwbelofte heeft gegeven. De
vader weigert die trouwbelofte te laten gelden, en Don Antonio weigert een meisje
tot vrouw te nemen, dat eenen andere eene trouwbelofte gaf.
En 't is niet al: nevens deze twee intrigen, loopt eene derde. Ocaña, lakei van
Don Antonio, maakt het hof aan Christina, eene der meiden van het huis, die veel
meer houdt van den page Quiñones. Als in het laatste bedrijf de huwelijken der
meesters afgesprongen zijn, roept Christina verdrietig uit:
‘Eilaas! Men zal hier in huis dan nooit eene bruiloft vieren.’
OCAñA. Er zal eene bruiloft zijn, indien ge met mij wilt trouwen.
CHRISTINA. Ik trouw, zoo hij wil, met Quiñones.
QUIñONES. Ja maar, ik wil niet.
CHRISTINA. Welnu, neem mij, Ocaña.
OCAñA. Ik wil het overschot van eenen page niet. (Tot de toeschouwers.) Zoodat
ten slotte niemand trouwt: de eenen niet, dewijl zij niet willen, de anderen niet, dewijl
zij niet
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(1)

kunnen, en ik neem u tot getuigen, dat La Entretenida zonder huwelijk eindigt .
Daar gewoonlijk dergelijke Spaansche tooneelspelen met verscheidene huwelijken
eindigen, was het natuurlijk de aandacht der toeschouwers op deze afwijking van
het algemeene gebruik te vestigen.
De Entretenida werd vele jaren later nagevolgd door eenen der beroemdste
Spaansche tooneeldichters, Augustin Moreto, wiens stuk, Parecido en la Corte
(Parecido aan het Hof), veel gelukkiger dan dat van Cervantes, zeer dikwijls gespeeld
en toegejuicht werd. Om rechtvaardig te zijn, moeten wij er bijvoegen, dat Moreto
op het onderwerp eene comedia gemaakt heeft, die zooal niet zijne beste, toch
eene zijner beste verdient genoemd te worden.
Voor de overige vier tooneelspelen der verzameling kunnen wij kort zijn. Zij voeren
de titels: El Labirinto de Amor, La gran Sultana, La Casa de los Zelos y las Selvas
de Ardenia en Los Banos de Argel.
In El Labirinto de Amor (De Doolhof der Liefde), komen niet minder dan vijf
verkleede prinsen voor en een paar prinsessen, die in den loop van het stuk zich
insgelijks verkleeden. De verwarring uit al die vermommingen voortspruitende, is
zoo groot, dat het zeer moeilijk zoude zijn het stuk te verhalen. Er wordt in gesproken
van Rosamira, dochter eens hertogs van Novara, die met zekeren hertog van Rosena
moest in den echt treden, doch, na veel wederwaardigheden, huwt met zekeren
prins Dagoberto, die in den beginne veel kwaad van haar gesproken had, om haar
huwelijk mei Rosena te beletten. Zelden

(1)

Pido me den testimonio,
Que acaba sin matrimonio
La Comedia entretenida.
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hebben wij iets zoo ultra-romantisch gelezen, als dit tooneelspel en het volgende,
La Casa de los Zelos (Het Huis der IJverzuchtigen), waarvan het onderwerp aan
den cyclus van Karel den Groote en zijne Paladijnen ontleend is. Tusschen de
personages treffen wij in dit laatste, buiten den keizer, aan: Reinout en Roland,
Angelica en Marfisa, Bernardo del Carpio en den verrader Ganelon, hier Galalon
geheeten, Venus, Cupido, den geest van den toovenaar Merlijn en een aantal
allegorische figuren. Alleen veel dichterlijke kleur hadde zulk een onderwerp waarde
kunnen bijzetten, en die is in het gewrocht niet te vinden.
In La gran Sultana (De groote Sultane) hebben wij de geschiedenis van eene
schoone Spaansche slavinne, Doña Catalina de Oviedo, die, te Constantinopel
aangeland, de sultane wordt van sultan Murad. Die sultan, een der zachtmoedigste
en sulachtigste, welke men kan uitpeinzen, spreekt tot zijne slavin in bewoordingen,
eenen suffenden dolenden ridder waardig.
En mis discursos entro,
Pues amor me dà licencia:
Yo soy tu circonferencia,
(1)
Y tu, señora, mi centro .

zegt hij tot haar, benevens tal van even onnoozele en zoutelooze complimentjes
en liflafferijen. Geen wonder dus, zoo hij haar tot zijne gade maakt, zonder dat zij
haar geloof moet verzaken of hare christenkleederen afleggen. - Los Baños de Argel
(De Kerkers van Algiers) is eene herhaling van El Trato de Argel. Wij treffen er
dezelfde hoofdpersonen in aan, doch onder andere namen: Aurelio is Fernando,

(1)

‘Ik begin te spreken, daar liefde het mij veroorlooft: ik ben uw omloop, en gij, señora, zijt mijn
middelpunt.’
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Silvia Constanza, de renegaat Izuf, de zeeschuimer Caurali en Zara Halima
geworden. Ook de intrige is dezelfde gebleven, maar de episoden verschillen. Wij
zien in de derde jornada eene egloga van Lope de Rueda door de christenslaven
opvoeren.
Wat in al deze comedias ontbreekt, is, benevens het wel beredeneerde plan, de
geleidelijke ontwikkeling der fabel, de logische aaneenschakeling der tooneelen,
de eenheid der handeling in breederen zin, de zorgvuldige bewerking der deelen
en de afronding van het geheel. De bedrijven en tafereelen hangen dikwijls te los,
soms heel niet aaneen; de karakters zijn zelden met de noodige duidelijkheid
geteekend. Het is overigens het geval in vele der stukken, door hunne schrijvers
zelven welbehaaglijk comedias famosas geheeten. Alleen bij de waarlijk groote dier
schrijvers, als: Lope de Vega, Guillen de Castro, Miguel Sanchez, Calderon de la
Barca, Guevera, Alarcon, Tirso de Molina, Augustin Moreto, enz. worden met zorg
geschilderde karakters gevonden, en komen de overige der aangehaalde gebreken
of enkele dezer minder uit. Het is, dat in hunne gewrochten, nevens de onregelmatig-,
onwaarschijnlijk-, ja weleens buitensporigheden, zooveel heerlijks uitblinkt, dat men
er al het andere bij vergeet. De opgang, dien hunne stukken maakten, de geestdrift,
welke zij bij toeschouwers en lezers wekten, werden gerechtvaardigd door zoo
schrandere en vernuftige vindingen, zoo belangwekkende toestanden, zoo krachtige
schilderingen en vooral door den alles overweldigenden stroom eener zoo
kleurenrijke poëzie, dat hunne zwakheden er, als het ware, bij verdwenen. Zulks
had Cervantes uit het oog verloren. Hij had uit het oog verloren, dat Lope en zijne
volgelingen, zelfs bij den grooten hoop, dien opgang niet enkel aan hunne
vruchtbaarheid, aan de losheid
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en onregelmatigheid hunner scheppingen te danken hadden, en verkeerde in den
waan, als ware het genoeg hen in hunne zwakheden na te volgen. Daarin bedroog
hij zich en van daar grootendeels de mislukking zijner laatste poging in het dramatisch
gedicht.

IX.
Geheel anders kunnen wij over de acht entremeses spreken, welke met de acht
comedias vereenigd werden uitgegeven. Om met éen enkel woord er ons gevoelen
over uit te drukken, zullen wij zeggen, dat zij den schrijver van Don Quijote en de
Novelas overwaardig zijn. Zij behooren tot de beste, welke het Spaansch tooneel
bezit, en verscheidene overtreffen alles, wat door de beroemdste Spaansche
dramaturgen, Lope en zijne evenknieën niet uitgezonderd, in het vak werd
voortgebracht. Het is zeker, dat dergelijke kleine vroolijke stukjes, zeer realistisch
gekleurde afschilderingen meestal van de nederigste werkelijkheid, op geene hooge
dichterlijke waarde kunnen aanspraak maken. De aard der gewrochtjes, die alleen
ten doel hadden bij de vertooning van grootere spelen tot afwisseling en aanvulling
te dienen, laat het niet toe. Die van Cervantes munten echter uit door zoo
ongekunstelde bevalligheid, zooveel natuurlijkheid en waarheid, zooveel vernuft,
geest en gezonden humor, zij zijn in zoo gemakkelijken, vloeienden, schilderachtigen
en toch keurigen prozastijl, - slechts twee zijn in verzen, - geschreven, dat zij stellig
echte kunstjuweeltjes verdienen genoemd te worden en in de Spaansche letterkunde
eene schoonere plaats bekleeden, dan menig zeer gewichtig dramatisch werk. Als
zedentafereelen zoeken zij huns gelijken. Zooals het vak het medebrengt, zijn
onderwerp en fabel uiterst eenvoudig; doch de personages: kleine burgers,
ambachtslieden, kosters, studenten, soldaten,
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alguazils, goochelaars, koppelaars, roffianen, lichte vrouwen, enz zijn zoo breed en
toch uitvoerig gemaald, de karakters zoo juist geteekend en zorgvuldig volgehouden,
dat men het gemis van verwikkeling en intrige niet betreurt. Wij weten niet, of zij bij
voortduring in Spanje menigvuldige opvoeringen beleven; wat wij weten, is, dat zij,
vroeger reeds in vele Europeesche spraken vertaald of nagevolgd, tot op onze
dagen in Frankrijk en zelfs in België, - doorgaans zonder vermelding van den
oorspronkelijken Spaanschen schrijver, - onder den vorm van blij- of kluchtspelen
vertoond worden.
De twee voornaamste zijn El Retablo de las Maravillas (Het Tafereel der
Wonderen), en La Cueva de Salamanca (Het Hol van Salamanca), waarvan wij de
vertaling laten volgen. Haast niet min verdienstelijk zijn La Guarda cuidosa (De
strenge Bewaker), El Viejo zeloso (De jaloersche Grijsaard), El Rufian viudo llamado
Trampagos (De Roffiaanweduwer, genaamd Trampagos), El Viscaino fingido (De
valsche Biskaaier), El Juez de los Divorcios (De Rechter der Echtscheidingen) en
La Eleccion de los Alcaldes de Daganzo (De Kiezing der Alcaden van Daganzo.)
El Retablo de las Maravillas is eene zeer oude volksvertelling, in alle landen van
Europa bekend en in onzen Tijl Uilenspiegel voorkomende. Piron heeft het onder
den titel van Le Faux Prodige nagevolgd of liever vrij vertaald, doch de Fransche
critiek zelve moet bekennen, dat de kopij verre beneden het stukje van Cervantes
blijft. De bewerking van dezen toont ons, hoe de goochelaar Chanfalla, met zijne
vrouw Chirinos, in het steedje Algarrovillas aangekomen, voor de overheden aldaar
en hunne genoodigden een tafereel, het Tafereel der Wonderen, vertoont, dat door
(1)
den geleerden Tontonello ‘onder zoodanige parallaxen, rhomben en

(1)

Van tonto (dom), dus zooveel als domkop.
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gestarnten, met zulke punten, karakters en waarnemingen vervaardigd en
(1)
samengesteld werd, dat alwie geen oudchristen (cristiano vîejo) en wettig geboren
kind is, onmogelijk iets kan zien van de ongehoorde, nooit aanschouwde wonderen,
welke het voorstelt.’ De uitstalling van het tafereel heeft in de woning van den regidor
Juan Castrado plaats. Chanfalla, geholpen door zijne waardige wederhelft, maakt
den toeschouwers wijs, dat hij hun beurtelings toont: ‘Samson, die de zuilen des
Philistijnschen tempels schudt, om zich op zijne vijanden te wreken’, ‘een woedenden
stier’, ‘eenen drom muizen, die in rechte lijn afstammen van de ratten uit de arke
Noachs’, ‘stroomen water, die uit de wolken vallen en de oorsprong zijn van de rivier
Jordaan, in Judea’, ‘een paar dozijn verscheurende leeuwen en honigberen’ en
eindelijk ‘de genaamde Herodias, die voor haar dansen het hoofd van den H.
Johannes den Dooper kreeg.’ Dat van al de toeschouwers geen enkel durft
bekennen, hoe hij nietmetal ziet, spreekt van zelf. Als Samson de zuilen schudt,
zijn er die hunne vrees uitdrukken, dat het huis gaat invallen; de woedende stier
doet allen schrikken en beven. Er zijn er, die de muizen voelen over hunne beenen
loopen, en de meesten worden door de stroomen water doornat, zoo zij zeggen.
Zelfs is er een, die zich bereid verklaart met Herodias eene sarabande te dansen.
Het koddigste nochtans is, dat als, op het einde der vertooning, een kwartiermeester
(aposentador) in de zaal treedt, om voor een schadron ruiters, die in het steedje
zijn aangekomen, logies te eischen, de autoriteiten, zoowel als de overige
toeschouwers, na hem eerst voor eene nieuwe verschijning van het Tafereel der
Wonderen te hebben genomen, hem nieuw-

(1)

D. i. niet van bekeerde Moren of Joden afstammende.
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christen en onecht kind schelden, omdat hij verklaart Herodias niet te zien en hen
allen voor zinneloozen uitmaakt. Er ontstaat eene algemeene worsteling, waarvan
Chanfalla en Chirinos gebruik maken, om met de kas, d.i. eene welgevulde beurs
het hazenpad te kiezen.
La Guarda cuidosa noemt Cervantes een anderen Roldan, niet minder arm en
verhakkeld, dan die van Los Dos Habladores, die vóor het huis, waar Christina,
zijne dulcinea, als schotelmeid of fregona, in dienst is, heeft post gevat, om zijne
medevrijers af te weren. Als de deerne, door hare meesters tot het doen eener keus
gedwongen, hare hand aan den onderkoster Lorenzo Pasillas reikt, die, als klokluider,
zicht beroemt haar met zijne klokken serenatas hoog in de lucht te brengen, troost
Roldan zich met eene uitnoodiging tot de bruiloft en met het spreekwoord:
Que donde hay fuerza de hecho,
Se pierde cualquier derecho.

Wat zooveel als: Gedane zaken hebben geen keer beteekent.
In El Viejo zeloso wordt een andere Bartolo ten tooneele gevoerd, ‘even breukziek
als jaloersch,’ die zijne jonge en schoone vrouw Lorenza ‘achter zeven deuren,
zonder de straatdeur mede te rekenen,’ opsluit en de vensters van al de kamers
toenagelt, uit vrees dat iemand in zijn huis zal dringen. Hij heeft vooral eenen hekel
aan buurvrouwen, want ‘eene booze vriendin bedekt meer misdaden, dan de mantel
van den nacht.’ Het kan niet verhinderen, dat eene buurvrouw, Hortigosa, eene
looze feeks, de waakzaamheid van Cañizares, den oude, verschalkt en, onder
voorwendsel hem een groot stuk goudleder te verkoopen, eenen galan (minnaar)
in zijn huis smokkelt.
El Rufian viudo en El Viscaino fingido zijn waardige tegen-
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hangers van het vorige. Hier zijn de personages lieden van de allergemeenste klas,
namelijk roffianen en lichte vrouwen. Ten onzent zouden zij niet op het tooneel
e

geduld worden, doch wij zijn in Spanje en in het begin dier 17 eeuw, welke eerlang
te Antwerpen, zelfs in Holland, de Seven Hooftsonden van Ogier zal zien opvoeren.
- El Juez de los Divorcios en La Eleccion de los Alcaldes de Daganzo zijn zeer
vermakelijke zedenschilderingen. In het laatste worden de candidaten voor den
gemeenteraad aan een examen onderworpen. Men vraagt een hunner, señor
Humillos, of hij kan lezen. ‘Zeker kan ik het niet,’ luidt het antwoord. ‘In onze familie
is er niemand zoo dwaas hersenschimmen te leeren, die de menschen op den
brandstapel brengen. Ik ken veel andere oneindig voordeeliger dingen.’
‘Welke dingen?’ vraagt men hem verder.
‘Ik ken mijne vier gebeden van buiten, en ik zeg ze alle weken vier of vijf malen
op.’
Cervantes, die in zijne entremeses, meer wellicht dan in al zijne andere werken
de menschen schilderde gelijk zij waren, laat al de personen, welke hij opvoert, de
taal spreken van hunnen stand, en dat die taal in de entremeses dikwijls vrij los
klinkt, zoowel als hunne handelingen niet altoos van de deftigste en zedelijkste zijn,
zal den lezer uit vorenstaande ontledingen blijken. Het verdient nochtans de
opmerking, dat zij alle, tenzelfden lijd als de acht comedias, met koninklijke
goedkeuring verschenen, daar zij, zegt de boekkeurder, ‘niets bevatten, in strijd met
het heilige catholieke geloof en de goede zeden.’ Toen in 1749 Blas Antonio Nasarre
het werk liet herdrukken, was het vergezeld van eene goedkeuring des Zeer
Eerwaardigen monniks Juan de la Concepcion, lector in de godgeleerdheid en
prediker in het klooster der Ongeschoeide Karmelieten van St. Hermenegilde,
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die insgelijks verzekert, dat het niets behelst ‘strijdig met het heilig geloof, de zeden
of de koninklijke rechten van Zijne Majesteit.’ Het moet ons niet verwonderen, in
een land, waar schier al de befaamde tooneelschrijvers tot den geestelijken stand
behoorden en een hunner, Tirso de Molina (Gabriel Tellez), de schrijver van El
Burlador de Sevilla y Convidado de piedra (De Grappenmakker van Sevilla en de
(1)
Steenen Gast) , den oorspronkelijken Don Juan, monnik en beroemd theologant,
de hooge waardigheid van prior van het klooster van Soria, dat is van
opperbestuurder der Orde van Barmhartigheid bekleedde.

X.
Het onderwerp van La Cueva de Salamanca, dat wij in zijn geheel mededeelen, om
den lezer van de kleine stukken, entremeses geheeten, een volledig denkbeeld te
geven, berust insgelijks op eene oude vertelling, die aan Hans Sachs stof tot eenen
zijner vroolijksle Schwänke, dien getiteld Der Farende Schüler leverde. Het is een
van degene, welke het meest vertaald werden. Wij kennen er drie Fransche
bewerkingen van, namelijk: Le bon Soldat van Poisson, verbeterd door Dancourt
(1691); Le Soldat magicien, boertig opera van Anseaume, met muziek van Philidor
(1760); en eindelijk eene van onzen tijd, La Dame de Trèfle, welke, als Klaveren
vrouw of de Brusselsche Tooverheks, in het Vlaamsch overgebracht, door H. Van
Peene, als wij ons niet bedriegen, een geruimen tijd in België druk gespeeld werd.

(1)

Er bestaan in het Fransch drie of liever vier vertalingen van deze comedia, onder den dwazen
titel Le FESTIN de PIEHRE. De oudste, van het jaar 1659, is van Villiers, de tweede (1661) van
Dorimon, de derde (1665) van Molière. De laatste werd door Thomas Corneille berijmd.
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Evenals in La Guarda cuidosa, komt in Hel Hol van Salamama een koster voor.
Zelfs laat de schrijver hem voor eenen koster eene niet zeer stichtelijke rol spelen.
Het moet ons alweder niet bevreemden. Van zoodra de paap of monnik, die ook in
de Fransche farces en sotties en in onze oude kluiten en sotterniën, zulke zonderlinge
rol speelt, uit de mode raakt, treden in Spanje, als overal, de kosters in zijne plaats.

Het hol van Salamanca.
PERSONEN: PANCRACIO. - LEONARDA, zijne vrouw. - CHRISTINA, meid. - REPONCE,
koster. - MEESTER NICOLAS, barbier. - CARRAOLANO, student. - LEONISO, vriend van
Pancracio.

Tooneel I.
Eene kamer ten huize van Pancracio.
PANCRACIO, LEONARDA en CHRISTINA treden op.
PANCRACIO.

Ween niet langer, señora, en staak uw zuchten! Bedenk, dat vier dagen afwezigheid
geene eeuwigheid zijn; en ten laatste keer ik den vijfden weder, indien God mij
zoolang het leven laat. Om het uwe niet te verbitteren, ware het misschien beter,
dat ik mijn woord introk en van de reis afzage. Mijne zuster kan ja bruiloft vieren,
zonder dat ik erbij ben.
LEONARDA.

Neen, mijn heer en gemaal, ik wil niet, dat gij om mijnentwil uwe bloedverwanten
verwaarloozet. Ga in Gods naam en doe wat uw plicht eischt. Ik wil mijnen kommer
overwinnen en mij in mijne eenzaamheid zooveel mogelijk troosten. Dit alleen zal
ik u op het hart drukken: denk aan uwe terugkomst en blijf geene seconde langer
weg, dan gij hebt voorgenomen. Ach! Ach! Christina, houd mij tegen; mijn hart
breekt! (Zij valt in zwijm.)
CHRISTINA.

O, die verwenschte bruiloft! Waarlijk, Genadige
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Heer, in uwe plaats zoude ik mij nooit van zulk eene vrouw verwijderen.
PANCRACIO.

Spoedig, Christina, haal een glas water, dat ik haar wezen kunne besprenkelen.
Maar wacht: ik wil haar een paar woorden in het oor fluisteren, die ik onlangs ergens
hoorde, en waarmede men de bezwijmden weer tot bezinning brengt. (Hij fluistert
haar de woorden in het oor; Leonarda opent weer de oogen).
LEONARDA.

Genoeg, het lot wil het! Wat blijft mij overig, dan geduld te nemen, mijn waarde
echtgenoot? Hoe langer gij de reis uitstelt, hoe meer gij uwe terugkomst vertraagt.
Uw vriend Leoniso wacht u reeds in het rijtuig. Ga met God! Hij brenge u zoo spoedig
en zoo gelukkig tot mij weder, als ik het wensch!
PANCRACIO.

Mijn engel, indien gij verlangt, dat ik hier blijve, verroer ik mij niet meer dan een
standbeeeld.
LEONARDA.

Neen, neen, beste man, mijn geluk is het uwe, en bestaat thans meer daarin dat gij
reist, dan dat gij hier blijft; want uwe eer is de mijne.
PANCRACIO.

O toonbeeld aller vrouwen! Indien alle eegaden hare echtgenooten beminden, als
mijne Leonarda haren Pancracio, het zou er in de wereld anders uitzien!
LEONARDA.

Christientje, ga en haal mijnen mantel. Ik wil uwen meester tot aan het rijtuig
vergezellen.
PANCRACIO.

Neen, als ik u bidden mag, blijf hier! Omhels mij en God behoede u! Christientje,
zorg uwe meesteres te verstrooien. Ik zal u, bij mijne terugkomst, een paar nieuwe
schoenen laten maken, zoo fraai als gij ze kunt wenschen.
CHRISTINA.

Wees gerust en onbezorgd voor mijne meesteres. Ik zal niet nalaten haar te
verstrooien, tot zij vroolijk is en zich niet mt>er om uwe afwezigheid kwelt.
LEONARDA.

Ik vroolijk zijn! Dan kent gij mij niet, Christina.
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Zoolang mijn heer gemaal afwezig is, zal ik geen genoegen smaken, maar enkel
kwelling en verdriet hebben.
PANCRACIO.

Ik kan niet langer uwe smart zien. Vaarwel, licht mijner oogen! Zij zullen niets
vreugdigs meer aanschouwen, tot ik u wederzie!
(Af).

LEONARDA,

van toon veranderende. Dat de donder het huis van Anna Diaz verplettere! Ga en
keer nimmer terug, als de rook, die uit den schoorsteen opstijgt. Bij den hemel,
ditmaal zullen al uwe voorzorgen u tot niets dienen!
CHRISTINA.

Maar gij drijft het te verre. Duizendmaal vreesde ik, dat gij door uwe overdrijvingen
zijn vertrek en onze kostelijke plannen zoudet doen mislukken.
LEONARDA.

Zullen zij, die wij verwachten, dezen avond komen?
CHRISTIANA.

Zeker zullen zij. Ik heb hen verwittigd; en zij zijn het zoowel met ons eens, dat zij
dezen avond reeds met de waschvrouw, onze bondgenoote, een grooten korf vol
eetwaren en lekkernijen gezonden hebben, als ware het waschgoed. Hij ziet er uit,
als een dier groote vijgenkorven, welke de koning op Witten Donderdag aan de
armen schenkt. Doch de onze is geen vastenkorf. Hij is veeleer een Paaschkorf,
want hij bevat pasteiën, gekruide vleeschgerechten, meelspijzen en twee
kapuinen,die nog niet teenemaal geplukt zijn; verder allerlei vruchten van het
jaargetijde en daarenboven een bokslederen zak met nagenoeg eene arroba wijn,
van dien, welken men van éen oor noemt, en die een zoo kostelijken geur heeft.
Ach, die wijn! ik zeg u, dat hij zoo zoet geurt, dat men er door betooverd wordt!
LEONARDA.

Ja, mijn Reponce, die lieve koster van mijne ziel, is altoos een beminnelijk mensch
geweest.
CHRISTINA.

Op mijnen Nicolas hebt gij ook niets af te wijzen, niet waar? Op mijnen meester
Nicolas, den barbier
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van mijn hart, het scheermes van mijn verdriet. Als ik hem maar zie, zijn al mijne
kwellingen weggeschoren, alsof ik er nooit door geplaagd werd.
LEONARDA.

Hebt gij den korf wel verborgen?
CHMSTINA.

Ik heb hem in de keuken gezet en er linnengoed over gehangen, zoodat men niet
zien kan wat er in is.
(Er wordt aan de deur geklopt; onmiddellijk daarna treedt de student Carraolano binnen.)

LEONARDA.

Christina, zie eens wie buiten klopt.
DE STUDENT.

Señoras, ik ben een arm student.
LEONARDA.

Dat dacht ik meteen! Dat gij een student zijt, ziet men aan uw gewaad; dat gij arm
zijt, aan uwe onbeschaamdheid. Het is ongeloofelijk! Er is geen arme, die wacht,
tot men hem eene aalmoes aan de deur brengt. Zij dringen allen in de huizen en
tot in de afgelegenste hoeken, zonder acht te geven, of zij iemand al of niet in zijnen
slaap storen.
DE STUDENT.

Ik had een vriendelijker antwoord van uwe lieftalligheid verwacht, señora. Ik zocht
en vroeg geene andere aalmoes, dan eenen stal en eenen bussel stroo, om mij
voor het vreeselijk onweder te beschuiten, dat, naar ik uit menig teeken besluit,
opkomt.
LEONARDA.

Wat voor een landsman zijt gij, vriend?
DE STUDENT.

Ik ben van Salamanca, señora. Ik was met mijnen oom op reis naar Rome, doch
mijn oom stierf onderweg, in het hart van Frankrijk. Daar ik nu alleen was, besloot
ik naar mijn vaderland terug te keeren. In Catalonië werd ik door de bende of de
(1)
spitsbroeders van Roque Guinardet overvallen en uitgeplunderd. Hijzelf was
afwezig,

(1)

e

Vermaard struikroover, die in het 2 deel van Don Quijote, Cap. IX, optreedt.
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ware hij daar geweest, hij hadde, met zijne gewone edelmoedigheid, niet geduld,
dat men mij uitschudde. Vóor uwe gezegende deur ben ik nu door den nacht verrast
geworden, want voor gezegend houd ik die, dewijl ik achter haar redding hoop te
vinden.
LEONARDA.

Waarlijk, Christina, ik heb deernis met den student.
CHRISTINA.

Hij verscheurt mij het hart! Laten wij hem dezen nacht maar in huis houden: met
het overschot van de tafel des konings kan men zijnen hofstoet voeden. Ik wil zeggen,
van de spijzen in den korf zal wel zooveel overblijven, dat hij er zijnen honger kan
mee stillen. Daarbij, hij zal mij het gevogelte helpen plukken, dat zij ons gezonden
hebben.
LEONARDA.

Doch, Christina, zullen wij dan niet zelven eenen getuige van onze lichtzinnige
streken in huis gehaald hebben?
CHRISTINA.

Hij ziet er mij uit, alsof hij zoo stom zal zijn als een visch. Kom eens hier, vriend!
Kunt gij plukken?
DE STUDENT.

Of ik kan plukken? Ik weet niet wat de señora daarmede bedoelt, tenware zij wellicht
mij eenen steek wilde geven, dewijl ik er zoo haveloos uitzie. Gij moet u geene
moeite geven het mij te ontveinzen, want ik beken zelf, dat ik de haveloosste kerel
van de wereld ben.
CHRISTINA.

Neen, bij mijne ziel! dat bedoelde ik niet. Ik wilde u alleen vragen, of gij twee, drie
koppelen kapuinen kunt plukken.
DE STUDENT.

Señora, daarop kan ik slechts antwoorden, dat ik met Gods genade bachelier van
Salamanca ben, en daar....
LEONARDA.

Als het zoo is, dan kunt gij zonder twijfel niet alleen kapuinen, maar ook ganzen en
trapganzen plukken.
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Doch, nog eene vraag: kunt gij ook zwijgen of hangt gij seffens alwat gij ziet, denkt
en gevoelt, aan het klokzeel?
DE STUDENT.

Men kan vóor mijne oogen meer menschen dan hamels in het slachthuis ombrengen,
en ik zal den mond niet openen, om éen enkel woord te reppen.
CHRISTINA.

Welnu, houd dan uwen mond gesloten, bijt uwe tanden opeen en kom met ons. Gij
zult geheimen zien en wonderdingen te eten krijgen, en tusschen al de stroobussels
zult gij den besten voor uw leger kunnen uitkiezen.
DE STUDENT.

Dan ben ik prachtig geholpen, want ik ben waarlijk niet veeleischend of verweekelijkt.
De koster REPONCE eD de barbier NICOLAS treden op.
REPONCE.

Gezegend de automedonen, die den wagen van ons verlangen mennen, de starren
in onze duisternis, de beide wederkeerige wilskrachten, welke tot basis en zuilen
van het liefdegebouw onzer wenschen dienen.
LEONARDA.

Dat alleen bevalt mij niet in u, waarde Reponce! Spreek, om de liefde Gods! gelijk
iedereen spreekt, en schroef u niet zoo hoog op, dat niemand u volgen kan.
NICOLAS.

Daarin laat ik niets te wenschen overig: wat ik zeg, is zoo effen als eene schoenzool.
REPONCE.

Ja, maar ook welk hemelsbreed verschil tusschen een geleerden koster en eenen
barbier, die niets kan dan zijne moedertaal.
CHRISTINA.

Voor mij en voor hetgeen ik van hem verlang, verstaat mijn barbier zooveel en zelfs
(1)
meer Latijn, dan Antonio de Nebrija . Laten wij thans niet over wetenschappen
pralen, of over de wijze, waarop men spreken moet; immers, iedereen spreekt gelijk
hij gebekt is. Gaan wij binnen en

(1)

Professor aan de Hoogeschool van Salamanca.
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slaan wij de hand aan het werk, want wij hebben nog veel te doen.
DE STUDENT.

En veel te plukken.
REPONCE.

Wie is die man?
LEONARDA.

Een arm student van Salamanca, die hier gaarne dezen nacht eene schuilplaats
zoude hebben.
REPONCE.

Ik zal hem een paar realen voor avondeten en nachtverblijf geven, dan kan hij in
Godes naam vertrekken.
DE STUDENT.

Heer koster Reponce, uwe gunst en uwe aalmoes neem ik dankbaar aan; doch ik
ben zoo stom, als de juffer hier, die mij heeft uitgenoodigd, maar wenschen kan; en
de duivel hale mij, zoo ik dezen nacht dit huis verlate! Gij kunt op eenen man van
mijnen rang vertrouwen, die des nachts eenen stroobussel voor lief neemt, en als
gij voor uwe kapuinen bang zijt, dan mag de satan ze voor u plukken en bereiden!
NICOLAS,

ter zijde. Ik houd dien kerel veeleer voor eenen roffiaan, dan voor een armen student.
Hij ziet er uit, alsof hij hetgansche huis wilde ledig rooven.
CHRISTINA,

ter zijde. Ik wil niet zalig worden, indien die stoute taal mij niet bevalt!
(Luid)

. Gaan wij allen in de zaal en maken wij de noodige toebereidsels. De arme student
zal intusschen plukken en zwijgen, als in de mis.
DE STUDENT.

En zelfs als in de vespers!
REPONCE

lot Leonarda. Die arme student heeft mij bang gemaakt. Ik wed, dat hij meer Latijn
kan, dan ik.
LEONARDA.

Van daar komt het, dat hij zoo luide spreekt. Betreur echter uwe milddadigheid niet.
Zij is voor alles goed.
(Allen af)

.
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Tooneel II.
Eene Straat.
PANCRACIO en zijn vriend LEONISO treden op.
LEONISO.

Ik zag het aankomen, dat er een wiel ging breken. Ik kan het met geenen koetsier
eens worden. Had deze maar een weinig vooruitgezien en de gracht vermeden, wij
waren reeds twee mijlen van hier.
PANCRACIO.

Ik trek het mij weinig aan; want ik heb liever weer te keeren en den nacht bij mijne
vrouw Leonarda door brengen. Dat is beter, dan in de herberg te zitten. Toen ik
haar dezen avond verliet, was zij half dood van droefheid om mijn vertrek.
LEONISO.

Brave vrouw! De hemel heeft u begunstigd, gevader. Gij moogt er hem voor danken.
PANCRACIO.

Ik doe het, gelijk ik kan, doch niet gelijk ik het zou moeten. Geene Lucretia, geene
Porcia kan bij haar halen. De zedigheid en de eerbaarheid hebben haar tot verblijf
gekozen.
LEONISO.

Ware mijne vrouw niet zoo jaloersch, zij zoude niets te wenschen laten..... Langs
deze straat is de dichtste weg naar mijn huis; neem gij gene, dan zijl gij spoedig ten
uwent. Tot weerziens, morgen vroeg! Wij zullen wel een rijtuig vinden, om de reis
te doen. Vaarwel!.
PANCRACIO.

Vaarwel!
(Beiden af.)
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Tooneel III.
Eene zaal in het huis van Pancracio.
Treden op: de koster REPONCE en de barbier NICOLAS, beiden met guitarren; LEONARDA,
CHRISTINA en de STUDENT. De koster heeft zijnen toog opgeschorst en danst, terwijl
hij op de guitarre speelt en bij elke kabriool de volgende woorden herhaalt:
REPONCE.

Zoete nacht, zoete stond, zoete maaltijd en zoete liefde!
CHRISTINA.

Heer koster, het is nu geen tijd om te dansen; laten wij thans rustig en ordentelijk
aan tafel gaan en het dansen tot eene geschikter gelegenheid uitstellen.
REPONCE.

Zoete nacht, zoete stond, zoete maaltijd en zoete liefde!
LEONARDA.

Laat hem begaan, Christina, ik zie gaarne zijne luchtsprongen!
(Men klopt buiten aan de huisdeur.)
PANCRACIO,

buiten. Slaapkoppen, hoort gij niet? Hoe! Zoo vroeg hebt gij de deur gesloten? Dat
komt zeker van de afzondering, waarin mijne Leonarda leeft.
LEONARDA.

Wee mij, ongelukkige! De stem en het kloppen zijn die van mijnen man! Er moet
hem iets zijn overkomen, dat hij zoo ras terugkeert. Gezwind, Heeren! verbergt u
in het koolkamertje, ik meen in het hok, waar de kolen liggen. Loop, Christina, breng
hen weg! Ik zal Pancracio zoo lang ophouden, dat er tijd zij voor alles!
DE STUDENT.

Akelige nacht, kwade stond, misselijke maaltijd en nog misselijker liefde.
CHRISTINA.

Daar is gansch ons spel verbrod. Spoedig, Heeren! Komt met mij!
PANCRACIO.

Wat duivel moet dat beteekenen? Waarom doet gij niet open, gij slaapratten?
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DE STUDENT.

Daar krijg ik een goeden inval! Ik wil niet met die heeren gaan. Zij mogen zich
versteken, waar zij willen, ik ga naar mijnen zolder. Als zij mij daar vinden, zullen
zij mij eer voor een armen drommel, dan voor eenen echtbreker houden.
CHRISTINA.

Komt toch, want de deur gaat invallen!
REPONCE.

Mijn moed zinkt in mijne schoenen!
NICOLAS.

De mijne in mijne voeten!
(Allen af; Leonarda gaal aan het venster).
LEONARDA.

Wie is daar? Wie klopt zoo onstuimig?
PANCRACIO.

Ik ben het, uw man is het, lieve Leonarda; doe open. Ik klop reeds een half uur aan
de deur en met zooveel geweld, dat zij zou moeten breken.
LEONARDA.

Aan de stem zoude ik zeggen, dat ik mijn lieven Pancracio hoor. Doch de eene
haan kraait als de andere, en ik ben nog heel niet zeker.
PANCRACIO.

O ongehoorde voorzichtigheid van de trouwste der vrouwen! Ik ben het, mijn leven,
uw man Pancracio! Open gerust.
LEONARDA.

Sta eens daar, dat ik u zien kan. Wat deed ik dezen avond, toen mijn man vertrok?
PANCRACIO.

Gij zuchtet, weendet en vielt eindelijk in zwijm.
LEONARDA.

Juist; maar dat kan iedereen zeggen. Laat hooren, welke moedervlek heb ik op
eenen mijner schouders?
PANCRACIO.

Op den linker schouder hebt gij eene zoo groot als een halve reaal, met drie
haarkens, zoo schoon als drieduizend gouddraadjes.
LEONARDA.

Juist; maar hoe heet ook onze meid?
PANCRACIO.

Scheid toch uit, zottinnetje. Zij heet Christina; wat moet gij nog weten?
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LEONARDA.

Christientje! Christientje! het is uw meester! Doe spoedig open, meisje!
CHRISTINA

komt terug en doet de deur open. Ik ga al; ik heet hem duizendmaal welkom... Wat
is dat, meester mijner ziel? Hoe komt het, waarde Mijnheer, dat gij zoo ras terug
zijt?
LEONARDA.

O mijn duurbaarste schat! Vertel ons spoedig. De angst alleen, dat u iets ergs is
wedervaren, beklemt mij het hart.
PANCRACIO.

Bedaar, liefste? Het was niets, dan dat een wiel van ons rijtuig is gebroken, en mijn
gevader en ik liever terugkeeren, dan den nacht buitenshuis doorbrengen wilden.
Morgen zullen wij ons op weg begeven: er is zooveel haast niet bij.
(Men hoort gerucht achter de schermen).

Maar wat is dat gerucht?
DE STUDENT,

achter de schermen. Doet open, Heeren, ik stik!
PANCRACIO.

Is het in huis of op de straat?
CHRISTINA.

Ik wil sterven, als het de arme student niet is, dien ik op den stroozolder gesloten
heb, opdat hij er dezen nacht konde slapen!
PANCRACIO.

Een student in mijn huis, en in mijn afwezen! Dat is zeer bedenkelijk. Indien uwe
groote voortreffelijkheid mij niet gerust stelde, señora, zou ik bijna kwade vermoedens
opvatten. Doch ga, Christina, open hem de deur. Al het stroo is hem wellicht op het
lijf gevallen.
CHRISTINA.

Ik ga al.
(Af.)

LEONARDA.

Het is een arme student van Salamanca, lieve man, die ons gesmeekt heeft hem,
om de liefde Gods! nachtverblijf te vergunnen, al ware het maar op den stroozolder.
Gij weet hoe goedhartig ik ben. Ik kan niemand iets weigeren, en zoo hebben wij
hem opgesloten. Daar is hij: zie in welken staat!
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(De Student treedt op met Christina. Zijn haar en baard, zijne kleederen zijn vol
stroohalmen.)
DE STUDENT.

Indien ik niet beangstigd en gewetensvol geweest ware, hadde ik geen gevaar
geloopen op den stroozolder te stikken. Ik hadde een beter avondmaal en een
zachter, min gevaarlijk bed gehad.
PANCRACIO.

En wie, vriend, zou u een beter avondmaal en een beter bed bezorgd hebben?
DE STUDENT.

Wie? Eene gaaf, welke ik bezit; doch de vrees voor het gerecht bindt mij de handen.
PANCRACIO.

Het moet eene gevaarlijke gaaf zijn, als zij u voor het gerecht doet vreezen.
DE STUDENT.

Konde ik de kunst, welke ik in het Hol van Salamanca geleerd heb, zonder vrees
voor de H. Inkwisitie uitoefenen, ik zou op kosten mijner erfgenamen avondmalen
en nog avondmalen. Wellicht ben ik niet geheel ongenegen ze eens te beproeven,
daar de nood mij dwingt en verontschuldigt. Doch ik weet niet, of deze señoras mijn
geheim zullen bewaren, gelijk ik het bewaard heb.
PANCRACIO.

Wees voor haar niet ongerust en doe wat u belieft. Ik zal maken, dat zij zwijgen, en
ben waarlijk zeer verlangend, iets van de dingen te zien, die, naar men zegt, in het
Hol van Salamanca geleerd worden.
DE STUDENT.

Zult gij tevreden zijn, wanneer ik door mijne bezweringen twee duivels onder
menschelijke gedaante dwing ons hier eenen korf met eetwaren en lekkernijen te
brengen?
LEONARDA.

Duivels in mijn huis en in mijne tegenwoorheid! Jezus sta mij bij en helpe mij, waar
ik mijzelve niet helpen kan!
CHRISTINA,

ter zijde. De student heeft van den duivel in. God geve, dat het gelukkig afloope!
Mijn hart beeft in mijnen boezem.
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PANCRACIO.

Indien het zonder schrik en gevaar afloopt, zal het mij zeer aangenaam zijn deze
duivels en den korf met eetwaren te zien; doch ik zeg het nogeens, de gedaanten
mogen niets vreeselijks hebben.
DE STUDENT.

Wees gerust: zij zullen in de gestalten van den koster der parochie en zijnen vriend
den barbier verschijnen.
CHRISTINA.

Hoe! Bedoelt gij den koster Reponce en meester Roque, den barbier? Ach, die
rampzaligen, dat zij in duivelen moeten veranderd worden!.... Doch zeg mij, Heer
student, zullen het christelijke, gedoopte duivels zijn?
DE STUDENT.

Zonderlinge vraag! Waar zijn er gedoopte duivels? Of waarom zouden de duivels
christenen worden? Nu, het is toch mogelijk, dat deze gedoopt zijn, want er is geen
regel zonder uitzondering.... Gaat een weinig ter zijde, want gij zult wonderlijke
dingen aanschouwen.
LEONARDA,

ter zijde. Ach, ik ongelukkige! Nu komt alles uit! Onze kwade streken worden
wereldkundig.
CHRISTINA.

Moed, señora! Met moed en geduld komt men alles te boven.
DE STUDENT,

bezwerende. Gij, armen, die in het koolhok eene schuilplaats tegen het ongeluk
gevonden hebt, komt buiten en brengt hoffelijk ons den korf met eetwaren, op uwen
rug! Dwingt mij niet u met nog krachtiger bezweringen te lijve te gaan. Komt buiten!...
Wat wacht gij? Bedenkt, dat zoo gij weigerdet te verschijnen, mijn ontwerp geen
goed gevolg zou hebben.
(Sprekende).

Wacht!... Daar schiet mij te binnen, hoe ik het met die menschelijke duivels moet
aanvangen. Ik wil een oogenblik in de kamer hiernevens gaan en daar eene zoo
krachtige bezwering doen, dat zij aanstonds moeten komen, alhoewel bij duivels
van deze soort goede raad beter helpt, dan bezweringen.
(Af.)
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PANCRACIO.

Ik zeg, dat, wanneer die student werkelijk hier toovert wat hij belooft, het zeker het
grootste wonder zal wezen, dat ooit op aarde gezien werd.
LEONARDA.

Hoe kunt gij nog twijfelen? Hij zal toch met ons den draak niet steken.
CHRISTINA.

Hoort gij het gerucht daarbinnen? Hij zal zeker hen reeds gedaagd hebben! Ziet,
daar komt hij al met de twee duivels en den korf!
(De Student treedt op en achter hem Reponce en Nicolas, die den korf met eetwaren
dragen).
LEONARDA.

Jezus, hoe lijken zij den koster Reponce en den barbier!
CHRISTINA.

Pas op, señora; gij moogt in het bijzijn der duivels niet ‘Jezus’ zeggen.
REPONCE.

Zegt maar wat gij wilt; wij zijn als de honden in eene smids, die bij het hameren
slapen: niets kan ons storen, niets verschrikken.
LEONARDA.

Geeft uwen korf hier, want het eten ziet er zeer aanlokkend uit. Bedient u toch!
DE STUDENT.

Ik wil een goed voorbeeld geven en met den wijn beginnen.
(Hij drinkt).

Heerlijk! Is het geen Esquivias, Heer duivel?
REPONCE.

Echte Esquivias, ik zweer het bij...
DE STUDENT.

Hou op, indien uw leven u lief is! Met duivels, die zweren, heb ik niets te stellen.
Duiveltje! Duiveltje! Wij zijn niet hier gekomen, om doodzonden te begaan, maar
om een vroolijk uurtje te slijten en na den eten met een gerust geweten te bed te
gaan.
CHRISTINA.

En zullen deze kerels hier met ons blijven. avondmalen?
PANCRACIO.

De duivels eten niet.
NICOLAS.

Ja wel! Niet allen, doch wij zijn van de soort, die eten.
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CHRISTINA.

Ach, lieve meester! laat de arme duivels toch hier blijven. Zij hebben het eten
gebracht, en het ware niet zeer beleefd ze hongerig weg te zenden! Het schijnen
mij zeer wellevende en brave duivels.
LEONARDA.

Als zij ons geen kwaad doen en mijn man er in toestemt, mogen zij hier blijven.
PANCRACIO.

In Gods name! Dan hebben wij toch nog iets nieuws te zien.
NICOLAS.

Moge de Heer u voor zooveel goedheid beloonen!
CHRISTINA.

O, wat zijn zij heusch en welopgevoed! Waarachtig, indien al de duivels zijn als
deze, dan zullen zij voortaan mijne vrienden zijn.
REPONCE.

Luistert, en zij zullen u nog beter bevallen.
(De koster speelt op de guitarre en zingt, terwijl de barbier hem begeleidt en alleen het
laatste vers zingt.)

REPONCE.

‘Luistert, gij, die niet veel weet, dat ik u ronduit verklare al het goede, welk bevat...’
NICOLAS,

voleindend. ‘Het Hol van Salamanca.’
REPONCE.

‘Luistert wat de bachelier Tudanca over dit hol geschreven heeft op de huid eener
jonge merrie, op dat deel, welk het dichtst bij het kruis ligt, en hoe hij tot de wolken
verheft.....’
NICOLAS.

‘Het Hol van Salamanca.’
REPONCE.

‘Daar studeeren rijken en armen, en het bekrompenste verstand wordt er helder en
gezond. Daar zitten de leeraars op geteerde banken, een staaltje van het huisraad
van....
NICOLAS.

‘Het Hol van Salamanca.’
REPONCE.

‘Daar wordt de lompste kerel bescheiden en de domste student een geleerde. Niets
ontbreekt hun, die in dit hol studeeren. Leve eeuwige eeuwen....’
NICOLAS.

‘Het Hol van Salamanca!’
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REPONCE.

‘En zoo onze bezweerder bij toeval iemand van Lorenca is, zoo moge hij aldaar
duizend wijngaarden met zwarte en witte druiven bezitten! Hen, die hem verraden,
hale de duivel! Men straffe hen met stokslagen en nimmer komen zij in.....’
NICOLAS.
(1)

‘Het Hol van Salamanca!’
CHRISTINA.

Men ziet, dat ook de duivels poëeten zijn!
NICOLAS.

En omgekeerd, zijn al de poëeten duivels.
PANCRACIO.

Zeg me toch, Heer duivel, - want de duivels weten alles, - waar zijn de Sarabande,
de Zambapalo, de Escarraman en al die andere nieuwe dansen uitgevonden?
NICOLAS.

Waar? In de hel! Zij komen alle van daar.
PANCRACIO.

Ja, dat geloof ik.
LEONARDA.
(2)

Ik heb ook mijn kleedje en mijne castanjetlen, om den Escarraman te dansen;
doch welstaanshalve durf ik het niet doen.
REPONCE,

Kon ik u eenigen tijd alle dagen les geven, gij zoudt dien dans weldra zoo goed
verstaan, dat er niemand iets zou hebben op af te wijzen.
DE STUDENT.

Al wel! Laten wij thans avondmalen: dat gaat vóor alles.
PANCRACIO.

Mijnentwege, want ik wil zien, of de duivels inderdaad eten, en of al die andere
dingen, welke men van hen verteld, waar zijn. Zij zullen, ik zweer het! mijn huis

(1)

(2)

Zoo is nagenoeg de zin van dit lied, welks vertaling schier onmogelijk geworden is, daar het
te veel bijzonderheden en toespelingen bevat, die voor onzen tijd onverstaanbaar zijn. Wat
de volksoverlevering betreft, waarop het berust, zij wilde, dat te Salamanca eene betooverde
spelonk (hol) bestond, waarin, tusschen veel andere wonderen, zich een bronzen hoofd
bevond, gelijk aan dal, waarvan in het tweede gedeelte van Don Quijote, Cap. LXII, wordt
gesproken.
Een nog wulpscher dans, dan vele andere Spaansche.
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niet verlaten, zonder mij alles geleerd te hebben, wat men leert in het Hol van
Salamanca.
De tooneelspelen van vroegeren en lateren tijd, in dit opstel besproken of vermeld,
zijn niet de eenige, door Cervantes vervaardigd. In het prologo, waarvan wij eene
vertaling mededeelden, gewaagt hij van El Engano a los Ojos, en dat hij nog andere
schreef, lijdt geenen twijfel. Hij zal dus ruim vijftig stukken gemaakt hebben en zou
in elk ander land een vruchtbaar dramaturg heeten. Zooniet in Spanje, waar de
tooneelschrijvers ze niet zelden bij honderden telden. Aan Lope de Vega alleen is
men er voor het minst vijftienhonderd verschuldigd, zonder van de loas (inleidingen)
en entremeses te spreken. Hoe het mogelijk was, dat éen enkel mensch eene zoo
verbazende menigte spelen dichtte - zij waren alle in gebonden stijl, - wordt
begrijpelijker, wanneer men weet, dat hij, volgens zijne eigen verklaring, er meer
dan honderd in vier en twintig uren van de schrijftafel op het tooneel bracht:
Y mas de ciento en horas vente y cuatro
Pasaroa de las Musas al teatro.

En dat die verklaring geene grootspraak was, is bewezen. Wat beteekent, bij zulke
vruchtbaarheid, die eens dichters, die het nauwelijks tot een vijftigtal, de entremeses
medegerekend, kon brengen?
Hoe het kwam, dat Cervantes met zijne latere tooneelspelen, trots zijn toegeven
aan de voorliefde zijner tijdgenooten voor tooneelwerken in den aard dergene van
Lope en zijne volgelingen, den bijval niet verwierf, welken hij verhoopte, en die
alleen hem tot toegevingen genoopt had,

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

124
hebben wij, althans gedeeltelijk, pogen aan te duiden. De voornaamste reden zijner
mislukking was daarbij deze: die tooneelspelen werden niet met ware overtuiging
geschreven. Men heeft de aanmerking gemaakt, dat zij voor het dramatische vak
waren, wat de Persiles y Sigismunda was voor het epische. Inderdaad, evenals
Cervantes, na het onnatuurlijke, dwaze, buitensporige der ridderromans zoo
meesterlijk te hebben doen uitschijnen, in dit laatste werk den misslag beging, tegen
zijn beterweten, diezelfde dwaasheden en buitensporigheden tot schering en inslag
te kiezen van een anderen ridderroman, zoo beging hij dien, tegen zijn beterweten,
zijne acht spelen te schoeien op de leest der bontste en onnatuurlijkste, welke hij
in Don Quijote had gegispt. Immers, dat hij, ondanks de veronschuldiging van La
Comedia, in El Rufian dichoso, niet rechtzinnig tot de nieuwe richting bekeerd was,
zou des noods uit die verontschuldiging zelve blijken. Hij was een te verlicht en te
overtuigd vriend van eenvoud en waarheid, om wezenlijk met de overdrijvingen van
eenen schrijftrant vrede te hebben, die tegen beide aanbruiste. Hij beeldde zich
wellicht in, dat hij van zienswijs veranderd was, doch in wezenlijkheid was hij het
niet. En ziedaar, volgens ons, hoofdzakelijk waarom zijne laatste comedias, zoomin
als zijn laatste roman, op de hoogte van zijn overigen letterarbeid zijn, zoomin als
die roman den bijval konden vinden, om welken het hem bovenal te doen was.
Hoe geheel anders was het met de acht tusschenspelen gesteld! Deze schreef
Cervantes met overtuiging. Daarom ook vindt men er den schrijver van Don Quijote,
de Novelas en Numancia, met zijne uitmuntende hoedanigheden van eenvoud en
waarheid, van vernuft en gemoed, van geest en humor, in weder. Hij zoekt niemand
na te bootsen, is de eenige, de
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onovertroffen Cervantes en blijft van het begin tot het einde zichzelven gelijk. Men
heeft gezegd, dat de Numancia alleen toereikend zou geweest zijn, om het bewijs
te leveren, dat de grootste der Spaansche schrijvers, zonder wedergade als verhaler,
tevens een rijkbegaafd dramatisch dichter was. Met evenveel recht zoude men aldus
van de entremeses kunnen spreken. Daarom ook hebben die kleine, eenvoudige
spelen, welke op kunstwaarde geene aanspraak schijnen te maken, eene
waardeering gevonden, die het aandeel niet is geworden der grootere en zelfs van
vele andere comedias, door befaamde dramaturgen geschreven. Zij hebben die
overleefden zullen ze blijven overleven, gelijk Don Quijote en de Novelas niet alleen
Persiles y Sigismunda, maar, wat meer is, vele der beroemdste romans van alle
tijden en landen overleefden en zullen blijven overleven.
Brussel, 27 April 1888.
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Boekbeoordeelingen.
Lars Dilling. Begaafd. Uit het Noorsch door Una. - Leiden, A.H. Adriani,
1888.
Een zedenroman uit het Noorsch! Dat zal iets lekkers wezen, gansch buiten hetgeen
wij gewoon zijn, iets waar de poëzie, de kleur der streek zal in liggen, waar de
overleveringen en de gebruiken van vroeger zullen uitschijnen; een verborgen
hoekje, dat ons wordt getoond door de hand eens reeds gekenden schrijvers, die
zoo goed is er het gordijn van weg te schuiven. Wij gaan iets oorspronkelijks te zien
krijgen, iets frisch genieten; want ginder in Noorwegen ten minste moet de
eigenaardige gemoedelijkheid, de degelijke oprechtheid, de welmeenendheid, het
naïeve van vroeger onder 't volk bewaard gebleven zijn, een volk dat leeft in 't midden
eener schilderachtige maar woeste natuur, door het climaat en de geographische
ligging zelven bestendig in zijn omgang met het grootste deel van Europa gehinderd,
zoo niet volkomen er van afgezonderd.
Aldus is het niet: Begaafd is evenals enkele andere gewrochten, welke uit de
moderne letterkunde van het ruwe noorden naar hier overwaaien, bezield niet den
geest van scepticisme en de dorheid die de tegenwoordige letterkunde in 't algemeen
kenmerkt, ontzield ware juister uitgedrukt.
Lorenz Falk is een begaafd jongeling, en dat is zijn onge-
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luk, want die begaafdheid is oorzaak, dat hij zijne studiën opgeeft, zich op het
schrijven van studenten-tooneelstukken toelegt, als dilettant bijval geniet, maar het
niet verder brengt. Slechte meesters en de verblindheid zijner moeder zijn mede
schuld, dat hij van het verstandig spoor afwijkt; hij trekt naar Parijs, waar hij niets
uitricht wat zijn roem kan bevorderen of te zijner veredeling bijdragen, maar zich
roekeloos met eene wereldsche schoone, juffer de Pontjoie, verlooft. Hij wordt
teruggeroepen bij zijne stervende moeder. Een nichtje, Annette, dochter van oom
en tante Norderud, die het landgoed van zijne geruïneerde ouders, Falkestad,
gekocht hebben, bemint hem en zegt hem dat duidelijker dan wij bij zulk een
aanbevelenswaardige meid zouden vermoeden. Maar hij vat het niet of wil het niet
vatten; hij vertrekt weder naar het buitenland, bezoekt Italië en Duitschland. In
Kopenhagen ontmoet hij in de groote wereld Ellen von Feldau en is weder op het
punt met haar het huwelijksschuitje in te stappen, als eene kwade tong, de kamerheer
von Eisenfeldt, het komt verklikken, dat hij op den dag zijner verloving met haar in
gezelschap eener wat zonderlinge dame een avondpartijtje bij à Porta heeft gehad.
De lezer weet hoe onschuldig hij beticht wordt; op hetzelfde oogenblik verschijnen
de Pontjoie's: mama, papa en de verlaten dochter op zoek naar hem. Alles komt
aan het licht en de beide huwelijken springen af.
Ontmoedigd als schrijver, met geweigerde stukken, keert Lorenz weder naar
Christiania en neemt bij toeval zijn intrek bij een zijner oud-leermeesters, Finne, die
er niet weinig aan bijgedragen heeft om hem in 't verderf te storten.
Maar tante Norderud leeft en waakt nog. Zij wacht op hem als hij uit den
studenten-club, waar hij als een vreemdeling behandeld werd, in zijne ongezellige
pension weerkeert; troont hem mede naar het landgoed zijner vaderen en nu zegt
Annette hem nog duidelijker dan de eerste maal, dat zij hem liefheeft: ‘Ik trouw nooit
met een ander dan jou, Lorenz, nu weet je het.’
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Ja, nu moet hij het wel verstaan en hij trouwt met haar en is gelukkig.
De schrijver heeft een goed doel gehad: zijn boek is eene critiek van de opvoeding,
welke de huidige jeugd te beurt valt; van den eigendunk der jongelieden, van den
waan der ouders; het is eene waarschuwing tevens het praktische, vatbaar goede
niet uit het oog te verliezen om het hersenschimmige na te jagen. Maar wat kwaad
ware er bij, indien het goede toch komt, indien een verdwaalde levenswandel niet
op het karakter en de zedelijkheid van den mensch terugwerkt zooals hier uitschijnt;
indien eene liefhebbende en beminnelijke Annette wacht, en eene rijke, brave tante
Norderud zonder onderzoek of wantrouwen bereid is om hare dochter eenen wildvang
in de armen te werpen? waarom zou elke zoogezegd ‘begaafde’ jonge man niet
eens zijn talent op de proef stellen, en wat omloopen en genieten van hetgeen de
wereld geeft?
Lars Dilling heeft door het gunstig slot van zijn verhaal een ander uitwerksel bereikt
dan hij beoogde. Zijns ondanks blijkt duidelijk daaruit, dat de opvoeding en de
levenskring slechts een tijdelijken invloed op het karakter oefenen, dat al het
verkeerde immer herstelbaar is, zelfs zonder strijd en zonder moeite. Zulk een slot
is willekeurig, hij heeft van de onverbiddelijke wet der gevolgen geene rekenschap
gehouden, en hier is hij zelfs niet modern meer.
‘Es wandert Niemand ungestraft unter Palmen,’ heeft Goethe ergens, ik geloof in
zijne Wahlverwandtschaflen, gezegd en dat is juist: de omstandigheden werken op
den mensch terug, men leeft niet ongestraft een leven als dat van Lorenz, zonder
dat het karakter en de begrippen van zedelijkheid, zonder dat de werkzaamheid er
door lijden. Hij is geen betrouwbaar, geen oprecht degelijk man meer, hij is ten beste
genomen een wispelturige losbol en het is valsch te beweren dat eene moeder, die
hare vijf zinnen heeft, laat staan zoo verstandig mag heeten als vrouw Norderud,
zich zou verheugen als hij eindelijk, niet meer wetend waar uit of in, hare dochter
huwt, dat ze zoo onbezonnen handelen zou, als ze doet.
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Er ligt dus veel onwaarheid in het schijnbaar realisme dezer teekening. Dit belet
niet dat Begaafd een boeiend boek is, onderhoudend, afgewisseld, gerekt of
vervelend op geene enkele plaats, met tal van beknopte, treffende schilderingen.
Ettelijke personages, als Finne bijvoorbeeld, zijn zeer levendig voorgesteld; gezochte
typen, luimige tooneelen, die soms tot in het koddige vervallen, komen er veel in
voor; kleur ontbreekt niet tenzij oprecht locale; er ontbreekt toch iets aan. Wat is
het, dat ons niet alleen aan het slot maar heel de lezing door eene gewaarwording
van ontevredenheid geeft? Is het de stijl, die wat hortend en ongekuischt is? Zijn
het de te korte zinsneden, die zoo vermoeiend worden, als zij door geene langere
afgewisseld zijn?
Neen, dat alles niet: de schrijver laat zich te zeer door zijn geest, te zelden door
zijn gevoel beheerschen. Er is te veel sarcasme, te weinig gemoedelijkheid en
verheffing in. Vergeefs wenschen wij soms wat inniger ontroerd te worden; onder
't lezen zoeken wij een steun, eene stang, eene ladder om wat hooger op te klimmen
uit die vlakte van alledaagschheden, wij wenschen een toren te ontwaren, aan iets
uitstekends, iets veredelends hebben wij behoefte.
Op den omslag van Begaafd lezen wij het woord Noorsch; behalve dat en sommige
daarin voorkomende, eenigszins vreemde namen, is het ook alles wat het met het
Noorden en dezes eigendommelijke ingevingen gemeen heeft.
C.N.
e

Aug. Hock. - Croyances et Remèdes populaires au Pays de Liège. - 3
édition. Liège, Vaillant-Carmanne 1888. 587 p. (prijs 3 fr.)

Dit werk is een bijdrage tot de kennis van een vak der folklore, waaraan in ons land
tot nog toe niets, en in 't buitenland slechts weinig gedaan werd. Men moet overigens
bekennen, dat, indien ergens, op dit gebied vooral het zamelen bezwaren oplevert.
Steeds ontmoet de folklorist die terughouding, welke
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de ‘klassen der folklore’ in acht nemen tegenover den meer beschaafden navorscher,
die sprookjes, of liederen, of andere volksideeën zoekt machtig te worden; wanneer
hij echter het volk de tong wil lossen omtrent de wijze waarop ziekten en kwalen
behandeld worden, dan vooral stuit hij op wantrouwen, in 't bijzonder zoodra het
zekere remediën geldt. Men weet, dat het volk niet zelden een heiligen afschuw
toont voor den wetenschappelijken arts: vóór dezes kunde ingeroepen wordt, past
de zieke liever een eigen therapie toe; geraakt zijn kennis uitgeput, zoo heeft de
gebuur, vooral de gebuurvrouw, of de eene of andere rondleurster mede ‘onfeilbare’
geneesmiddelen gereed, welke haar. God weet hoe! bekend zijn; of een ‘volksdokter’
of ‘volksdoktores’ wordt geraadpleegd, die de ziekte afleest (d.i. met gebeden
bezweert) en in een mosselschelp wat zalf geeft, gemaakt van gebraden en
fijngestooten mollen of iets dergelijks, of eindelijk een beevaart voorschrijft. De
wetenschap van deze vakmannen (sic!) kan de folklorist slechts door list uit hun
klauwen krijgen.
Van de verschillende soorten geneesmiddelen, welke nog bij het volk in eere zijn,
zal men talrijke voorbeelden aantreffen in het boek van Aug. Hock, die zich reeds
lange jaren geleden deed kennen als een man, met een scherpzienden blik begaafd
voor alles wat het volk eigenaardig kenschetst. Vlijtig liep hij zijn geboortestreek,
het Luikerland, af; met liefde mengde hij zich onder de groote menigte der
verachterden, en wist daarbij steeds van zijn hoogere beschaving afstand te doen.
De gulheid, waarmede het volk een dergelijken vorscher bejegent, straalt door in
de echt Waalsche bonhomie, die Hock steeds in de gesprekken legt. Deze
opmerkingen doen den lezer reeds begrijpen, dat dit boek geen systematische
opsomming is van de populaire remediën; droge wetenschap stemt niet overeen
met den geest des jovialen schrijvers. Zijn aanteekeningen geeft hij meest onder
den vorm van dialoog en zoo wist hij menig gebruik, menige volkzede, ja menige
grap in te lasschen. Ik hoef niet er op te wijzen, dat onder de genoteerde genees-
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middelen veel ook elders bekend is; de beevaarten o.a. zijn dikwijls aan andere
katholische gewesten gemeen. Zoo brengt Hock talrijke bijzonderheden, die op het
naburige Limburg betrekking hebben: hier toch bestaan zekere beewegen, die ook
bij de Luikerwalen de algemeene gunst genieten. Het zij genoeg hier aan de Drie
Gezusters (p. 30) te herinneren, wier kultus ook in de Rijnprovincie bekend is. Groot
is het getal der genezende heiligen door Hoek aangeteekend; niet minder aanzienlijk
de hoeveelheid natuurlijke remediën, waaronder sommige reeds bij Plinius vermeld
staan, en ook de bezweringsformules en heilzame gebedekens verloor hij niet uit
het oog. De humoristische trekken, waarmede hij de gezamelde slof doorspekt,
maken de lezing van dit boek tot een zeer onderhoudende. Het vinde een plaats in
elke folkloristische bibliotheek.
AUG. GITTÉE.

A.F.W. Schimper: Die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und
Ameisen im tropischen Amerika; in Botanische Mittheilungen aus den
o
Tropen, Heft I. Jena, Gustav Fischer, 1888. - 97 blz. 8 en 3 platen.
De reiziger in het tropisch Amerika wordt, gewoonlijk kort na zijne aankomst, verrast
door het gezicht van een stroom van bladstukjes die zich, in een woud of een tuin,
over den grond bewegen. Die stukjes zijn ten hoogste een halven-cent groot, en
worden gedragen door bruine mieren, die kolomsgewijs optrekken. Midden in de
colonne en aan hare zijden zien wij mieren derzelfde soort, die onbeladen in
tegengestelde richting marcheeren.
Indien wij de onbeladen mieren volgen, komen wij aan den voet van een boom
of een struikgewas (zelden eene kruidachtige plant), waarvan de bladeren met
duizenden mieren bedekt zijn: iedere mier snijdt, met hare schaarvormige kaken,
een stukje uit den rand van een blad; van daar den naam bladsnijders,
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waarmede men deze dieren bestempelt. Na een paar minuten is die taak volbracht:
dan plaatst zij het afgesneden stuk overeind op haar kop, verlaat den boom, sluit
zich bij de terugkeerende schaar aan, en begeeft zich naar het nest dat zich soms
op grooten afstand bevindt. Het nest heeft niet altijd dezelfde gedaante. Het komt
(1)
somwijlen voor in den vorm van een lagen, gewelfden aardheuvel van ongeveer
dertig meters omtrek, waaronder talrijke onderaardsche, als doolhoven in elkander
loopende gangen gegraven zijn. De heuvel vertoont talrijke openingen, waarin de
mieren met hun last verdwijnen.
(2)
De soort , door SCHIMPER in de omstreken van Blumenau waargenomen, stapelt
integendeel de verzamelde bladstukjes op elkander tot hoopen, die nagenoeg uitzien
als het nest onzer gewone woudmieren, en inwendig in humus overgaan. SCHIMPER
zag die hoopen wemelen van mieren, zonder het doel hunner onverdroten
werkzaamheid te kunnen ontdekken.
Men is tot heden zeer onvolkomen ingelicht omtrent het gebruik, door de
bladsnijders gemaakt van de ontzettende massa blad- en bloemdeelen, die zij
verzamelen. Volgens BATES zouden de bladstukjes dienen tot het overwelven der
onderaardsche gaanderijen, althans in het nest van ééne soort, namelijk
hoogergemelde Saïvba-mier. De natuurvorscher BELT heeft de vermoeding
uitgesproken, dat de mieren zich voeden met de zwammen, die zich ontwikkelen
in de hoopen rottende bladeren die zij bijeenbrengen. Die veronderstelling heeft
weinig grond; zij wordt nochtans gestaafd door de omstandigheid, dat al de hoopen,
door SCHIMPER waargenomen, met zwammen doorweven waren. MAC COOK, een
uitstekende mierenkenner, heeft kunnen vaststellen dat Atta fervens, een bladsnijder
die in Mexico en Texas te huis behoort, de verzamelde bladeren gebruikt tot het
vervaardigen van een soort papierdeeg, waaruit de binnendeelen

(1)
(2)

Bijv. bij de zoogenaamde Saïvba-mier (Atta cephalotes).
Atta hystrix.
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(1)

van het nest opgebouwd worden . Maar ondanks al die pogingen tot uitlegging blijft
het vraagstuk nog verre van opgelost. Wat er ook van zij, de bladsnijders zijn
onbetwijfeld de gevaarlijkste vijanden van het plantenrijk in het tropisch en
Subtropisch Amerika. Een nauwkeurig onderzoek leert ons echter, dat niet alle
planten evenzeer aan de verwoesting door bladsnijders blootgesteld zijn.
Cultuurgewassen, uit de oude wereld in Amerika ingevoerd, hebben doorgaans
meer dan de inheemsche planten van deze dieren te lijden: zoo bijv. rozen, oranjen,
granaatboomen, mango's, koolen, koffij. enz. Daaruit volgt dat, in districten waar
de bladsnijders algemeen zijn, de landbouw zeer moeilijk en zelfs, in sommige
gevallen, onmogelijk wordt. De bladsnijders zijn in Brazilië, voornamelijk in de zoo
genoemde Campos, overvloedig voorhanden; wettelijke bepalingen omtrent het
vernietigen dezer dieren werden uitgevaardigd, maar tot heden zonder veel gevolg.
Volgens SCHIMPER'S waarnemingen blijven in Zuid-Brazilië, onder de inheemsche
(2)
planten, de gramineeën (grassen) en Solaneeën volkomen gespaard; de Guave,
eene Caladium-soort, Cassia neglecta en Alchornea Iricurana hebben daarentegen
zeer veel te lijden. Eene volledige lijst der aangetaste en niet aangetaste planten
bezitten wij tot heden niet.
De natuurvorscher BELT heeft volgenderwijze uitgelegd waarom de gewassen,
uit de Oude Wereld afkomstig, door de bladsnijders boven de Amerikaansche planten
verkozen worden: de planten, die in het tropisch Amerika te huis behooren, zijn
sedert eeuwen aan de aanvallen der bladsnijders blootgesteld; al de soorten, die
geene middelen bezaten om zich tegen deze dieren te verdedigen, werden allengs
vernietigd. De overige

(1)

(2)

Vele inheemsche wespen vervaardigen op gelijke wijze hun nest uit papierdeeg, dat zij
bereiden door hout fijn te kauwen. Hout wordt, door de hedendaagsche nijverheid, als grondstof
tot het maken van papier algemeen gebruikt.
Tot deze familie behooren onder anderen de aardappel, de tabak, enz.
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soorten daarentegen, die om eenige reden door de bladsnijders versmaad werden,
of in staat waren om hunne aanvallen af te weren, bleven alleen voortbestaan. De
strijd tusschen de plantenwereld en de bladsnijders heeft dus den ondergang van
een gedeelte der flora veroorzaakt, en de hedendaagsche Amerikaansche
plantenwereld bestaat alleen uit soorten die in mindere of meerdere maat aan de
bladsnijders hebben kunnen weerstaan. In de Oude Wereld bestaan echter geene
bladsnijders; wanneer dus eene plant uit Europa, Azië of Afrika naar Amerika
overgebracht wordt, bevindt zij zich als het ware tegenover een gevaar, waartegen
zij tot dan nooit heeft moeten strijden: zij wordt door de bladsnijders van hare
bladeren beroofd, en de mensch zelf is dikwijls machteloos om haar van uitroeiing
te redden. Zij ondergaat hetzelfde lot als vroeger door een deel der Amerikaansche
flora ondergaan werd. Vele ingevoerde planten worden echter door de bladsnijders
versmaad, omdat zij toevallig eigenschappen bezitten, waardoor zij die vijanden
afweren: de citroen en de mandarijn bijv. worden niet aangetast, hetgeen
waarschijnlijk zijn grond heeft in de tegenwoordigheid van sterkriekende aromatische
stoffen, waarmede alle organen dier planten, en ook de bladeren, doortrokken zijn.
Wij willen thans onderzoeken, door welke eigenschappen de Amerikaansche
planten aan de bladsnijders kunnen weerstaan. In de eerste plaats dienen de
chemische en physische eigenschappen der bladeren daarbij in acht genomen te
worden: planten, die vluchtige olie of hars bevatten, zijn in de vlakten van het tropisch
(1)
Amerika overvloedig voorhanden, en worden schier nooit door mieren aangevallen .

(1)

Men keut eenige uitzonderingen aan dien regel; zoo bijv. de gewone en bittere oranjeappel,
wier bladeren, ondanks hun aromatischen reuk en smaak, door de bladsnijders gretig
opgezocht worden. De met vluchtige olie doordrongen bladeren der Guave worden insgelijks
door hen afgesneden; maar naar korten tijd worden de bladeren dier plant hard, en van dan
af blijven zij gespaard.
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Veel belangwekkender is echter de omstandigheid, dat sommige mierensoorten de
gewassen behulpzaam zijn in hun strijd tegen de bladsnijders; menige plantensoort
herbergt en voedt een lijfwacht, bestaande uit mieren die de bladsnijders verjagen.
Mieren tegen mieren! Eene natuurlijke toepassing der homaeopathie!
Behalve de bladsnijdende mieren vinden wij inderdaad, in de heete deelen van
Amerika, andere mieren die zich als roofdieren gedragen, onophoudend strijd voeren
tegen de geheele dierenwereld, en voornamelijk voor kleine insecten gevaarlijke
vijanden zijn. Dergelijke roofmieren zijn het, aan wie de verdediging van menige
plantensoort toevertrouwd is.
SCHIMPER heeft een drietal Amerikaansche mierenhoudende gewassen nauwkeurig
bestudeerd: wij ontleenen aan zijn werk de volgende bijzonderheden omtrent de
voornaamste dier planten, Cecropia adenopus genoemd.
***

De Cecropia's (Imbauba of Embauba der Brazilianen; boiscanot, trumpet-tree in
West-Indië) zijn in Brazilië buitengewoon gemeen: hun stam is overeindstaande,
glad, op korte, steltachtige luchtwortels verheven; hij draagt, - bij C. adenopus - een
klein getal takken, die aan hun voet, op 60 cm. - 1 m. lengte, horizontaal uitgespreid
zijn, en daarna schuin naar boven stijgen, zoodat de geheele boom het uitzicht van
een reusachtigen kandelaar verkrijgt. De bladeren zijn niet talrijk, handvormig, groot,
van boven groen, van onder wit of grauw behaard. De jonge bladeren zijn - evenals
bij Ficus - in eene groote, donkerroode scheede bevat.
Wordt een dergelijke boom hard gestooten, zoo komt oogenblikkelijk eene wilde
schaar mieren te voorschijn; hunne steek is pijnlijk, en men kan moeilijk dien aanval
afweren. Het vellen van eene Imbauba is dan ook alles behalve vermakelijk. Een
nader onderzoek leert, dat de mieren, langs kleine ronde openingen, uit de bovenste
stengelleden van den boom naar buiten
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stormen. De stam is inwendig hol, door dwarsche tusschenschotten in boven elkander
gelegen kamers verdeeld, en wordt door ontelbare mieren bewoond.
De mierensoort, die in de provincie Santa-Catharina (Zuid-Brazilië) Cecropia
adenopus bewoont, is Azteca instabilis. Hare leefwijs werd door FRITZ MULLER en
SCHIMPER onderzocht. Een bevrucht Azteca-wijfje, de koningin van het toekomende
mierennest, dringt in eene der bovenste kamers van den stam, langs eene opening
die zij zelf knaagt. Die opening groeit weder dicht, door het ontstaan van een
inwendig aanwas, waarvan het sappig weefsel door de mier, in haar gevang, als
voedsel gebruikt wordt. De mier legt in de kamer, die alzoo volkomen geslolen is,
eieren waaruit werkmieren ontstaan: wanneer deze volkomen zijn, knagen zij het
overschot van het aanwas af, maken de deur weder open, en zoo is het mierennest
gesticht. Niet zelden vindt men, in jonge Cecropia's, vijf of zes achtereenvolgende
kamers, met één eierleggend mierenwijfje in iedere kamer. Evenals vele andere
mieren houden de Azteca's in hunne kamers bladluizen, die voor hen de bekende
suikerhoudende vloeistof afscheiden.
Men vindt somwijlen Cecropia's, die door geene Azteca's bewoond worden:
SCHIMPER heeft tien of twaalf Cecropia's zonder lijfwacht aangetroffen, en steeds
waren die boomen door de bladsnijders verwoest: de hoofdnerven der bladeren
bleven alleen over. Alle andere, bewoonde exemplaren werden niet het minst door
o

deze dieren aangevallen. Wij mogen daaruit besluiten 1 dat de bladsnijders de
o

Cecropa-bladeren met voorliefde opzoeken, 2 dat de Cecropia-bewonende Azteca's
de boomen op werkdadige wijze tegen de bladsnijders verdedigen.
Wij willen thans de woning der Azteca's van naderbij onderzoeken. De kamers
(holle stengelleden), waarin de mieren zich ophouden, zijn van elkander gescheiden
door dunne horizontale wanden, welke dikwijls door de bewoners doorboord worden,
waardoor de kamers onderling in samenhang gebracht worden. De ingangdeur,
waardoor iedere kamer met de buitenwereld in
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verband staat, neemt steeds dezelfde plaats in; zij bevindt zich namelijk aan het
boveneinde eeneroverlangsche sleuf, die van den voet van een blad naar het
bovendeel van het overeenkomende stengellid opstijgt. Op die plaats is de wand
van den stengel (dus de wand der kamer) aanvankelijk dunner dan overal elders,
zoodat hij gemakkelijker door het eerste mierenwijfje kan doorboord worden: die
dunnere plaats is door een kuiltje aan het boveneinde van hoogergemelde sleuf,
(1)
op den buitenwand van den stam, aangeduid . De mieren kennen die plaats, want
nooit heeft SCHIMPER pogingen tot boren op eenige andere plaats waargenomen.
Eene andere Cecropia-soort, door SCHIMPER Corcovado-Cecropia genoemd,
omdat hij haar op het Coreovado-gebergte aantrof, word niet door mieren bewoond,
en vertoont noch kuiltje, noch dunne plek in den stengelwand; eene sleuf bestaat
alleszins. Die soort wordt door de bladsnijders niet aangetast; haar stengel is glad,
met eene waslaag overdekt, waardoor de bladsnijders verhinderd zijn naar de
bladeren te klimmen. Zij behoeft dan ook geene lijfwacht, en de ingangsdeur der
Azteca's heeft zich bij haar niet ontwikkeld.
De Azteca's loopen heen en weer of over al de deelen der boomen die zij bewonen,
niet alleen tusschen de deuren hunner woningen en den grond, maar ook over de
bladeren en de nietbewoonde twijgen. Een aandachtig onderzoek van hunne
verrichtingen vestigt weldra onze aandacht op eene merkwaardige bijzonderheid,
waardoor Cecropia adenopusvan de nietbewoonde Corcovado-Cecropia verschilt.
De onderzijde der bladsleelen van eerstgenoemde soort vertoont, op eene
uitgestrektheid van eenige

(1)

Het voorkomen eener sleuf staat niet in verband met de mieren, want men vindt dezelfde
inrichting, door de drukking van een okselstandigen knop veroorzaakt, bij vele planten
(Bamboes, verscheidene Polygoneëen) die met deze dieren niets te maken hebben. De dunne
plek en het kuiltje zijn integendeel aanpassingen tot de mieren. SCHIMPER geeft eene
omstandige beschrijving (bdz. 33-36) van den bouw en de ontwikkeling van het kuiltje.
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vierkante centimeters, eene bruine, fluweelachtige haarbekleeding, waarop talrijke,
peer- of eivormige lichaamjes liggen. Die lichaampjes zien er bijna uit als
insecteneieren; zij zijn aan de plant niet bevestigd, maar worden door de haren zeer
los vastgehouden, zoodat zij door de geringste schudding afvallen. Die zoogenoemde
MULLER'sche lichaampjes worden door de Azteca's ieverig verzameld en naar hunne
woning gedragen: zij bestaan uit celweefsel en zijn met eene opperhuid overtrokken;
zij bevatten een rijken voorraad voedsel, uit vette olie en eiwitstoffen bestaande.
Dank aan die scheikundige samenstelling zijn zij uitnemend geschikt om de Azteca's
tot voedsel te verstrekken. Wanneer de lichaampjes van een haarkussen (door
schudden, of door tusschenkomst der mieren) verwijderd zijn geworden, komen na
eenige dagen nieuwe lichaampjes te voorschijn, zoodat de boom den mieren als
het ware het dagelijksch brood levert. Wanneer wij eene doorsnede van het kussen
maken, vinden wij, tusschen de haren en aan hun voet, duizende lichaampjes van
alle grootte, die nog aan de plant bevestigd zijn. Naarmate zij hunne volkomen
ontwikkeling bereiken komen zij los, worden naar buiten geschoven, en komen aan
de oppervlakte van den haarborstel te voorschijn, waar zij door de Azteca's gevonden
en weggehaald worden. Schier alle dagen worden eenige lichaampjes rijp, waaruit
volgt dat de Azteca's onophoudend de bladstelen in oogenschouw nemen, met de
hoop er een lekkerbeetje te vinden; de waakzaamheid der lijfwacht strekt zich op
die wijze voortdurend over al de deelen van den boom uit, en de bladsnijders, die
zich op de Cecropia mochten wagen, worden weldra door de Azteca's ontdekt en
verjaagd.
***
Zooals wij hooger zegden worden in SCHIMPER's werk nog een paar andere
voorbeelden van symbiose of samenleving tusschen planten en mieren beschreven.
(1)
Zoo bijv. Acacia sphaerocephala, welke door eene kleine mierensoort bewoond
wordt. Deze

(1)

Pseudomyrma bicolor Guer.
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boom behoort in Centraal-Amerika en Mexiko te huis; het zijn de zeer groote, holle
doornen, welke hier den mieren tot woning verstrekken; de deur der woning bevindt
zich schier altijd dicht bij de punt van den doorn, in de gedaante eener kleine opening
die door de mieren geboord wordt; eene bepaalde hoorplaats is echter niet
aangewezen, hetgeen integendeel bij Cecropia het geval is. Op de bladstelen
bevinden zich napvormige honigklieren, waardoor eene suikerhoudende vloeistof
afgescheiden wordt. Aan de toppen der blaadjes bevinden zich lichaampjes, die
met de Müller'sche lichaampjes van Cecropia de meeste gelijkenis hebben, en
evenzeer eiwitstoffen en olie bevatten. Beide voortbrengselen, suiker en lichaampjes,
worden door de mieren opgezocht. Acacia-exemplaren, die geene lijfwacht van
mieren bezitten, worden door de bladsnijders verwoest; de andere integendeel
blijven gespaard.
Verder wordt gehandeld over Clerodendron fistulosum, Cordia nodosa, eenige
Melastomaceeën en andere mierenplanten.
***

In het derde gedeelte van zijn werk handelt SCHIMPER over de zoogenoemde
EXTRANUPTIALE HONIGKLIEREN.
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In het kapelbosch.
Novelle door Omer Wattez.
I.
Toen wij achter ons de deur gesloten hadden, bezagen wij den helderen hemel en
groetten den heerlijken zomermorgen! Langzaam drongen de zonnestralen door
de vlottende nevelen, die gedurig verdampten en steeds meer en meer van het
uitgestrekte landschap lieten zien. Frisch was de lucht, die wij inademden, opgeruimd
ons gemoed, licht onze stap.
Wij deden in dien voordeeligen toestand twee uren wegs af en hadden eindelijk
het doel van ons tochtje - het Kapelbosch - bereikt.
- ‘Waaraan gaan we nu eerst onze oogen vergasten?’ vroeg mijn vriend. ‘Wij
hebben hier keus.’
‘Daar nevens het bosch de hoogvlakte. Op het verhevenste punt is eene trap met
stelling opgericht. 't Is waar ginder dit vaandel waait. Midden in het bosch, hebt ge
dan een der
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eigenaardigste bedevaartplaatsen van ons land. In eene diepe vallei, die de
parkbouwkunst in een juweeltje heeft herschapen, staat het in den omtrek vermaarde
kapelleken van den H. Antonius, wien jaarlijks duizenden bedevaarders komen
bezoeken. Doch sedert dit hier alles op modernen voet werd ingericht, - zelfs het
belvedere op de hoogte is een aanhangsel van het Kapelbosch -, hebben de
toeristen, de liefhebbers van schoone zichten, het getal versterkt. Waar gaan we
nu eerst?’
- ‘Ik, voor mij, zou de hoogte verkiezen. Als ge daar niets tegen hebt, beginnen
wij van daar ons gebed van bewondering aan de groote natuur te doen.’
- ‘Langs hier op dan!’
Na tien minuten stonden wij op de houten stelling, veertig trappen boven den
grond verheven. Wij brachten hulde aan hem, die op de goede gedachte was
gekomen, dat kijktoestel hier te plaatsen. Gewis moest het een man met open oog
voor het schoone zijn. Zelfs een verrekijker had hij er niet vergeten.
- ‘Zeker, maar dat alles brengt wat op,’ voegde mijn vriend erbij. ‘Vijftien centiemen
voor den verrekijker, tien centiemen voor het plaatje met de windroos, waarop dorpen
en steden aangeduid staan, die men van hier ontwaart. Een glas bier in de herberg,
waar wij den sleutel gingen halen. En 't is nog maar een begin. De kapelvallei wacht
ons nog.’
- ‘'t Is niet te veel! de blik is meer dan dat waard. Wat de kapel aangaat, dat is
voor de vromen, die willen geven.’
Gedurende een half uur verzadigden wij ons in het aanschouwen en bewonderen
van alles, wat rond ons heen lag: de vijftig tot zestig kerktorens, de schilderachtige
dorpen, de lachende velden, de donkergroene woudstreek bij Ronse en de wijde,
wijde vlakte van West-Vlaanderen.
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Daarna daalden wij naar de diepte en kwamen aan den ingang van het bosch. Langs
beide zijden was er de weg met knoestige, droge wilgentronken bezet, die met
zinkdraad aan elkander gehecht waren. Die afsluiting belette in het kreupelhout te
dringen. Het voetpad was goed onderhouden: met geel zand bestrooid en zorgvuldig
geharkt. Het leidde kronkelend naar eene rots, waarop een reusachtig kruis, zonder
Kristusbeeld, stond, dat de heele diepte beheerschte. Van die plaats daalden vier
verschillige trapwegen, langs rotsen en overdekte gangen, naar de vallei, die den
aanschouwer door de rijke verscheidenheid der voorwerpen plotseling trof. Onderweg
had mijn vriend mij eene aandoenlijke geschiedenis verteld, welke dit dichterlijke
plekje voor tooneel had en die wij, na de beschrijving van het oord, den
nieuwsgierigen lezer zullen meedeelen.
Wij gingen langs den onoverdekten trap beneden, bleven halverwege staan,
omalles nog eens in oogenschouw te nemen.
Links staat de kapel van den H. Antonius, in den vorm van een achtkantig
paviljoentje met spitsboogvensters. Vóór dat kapelletje, op een pleintje, ziet men
drie, vier huisjes: eene herberg in den trant eener Zwitsersche villa, een' predikstoel
in de opene lucht, eene badkamer voor zieken en een overdakje voor het
oorspronkelijke wonderkapelletje bij de bron. Dat is alles in plaaster en bootst, door
vorm en kleur, hout, steen en riet na.
Aan een venster der herberg, zijn allerlei vrome voorwerpen uitgestald, zooals
paternosters, medaliën, waskaarsen, prentjes en zelfs photographiën van de kapel
en hare aanlokkende omgeving.
Aan den voet der rots laat de fontein met klaterend gebobbel, haar helder water
in eene kom vallen, die zich, langs een vlietje, in eenen vijver ontlast. Doch vooraleer
daar
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te komen, vloeit het door het ziekenhuisje en vervolgens onder een prettig brugje.
In het lage deel der vallei blinkt het vijvervlak, door eene brug en eenen waterval
in tweeën gesplitst. Witte zwanen drijven op het water, en boven uw hoofd vliegen
blanke duiven door de boomenkruinen, die hier en daar, door eene spleet, de lucht
laten aanschouwen.
Een tweede uitweg loopt over de vijverbrug, door het kreupelhout, den heuvel op
en verlaat het bosch, onder eenen boog van groene slingerplanten. Door die opening
dringt het heldere daglicht en komt het sombere dal, onder de dichte gewelven van
beuken en eiken, verlevendigen, 't Is als de volle maan aan den donkeren hemeltrans.
Uit die opening gezien, maakt het groote kruis op den hoogen rotsheuvel, met
zijne trappen en gangen, fantastische figuren, nissen en holen, een diepen indruk
op de ziel van den aanschouwer. Gewis moet hier dat tafereel den vromen
bedevaarder machtig aangrijpen, als hij - gelijk het opschrift luidt - genezing komt
afsmeeken voor ‘kanker, koortsen, verouderde ziekten en bezwarende toevallen.’
Hier heeft de katholieke eeredienst zijne kennis van tooneelschikking eens te
meer bewezen.
Eindelijk waren wij moe van zien en gaan en vóór de herberg, bij een tafeltje,
lieten wij ons eene flesch lekkeren, Oudenaardschen uitzet brengen.
- ‘Hier’, zegde mijn vriend, ‘woonden vroeger vader en dochter, die in de
geschiedenis betrokken zijn, welke ik u zooeven vertelde.’
Op mijne beurt deel ik haar nu ook den lezer mede.
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II.
- ‘Gij ziet mij niet meer gaarne, Romanie. Sedert eenige dagen zijt ge mij zoo
onverschillig en koel geworden. Wat mag er dan toch haperen?’
- ‘Waaraan ziet ge dat, Frans? Ik zie u nochtans zoo gaarne als vroeger.’
- ‘Dat heet spreken, kind. Echter meende ik, dat er iemand anders in uwe
gedachten stond.’
Het jonge meisje kreeg eene kleur, welke haar minnaar in de flauwe schemering
van een petroollampje niet bemerkte. Hij gevoelde en wist er overigens iets van,
dat het ergens haperde. Haar antwoord bevestigde hem dat nog iets nader; anders
zou zij, die als het levenslustigste meisje der streek bekend was, eene van hare
onbedwongen antwoorden gegeven hebben, waarin haar onschuldig gemoed zich
lucht gaf, waarin zij het hart op de tong had, zooals men in Vlaanderen zegt.
- ‘Maar, Frans, waarom vraagt ge dat nu? Indien er iets ware, zou ik het u niet
zeggen? Heb ik u ooit iets verborgen?’
- ‘Neen, Romanie, gij zijt een braaf meisje,’ betuigde hij, maar dit onder den invloed
harer uitdrukkingen.
Ze had hem ook de hand op den schouder gelegd, met opzet zoet gesproken en
hem verleidelijk aangeblikt. Daar wist zij hem zeer gevoelig aan.
- ‘Gij zijt een braaf meisje, Romanie,’ herhaalde hij nogmaals.
- ‘Ik zie u nog altijd even gaarne, Frans, en wij zullen elkander blijven beminnen,
hoop ik.’
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En, als om hare woorden te bevestigen, vloog zij hem aan den hals en gaf hem
eenige klinkende kussen.
- ‘Mijne Romanie, zoo zie ik u ook gaarne,’ zei de jongeling zachtjes en de
ontroering zijner stem gaf te kennen, dat hij door 's meisjes warme omhelzingen,
als door een electrischen schok getroffen was. Allengskens week de somberheid
in zijnen geest. Hij had het misschien zwaarder opgevat, dan het wezenlijk was. De
geruchten, die hij over Ernest Verhaegen gehoord had..... neen, dat was overdreven.
Daarvoor was zijne Romanie veel te braaf.
Nu lag zij weerom in zijne armen en haar liefdevol oog zegde hem genoeg, wat
hare ziel gevoelde. Ja, hij was gerustgesteld; voor hem alleen spraken die bruine,
stralende kijkers, zoo vol uitdrukking, zoo vriendelijk, zoo vertrouwelijk! Het meisje
bemerkte, dat zij den jongen boer weer veroverd had, dat zijn kwaad vermoeden
geweken was en zij overlaadde hem met kussen, als wilde zij hem meer en meer
onder hare opwellende liefde bedwelmen.
Alle vrouwen hebben iets van Dalilah, en zoo maken zij den sterksten Samson
machteloos....
Frans was hoogst gelukkig. Hij zweefde ver boven de aarde; maar welhaast moest
hij uit zijne verhevene wereld neerdalen, als Romanie hem zei:
- ‘Frans, het wordt laat. Vader zal daar haast zijn.’
- ‘Laat mij nog eenige minuten, Romanie? Ik ben toch zoo gaarne bij u.’
- ‘Ge weet, Frans, moest vader u hier zien, het zou nog eens vertooning zijn. Wat
ik reeds moest hooren, als hij zoo 's avonds, met een glaasje genever te veel, in
huis trad, is niet te beschrijven. Nu, ge kent hem; wij zullen maar voor dezen avond
scheiden. Ge zoudt toch niet willen, dat ik mij weerom moeielijkheden op den hals
hale?’
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- ‘Het zal op een minuutje niet aankomen. Gaarne zou ik u nog over iets spreken.
Ik heb het altijd uitgesteld; maar toch moet het er eens van komen. Zeg, Romanie,
indien uw vader zich stellig tegen ons huwelijk moest verzetten, zoudt gij, nu ge
meerderjarig zijt, naar hem luisteren? Zult ge uw woord houden, dat ge mij, verleden
jaar op de kermis te Beukegem, gegeven hebt?’
Het meisje, in het nauw gebracht, wist in den beginne niet wat antwoorden, doch
na eene poos sprak ze:
- ‘Ja, Frans, maar we zullen toch zoo spoedig niet trouwen, nietwaar?’
- ‘Waarom niet? Herinnert ge u niet, dat ik u zegde te Beukegem eene kleine
hoeve te weten staan, welke wij aanstonds zouden kunnen betrekken. Toekomenden
Kerstdag is ze ledig. En toen ik u dat mededeelde, scheent ge tevreden en verlangdet
gij, evenals ik, vurig naar het oogenblik, dat wij in ons eigen huis elkaar zouden
mogen beminnen en meester zijn als een koning in zijn land.’
- ‘Ik weet dat alles nog zeer goed, Frans; doch laat mij nu ook eens spreken.
Vader is boschwachter en dagelijks op gang; soms gaat hij zich aan den drank te
buiten. Moest ik hem verlaten, dan ware zijn bestaan zeer ongelukkig. 't Is toch mijn
vader.’
- ‘Hij kan zijn ontslag geven en met ons komen wonen.’
- ‘Dat zal hij niet, Frans. Hij aanziet zijne bediening als eeuwig en erfelijk. Zijn
grootvader en vader waren boschwachters en hij wil het ook sterven. Dat heeft hij
meer dan eens gezegd.’
- ‘Zoo moet ik dan wachten, Romanie? Als hij ons niet wil laten trouwen, blijft er
mij niets over dan te loopen? Zoo spraakt gij vóór eenige weken niet. Hoor, Romanie,
ik geloof toch, dat er iets is, dat gij mij wilt verbergen. Er hapert iets, wees daar zeker
van.’
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- ‘Toe, Frans, wees redelijk, ga nu naar huis; we zullen daar later over spreken.’
Zij zelve stond op, gaf hem een laatsten kus, waarna hij haar verliet, zonder iets
te zeggen dan een koelen ‘goèn avond.’

III.
Toen de jongeling vertrokken was, loosde Romanie eenen zucht en bleef eenige
stonden in nadenken verdiept. Hare kindsheid en haar jeugdig leven herdacht zij,
en geene enkele herinnering uit die rooskleurige, kommerlooze dagen of het beeld
van haar trouwen Frans was er tusschen gemengd en lachte haar aan.
Te zamen hadden zij als kind gespeeld, naar school gegaan en toen de jongen
in den groenen, zonnigen zomertijd de koeien zijner ouders hoedde, hadden zij met
andere knapen en meisjes soms zooveel vermaak in de weide genoten.
Doch eens - nooit zal zij dien stond vergeten - kwam eene koe, bij al de kinderen
als ‘de steekkoe’ bekend, op haar toegeschoten. Een angstige gil ontvloog de borst
van al de kleinen, die er rond stonden, want zij wisten in welk gevaar Romanie
verkeerde. Rap, als de bliksem, ijlde Frans toe met zijne koeherderszweep,
schreeuwde uit al zijne macht, en de koe keerde zich af, als zij de striemen der
kletsende tjakke op hare huid gevoelde.
Later had hij haar nog eens in 't gevaar beschermd. Toen was zij eene struische
deerne geworden, met rijk bloed in de aderen, en bloosde telkens, als zij Frans
ontmoette. Het duurde lang eer zij vrijmoedig in elkanders oogen durfden blikken.
Eens dat zij te zamen, in den vooravond, van het veld naar huis terugkeerden,
duidde Roman ie hem,
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in de duisternis van het woud, eene mannengestalte aan, die achter de
boomstammen scheen weg te sluipen, als om zich te verbergen. Het meisje werd
bang en zocht den arm van haren gezel. Frans vatte de vork, die hij op den schouder
droeg, en stelde zich ter verdediging gereed, indien er hen iemand moest aanvallen.
In gewone tijden zouden zij waarschijnlijk aan die gestalte geen belang gehecht
hebben; maar juist eenige dagen te voren, werd het gerucht verspreid, dat er in de
streek een persoon van Vierbergen door dieven was aangerand.
Nu, er kwam niets. De zwarte schim was verdwenen, en toen zij dachten, dat alle
gevaar geweken was, legde Frans weerom de vork op den schouder en nam 's
meisjes hand in de zijne om zoo voort te stappen. Eindelijk kwamen zij aan het kruis
vóór de kapelvallei en zagen in de diepte het lichtje in de boschwachterswoning en,
hier en daar, een vlammetje in de nissen der rotsen van den kruisheuvel.
Het meisje wilde eensklaps naar beneden gaan, als vreesde zij de lichtjes, en
trachtte hare hand uit die van Frans los te maken. Hij echter weerhield haar, bleef
eenen stond sprakeloos; doch zegde daarna, gansch ontroerd:
- ‘Romanie, zooeven had ik daar voor u mijn leven willen laten, had het moeten
zijn!’
- ‘Frans,’ was het eenige woord, dat zij kon stamelen.
En de jonge boer trok haar tegen zijn hart, en kuste haar lang en teeder. Ze
genoten den eersten liefdezoen.
Toen zij elkaar loslieten, waren zij zoozeer door hun gevoel overstelpt, dat zij met
moeite elkaar een ‘goèien avond’ konden wenschen. Romanie daalde de trappen
af, terwijl haar geliefde haar, van op de hoogte, bleef aanschouwen. De volle maan
zond juist door eene spleet in het boomengewelf een stralenbundel op het pleintje.
Toen
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Romanie daar gekomen was, keerde zij het gelaat naar de hoogte, waar zij Frans
verlaten had. Zij ving het maangestraal juist op het aangezicht en bleef zoo eenige
stonden, als met goudglans overstroomd.
Zoo zag haar Frans zonder gezien te worden. Hij trilde van genot en sloeg de
hand voor de oogen. - De koningin der kapelvallei kon hij niet langer in die schittering
aanschouwen....
Dat was de geschiedenis van den dag hunner liefdesverklaring. Ze hebben het
elkander sindsdien wel honderdmaal verteld.

IV.
Ernest Verhaegen was de eenige zoon van een rijken landbouwer te Vierbergen.
Zijn vader stierf, toen hij vijftien jaar oud was, en terwijl hij te Gent studeerde of
liever, zijnen tijd aan een onderwijsgeslicht doorbracht, bestuurde zijne moeder de
aanzienlijke erfhoeve.
Op achttienjarigen ouderdom bleef Ernest te huis en vermaakte zich op eene
wijze, die hem eigen was. Te paard uitrijden, de boerenmeisjes achterna loopen,
drinken met een heelen aanhang van zoogezegde vrienden, spelen en feesten
inrichten waren zijne bijzonderste bezigheden.
De lieve Romanie Verstichel was door den rijken landbouwerszoon niet
onopgemerkt gebleven. Zij, van haren kant, was niet ongevoelig aan zijne
opmerkzaamheid en het vleide hare eigenliefde, als zij zich door hem het hof zag
maken.
Ernest was geen booze jongen, maar lichtzinnig van karakter. Zijne voornaamste
eigenschap was, in de oogen der buitenlieden, zijne welgevulde beurs. En wat kon
het verteer,
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van eenige franken daags, invloed hebben op het fortuin, dat hij eens zou erven.
Iedereen oordeelde, dat het zoo moest gaan, dat een rijke jongeling zich moet
vermaken en de anderen met zijn geld ook laten leven. Met de rijpe jaren zou dat
wel veranderen. Zijn vader was ook zoo geweest, bevestigden degenen, die hem
gekend hadden.
Ernest was geen dronkaard, ofschoon hij gedurig dronk.
Dit alles te zamen genomen, maakte dat hij, ondanks werkeloosheid en gedrag,
niet al te streng beoordeeld werd.
Romanie deelde eenigszins die zienswijze en daarom liet zij zich de aandacht
van Érnest Verhaegen welgevallen.
Eenige dagen na de samenspraak van Frans en Romanie, was het kermis te
Beukegem. De gelieven hadden er hunne samenkomst bepaald.
Hoe groot was de verbazing niet van Frans, toen hij daar, op het kermisplein,
reeds zijne Romanie, aan den arm van Ernest Verhaegen, aantrof, in gezelschap
van eenige andere jongelingen en meisjes.
Romanie had hem niet bemerkt; het bloed vloeide hem naar het hoofd. Eerst
besloot hij zich te wreken met Ernest, in Romanie's tegenwoordigheid, te gaan
beschamen, ja, desnoods over zijne vrijpostigheid te straffen; maar hij oordeelde,
na eene poos, dat het wijzer zou zijn, zich terug te trekken en later uitlegging te
vragen.
Frans was vroeger gekomen dan het uur der afspraak en Romanie, die daar reeds
van in den morgen bij eene bloedverwante was, en die Frans later verwachtte, had
niet voor onbeleefd willen doorgaan, toen Ernest Verhaegen haar den arm bood
om een toertje over het kermisplein te doen.
Doch Frans beschouwde de zaken zoo niet. Hij maakte eruit op, dat Romanie
openlijk met hem had willen afbreken en dat de rijke Ernest alleen de oorzaak was
van den weder-
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stand, dien zijne huwelijksvoorstellen thans bij Romanie ontmoetten.
Frans was naar huis teruggekeerd. Romanie was zeer verwonderd hem niet te
zien aankomen.
Op het gestelde uur was zij reeds van Ernest Verhaegen, met een voorwendsel,
weggeraakt en wandelde op de aangeduide plaats heen en weder. Toen zij hem,
na een half uur, niet ontwaarde, trok zij recht naar het huis harer bloedverwante en
besloot in den namiddag niet meer uit te gaan. Doch Ernest kwam haar opzoeken
en drong zoo zeer aan, dat zij toestemde hem nog eens naar het dorp te vergezellen
en daarna met hem naar heur huis te gaan. Romanie dacht niet, hoe, op dit
oogenblik, Frans leed en wraak verzon, toen zij met Ernest de kramen afwandelde,
waar de rijke boerenzoon haar alles kocht, wat zij kon begeeren.
Tegen den avond verlieten zij het dorp. Onderwege hoorden zij echter den
speelman en het dansgerucht in den Nieuwen Anker en, tegen wil en dank, moest
Romanie er heen om er met Ernest eenen sprong te doen.
Zoo werd het, stillekens aan, avond en donker. De jongelieden, eens in het
vermaak, dachten aan het uur niet meer. De maan stond reeds hoog aan den hemel,
toen zij den Nieuwen Anker verlieten.
Door den drank stouter geworden, werd de taal van Ernest vrijer en vrijer. Nu en
dan sloeg hij zijnen arm om 's meisjes middel en poogde haar te kussen. Romanie
trok zich wel terug, doch bood geen ernstigen wederstand. Met genoegen luisterde
zij ook naar zijne welsprekendheid. In zulke bewoordingen, had zij Frans nooit over
liefde hooren spreken. Zij kon zich dat verschil uitleggen: Frans had nooit studiën
gedaan en Ernest had lang in de stad verbleven.
Toen zij in de kapelvallei, vóór de deur der boschwach-
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terswoning stonden, nam Romanie den sleutel, opende de deur en bemerkte
aanstonds, dat haar vader nog niet te huis was. Zij dacht dat Ernest zou heengaan;
maar ongelukkiglijk had zij luidop gezegd, dat haar vader weg bleef. De jongeling
zocht binnen te komen. Romanie liet hem begaan. Had hij haar dien namiddag niet
overal rondgeleid?
De jonge Verhaegen, zich meer dronken gebarende dan hij het was, zag met
zelfbehagen hoe hij voet voor voet de vesting innam, die hij besloten had te
veroveren. Hij liet zich in huis op eenen stoel nederzinken, terwijl Romanie het licht
aanstak. Als zij zich ook had neergezet, schoof hij zijnen stoel bij den hare, wilde
baar gestadig kussen; doch door haar ingeboren gevoel van kuischheid gedreven,
weerde zij hem met goed gevolg af.
Eensklaps hoorden zij gerucht buiten.
- ‘Daar zal vader zijn!’ zegde Romanie. ‘Ernest, ga nu heen, ik bid u.’
Maar op dien stond werd op de deur een forsche slag gegeven, die de jongelieden
van schrik deed opspringen en verwilderd naar de deur zien. Een tweede slag volgde
bijna onmiddellijk. De deur vloog open en daar stormde Frans Moerman recht op
Ernest, greep hem in de borst en wilde hem buiten sleuren, toen hij eensklaps, op
het zicht van een pistool, in de hand zijns tegenstrevers, verschrikt achteruit sprong.
Frans vluchtte buiten. Ernest Verhaegen volgde hem op de hielen.... Romanie, meer
dood dan levend, stond op den dorpel harer woning en zag de jongelingen in de
duisternis verdwijnen....
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V.
Frans Moerman was, dien heugelijken nacht, in het Kapelbosch blijven rondzwerven.
Somtijds gingen zijne gedachten op hol en besloot hij zich bloedig op zijnen
medeminnaar te wreken. Dan, meer bezadigd denkende, voorzag hij reeds het
einde van eenen strijd tusschen den aarden en den ijzeren pot. Maar wil de wereld
dan, vroeg hij zich af, dat zulke lieden, omdat zij geld en goed bezitten, ongestraft
langs hare wegen loopen? Was er geen recht voor den nederigen man als voor den
rijke?
Van eene andere zijde beschouwd, moest de jongeling die wraakzuchtige
denkbeelden intoomen. Was Romanie niet vrij naar eigen goeddunken te handelen?
Had hij recht op haar? Mocht zij haar hart niet geven aan wien zij wilde? Was het
slecht van haar, hem zoo om den tuin te leiden, toch mocht hij als de bestraffer van
het onrecht, hem aangedaan, niet optreden.....
Dat alles woelde in het brein van den eerlijken boerenjongen. Soms steeg hem
het bloed naar de hersenen en, alle recht willende trotseeren, zwoer hij Romanie
in de armen van haren verleider te gaan dooden en daarna zich zelven om het leven
te brengen. Dan sloeg hij zich de vuisten, tegen den eenen of anderen boomstam,
ten bloede of trok wanhopig aan zijn hoofdhaar. Tegen den morgen spoedde hij
zich naar huis, kroop op eenen houtstapel, van daar in het dakvenster en kon eindelijk
zijne vermoeide leden op zijn bed te rusten leggen. Nieuwe schrikbeelden en nare
droomen kwamen hem daar tergen. Had hij den rijkaard niet als moordenaar
uitgescholden? Wat zou het gevolg daarvan zijn? Zou hij zich den haat van mevrouw
Verhaegen op den hals niet halen?
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Woonden zijne ouders niet in een huis, dat haar toebehoorde?
De klaarte des daags drong reeds door de spleten van het kleine dakvenster,
toen Frans in eene lichte sluimering viel; doch nauwelijks had hij eenige stonden
rust genoten of hij werd door zijn jongeren broeder gewekt, die hem zegde, dat
Ernest Verhaegen daar was om hem te spreken. Dat nieuws viel hem als eene
dakpan op het hoofd. Hij sprong uit zijn bed, wist in den beginne niet, wat hij deed,
trok werktuiglijk zijne kleederen aan en daalde langs de trap in de huiskamer. Daar
stond de jonkman op hem te wachten. Wat zou hij doen? Tegen hem uitvallen en
hem de deur wijzen? Eerst ontstond die gedachte; maar de tegenwoordigheid zijner
ouders, broeders en zusters wederhield hem. Moesten die onschuldigen weten, wat
er binst den nacht tusschen hem, Ernest en Romanie was voorgevallen, zij hadden
er misschien dagen lang om geweend. Hij zegde niets en luisterde naar Ernest, die
hem, op minzamen toon, aansprak:
- ‘Frans, ik heb u iets te zeggen; wilt gij een eindje weegs meêgaan?’
- ‘Seffens, mijnheer,’ sprak hij verward.
Hij ging zich aan de pomp wasschen, schikte zich verder op en kondigde dan den
rijkemanszoon aan, dat hij gereed was hem te volgen.
- ‘Ik kom u spreken over het gebeurde van dezen nacht. Willen wij alles vergeten?
Ik ben bereid die opoffering te doen.’
- ‘Hoe, mijnheer? Gij hebt mij mijn geluk ontnomen; zou ik zoo iets kunnen
vergeten! Gij hebt mijne verloofde verleid!’
- ‘Roep niet te luide, jongen. Zij heeft toegestemd.’
- ‘Toegestemd, omdat zij niet verder kon, uit vrees
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haren vader in ongenade te zien vervallen. Hij is uw boschwachter, dat weet gij,
mijnheer.’
- ‘Ik heb haar niet gedwongen. Ze liet toe, dat ik haar, na ons bezoek aan de
kermis, naar huis bracht. En beter nog,’ voegde hij er lachend bij, ‘zij laat ook toe
dat ik haar, 's avonds, als de oude afwezig is, ga bezoeken. Gij moet er u dus niet
meer op verlaten.’
Op het uitwerksel dezer leugen had hij gerekend.
- ‘Door goud en geschenken, moet gij haar verblind hebben,’ wedervoer Frans.
- ‘Luister, jongen; ik ben niet gekomen om met u daarover te redeneeren. Het feit
is daar en wij hebben het maar te nemen, zooals het is. Zult gij nooit aan iemand
over het voorval van dezen nacht spreken, ik schenk u deze volle beurs.’
- ‘Onmogelijk, mijnheer.’
- ‘Gij zult het dus bekend maken?’
- ‘Dat weet ik niet.’
- ‘Ik moet uw woord hebben, dat gij mij onder eed bevestigt.’
- ‘Nooit, mijnheer!’
- ‘Weet, dat ik desnoods, ten uwen opzichte, krachtige middelen gebruiken kan.’
- ‘Ja, mijnheer, dat hebt gij dezen nacht laten zien. Ik, ongelukkige, bezat geen
pistool en heb er ook geen noodig.’
- ‘Ik spreek niet van wapenen.... Uwe ouders wonen in ons huis en gebruiken
onze landerijen.’
- ‘Gij zoudt u dus op mijne onschuldige ouders wreken? Wat hebben zij u misdaan?
Gij hebt dus voor taak misdaad op misdaad te plegen en den nederigen, armen
man te verdrukken?’

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

157
Daarop antwoordde Ernest Verhaegen niet, maar vraagde aanstonds:
- ‘Geeft gij mij uw woord?’
- ‘Neen!’
- ‘Vaarwel, gij zult van mij hooren’ en de jonkman wilde heengaan.
Op eens schoot er Frans eene onrustbarende gedachte door het brein. Hij zag
zijne ouders op straat en de winter was daar. Ras als de bliksem nam hij een besluit,
misschien denkende, dat niets den eerloozen jonkman in 't uitvoeren zijner booze
voornemens zou weerhouden. Hij liep hem achterna, zeggende:
- ‘Ik geef toe, mijnheer.’
Ernest Verhaegen keerde zich om, greep naar zijne beurs en wilde ze den
jongeling overreiken.
- ‘Neen, dat nooit; maar heden nog zal ik vertrekken. Ik bid u, mijnheer, wreek u
niet op mijne ouders. Van het voorval zal ik hier noch elders spreken.’
- ‘Op uw woord van eer?’
- ‘Op mijn woord van eer.’
- ‘Goed, zoo; als gij mij noodig hebt, ben ik tot wederdienst bereid.’
- ‘Ik hoop het niet, mijnheer. Ik ga naar de eene of andere stad werk zoeken.’
- ‘Goed, jongen!’

VI.
De rijkaard verwijderde zich, terwijl een glimlach van voldoening zich op zijn gelaat
vertoonde. In zijne verbeelding zag hij Romanie aan hem alleen....
Frans keerde niet naar huis, maar zette den weg door
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de velden voort, zonder te weten, wat hij deed. Hij overwoog, hoe hij best zijn
voornemen zou uitvoeren. Heden of morgen zou hij, misschien naar den vreemde,
vertrekken.
Te Vierbergen was het leven hem niet meer dragelijk. Alles herinnerde hem aan
zijne kindsheid en zijne jongelingsjaren.
Ginder aan den boord van het Vierbergsche woud, zag hij den zoon des
timmermans werken. Vroeger was deze zijn beste speelmaker geweest - het
onvergetelijke ‘Mielke’ uit de schooljaren. Nu nog waren zij met elkander in de beste
betrekkingen. 's Zondags gingen zij dikwijls samen uit, en als de drank hunne tongen
had losgemaakt en zij naar huis keerden, loofden zij als om prijs de bekoorlijkheden
en gaven hunner liefjes. Moest hij hem nu gaan zeggen, hoe Romanie ten zijnen
opzichte gehandeld had en wat hij voornemens was te doen? Zou hij hem tot afscheid
niet eens de hand gaan geven? Neen, hij moest hem daartoe de oorzaak van zijn
vertrek uitleggen en de bedreigingen van Ernest Verhaegen stonden hem frisch in
't geheugen. Ginder zag hij het huisje van baas Biemans, waar hij 's avonds, na zijn
werk, dikwijls eene pijp ging rooken of, als er meer gasten waren, een partijtje whist
spelen. Mocht hij daar geen ‘goên dag’ gaan zeggen, eer hij de streek verliet? Neen,
men zou er hem ondervragen en liegen kon hij niet. Dus liever de omstandigheden,
die hem in 't nauw brachten, vermeden. Aan niemand anders dan aan zijne ouders
wilde hij zijn besluit mededeelen en als hij verre van zijn dorp was, mocht men praten
wat men wilde, hij gaf er niet om. Zijne Romanie had hem vergeten, hij zou trachten
alles onbewust te worden, wat hem nog aan zijn Vlaanderen hield gehecht. Aan die
prachtige streek, aan den dorpstoren, dien hij zag staan, aan het woud, dat hij zoo
vaak doorloopen had, aan die velden
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en weiden, waar hij gewerkt had, aan de hier en daar verspreide huisjes, aan
degenen, die ze bewoonden en die hem allen kenden, riep zijn hart een stil ‘vaarwel’
toe - luid mocht hij het niet uitspreken....
In dat bosch, ginder oostwaarts, ligt een schoone vallei; daar staat een bevallig
huisje en daar woont een lief meisje...
Doch neen! hij verwerpt die gedachte - Romanie heeft hem bedrogen!
Hier, meer zuidwaarts, staat eene andere woning. Daar leven de brave lieden,
die hem het bestaan schonken; daar verblijven zijne broeders en zusters - daar zal
men vandaag nog zuchten en weenen....
- ‘Wezen wij kloek en vastberaden!’ besluit hij.
Door nadenken verslonden, was hij allengskens het bosch genaderd, waar zijn
vriend Mielke werkte. Hij bleef eene poos staan en ging dan, met het hoofd op den
arm, tegen eenen boom leunen, waar hij tranen stortte als een kind, als hij dacht,
dat hij zijn geliefd dorp, gelijk een misdadiger, verlaten zou.
Zijne ziel werd hevig gefolterd en, den heelen dag, bleef hij in het bosch
ronddwalen, waar hem niemand ontwaarde. Iedereen werkte op het veld; de oogst
was aanstaande en de zangen der Vlaamsche boerenmeisjes weerklonken in de
verte. Het scheen den ongelukkigen Frans, alsof het spotliederen waren.
Eene geheimzinnige kracht had hem misschien naar het Kapelbosch gedreven,
want, tegen den avond, bevond hij zich op een paar boogscheuten afstand van de
woning zijner beminde. Die toestand had verandering in zijne gevoelens gebracht.
Lang bleef hij de schilderachtige vallei aanschouwen en Romanie's beeld teekende
zich helder in zijnen geest, waar ook ontelbare aandoenlijke herinneringen opwel-
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den. Voor eeuwig van haar scheiden, zou hem toch zoo zwaar vallen. Was hare
misdaad dan wel zoo groot? Moest de schuld vooral niet op den rijken Ernest worden
gelegd, die zooveel dwang- en andere middelen te zijner beschikking heeft?
En, als hij zich in dien kring van gedachten bewoog, gloeide de wraak in zijne
oogen! Hij voelde het bloed naar zijne hersenen stijgen en beraamde niets minder
dan het vreeselijke plan, zich van zijn rijken mededinger, den laffen verleider, voor
eeuwig te ontmaken. Had hij hem niet spottend toegeroepen, dat Romanie de zijne
was en dat hij haar alle avonden mocht gaan bezoeken?
Daar, vóór hem, lag de trap, langs welke zijn vijand gisteren avond was
neergedaald om met Romanie naar huis te gaan. Langs daar zou hij dezen avond
nog eens komen. Eene gedachte vliegt hem door den geest, die hij aanstonds bij
de vleugels vat. Hij verdween, kwam een half uur nadien terug met een breekijzer
en richtte zijne schreden naar de rotsentrap. Eene der treden oplichten en haar zoo
schikken, dat degene tuimelen moest, die er den voet zou opzetten, zou niet veel
arbeid kosten. Nam Ernest dien weg, iets waaraan Frans niet twijfelde, dan zou de
wipsteen hem in de diepte hebben gezonden om er zijn hoofd op de rotsklompen
te verbrijzelen. De wraakzuchtige jongeling lachte en vond een helsch genoegen
als hij de uitwerkselen van zijn vernuftig plan overwoog. Het scheen hem alsof hij
zijnen vijand reeds, daar beneden, met den dood zag worstelen. Het was volkomen
duister en eenzaam in het dal. Gewoonlijk kwam er 's avonds niemand. Anderen
zouden niet in den valstrik loopen. Eensklaps werd zijne aandacht geboeid door
geween en gesnik, dat uit de diepte kwam. Hij bemerkte eene gestalte, die het huisje
verliet en zich recht naar het wonderkapelletje van den H. Antonius begaf, Zeker
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was het Romanie. Zij wierp zich, vóór het bidbankje, ter aarde en snikte geweldig.
Langzaam en stil, daalde Frans naar beneden en verborg zich, op eenige schreden
afstand, van het weenende meisje. Halfluid sprak zij, maar met eene stem door
tranen overstelpt. Aandachtig luisterde hij en verstond:
- ‘H. Antonius, gij weet, dat ik misdaan heb. Bid voor mij bij God, opdat Frans tot
mij terugkeeren zou, opdat ik niet beschimpt worde en met schande overladen. Ik
zal hem vergiffenis vragen en hem meer dan ooit beminnen. Ik ben zwak en
lichtzinnig geweest, doch ik zal nooit meer hervallen. Bid voor Frans en voor mij,
groote Heilige! Doe, dat God mij mijne zonde vergeve!’
Op dit oogenblik hoorde zij haren naam uitspreken. Zij stond recht, had de stem
haars minnaars verstaan, die haar omarmde en driftig tegen zijne borst drukte.
- ‘Vergeef mij, Frans!’ riep zij snikkend uit. ‘Zoo gij mij nog bemint en aan mijne
onschuld gelooft, neem mij als vrouw, doe met mij wat ge wilt en verlaten wij deze
streek!’
- ‘Mijne Romanie!’ was alles wat hij kon uitbrengen. En in een langen zoen werd
de gevraagde vergiffenis geschonken en hunne wederzijdsche trouw bekrachtigd.
Te Beukegem staat een huisje, eene nederige landbouwerswoning. Als ge daar, bij
toeval, des avonds, wanneer de landman van den akker is teruggekeerd, voorbij
gaat, zult ge heel waarschijnlijk in het schoone jaargetijde, vóór de deur, een
jeugdigen man zien zitten, met een kind op iedere knie. Hij rijdt paardje, zingt
beurtelings van Jan, mijnen
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Man, het Reusken en Kleuterken, terwijl eene frissche, jonge vrouw van de huisdeur
naar den stal, heen en weer, loopt om het vee zijn voeder te geven, eer het huisgezin
zelf aan den disch gaat.
Het zijn Romanie en Frans met hunne kinderen!
- Ze zijn gelukkig, hebben geenen overvloed, maar komen toch goed aan hun
brood.
Dat ze lang leven!
Doornijk, 1888.
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De sage der Vier Heemskinderen.
Over deze sage, welke zich nog heden in de gunst van ons volk verheugt, laat ik
hier eenige beschouwingen volgen, naar de onlangs verschenen uitgaaf van het
r

(1)

Duitsche volksboek door D Fridrich Pfaff, die de laatste uitslagen in een 72 bl.
lange inleiding vereenigde. Zijn zienswijze over het ontstaan en de verspreiding
dezer sage in 't bijzonder heeft ook gewicht voor de geschiedenis der sage in het
algemeen.
De sage der Vier Heemskinderen, of, zooals ze in de geschiedenis der letterkunde
genoemd wordt, de Reinoutsage, verspreidde zich gedeeltelijk door mondelinge en
gedeeltelijk door schriftelijke overlevering. De eerste greep slechts plaats binnen
het gelijksprakige gebied, waar zij geboren werd: hier alleen hechtte zij zich vast
aan zekere bepaalde plaatsen of personen. Daar de sage van Franschen oorsprong
is, laten slechts de herinneringen binnen dat taalgebied een uitlegging op grond der
levendige traditie toe; al wat daarbuiten aan Reinout of Beyaart doet denken, moet
op letterkundige overlevering berusten. Langs dezen weg ging deze sage, zooals
bekend is, over naar Engeland, Italië, Spanje, Duitschland, IJsland, Scandinavië en
de Germaansche Nederlanden.

(1)

Das deutsche Volksbuch von den Heymonskindern. - Nach dem Niederländischen bearbeitet
von Paul von der Aelst. Mit einer Einleitung über Geschichte und Verbreitung der Reinoltsage
r

herausgegeben von D FRIDRICH PFAFF. Freiburg i.B. 1887. Herder'sche Verlagshandlung.
LXXII en 208 p (prijs ing. 3 Mk., geb. 3,50 Mk.)
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De historische kern dezer sage bepalen is gansch niet gemakkelijk. Dat er altijd een
historische kern bestaat, is buiten kijf, doch hierop enten zich dan gewoonlijk
mythische bestanddeelen, die overal in het volksgeloof in de lucht zweven, evenals
niet zelden in rein mythische sagen historische feiten ingelascht worden, welke
alsdan volgens het vrije spel der volksverbeelding omgewerkt worden; want voor
zuiver historische feiten heeft de volksgeest volstrekt geen zin: uit eenvoudige feiten
worden op hunne reis van mond tot mond ingewikkelde, uit ingewikkelde weer
eenvoudige, volgens de kunst en het geheugen der vertellers. Vreemde trekken
komen in de handeling, ja, worden niet zelden hoofdzaak. Al onze mirakelverhalen
ontstonden op deze wijze.
Zoo schijnt heel de Reinoutsage geen anderen historischen grond te bezitten dan
nu eens gelukkige, dan weer ongelukkige twisten van een heer met zijn vasallen.
Wie deze waren, blijft echter in het duister, en op welke voorvallen hier juist gedoeld
wordt is niet meer uit te maken.
De gissingen omtrent deze punten ontbreken niet, men zal het licht begrijpen. Tot
hier toe wilde men in den vorst Karel den Groote terugvinden: zoo staat het overigens
r

op den titel van het volksboek; de laatste opzoekingen, door D Pfaff opgesomd,
schijnen op Karel Martel te wijzen. De jongste vorschers, Gaston Paris, Nyrop,
Rajna, hebben zich bij dezen uitslag aangesloten, door Lognon in 1879 gewonnen.
Ook Pfaff vereenigt zich met deze zienswijze. Het ligt buiten mijn bestek de gronden
na te gaan, die hiervoor getuigen. Dat intusschen niet al de feiten op Karel Martel
moeten teruggevoerd worden, ligt in den aard der sage, die in het onderhavige
geval, feiten betrekkelijke vele andere Karel's op den eenigen Karel der sage moest
e

ophoopen. Reinout klimt wellicht nog hooger op, mogelijks tot de 7 eeuw; althans
wordt reeds dan van de vier Heemskinderen gewaagd.
Het geboorteland moeten wij in de Maasgouw, en wel in de Belgische Ardennen
zoeken: SCHOTEL (Volksboeken II, 19) deelt nog, zonder bewijsgronden aan te
voeren, de oudere zienswijze,
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welke het ontstaan der sage in Provence plaatst. In onze bergstreek bevinden zich
nog, zooals men weet, sporen van Reinout en Beyaart op sommige plaatsen. Ze
worden steeds aangehaald volgens J.W. Wolf's Niederl. Sagen (p. 109). Daar zij
r

slechts fragmentarisch gegeven worden, en D Pfaff op bl. XVIII zijner inleiding
eenige andere bijeenbrengt, zal een eenigszins volledige noteering hier niet
misplaatst zijn.
Veelal heeft zich de sage vastgehecht aan steenen, waarin de volksverbeelding,
die altijd zeer gewillig is, een paardehoef meent te zien. In een met rotsen bezaaide
streek als de Ardennen is het verschijnsel volstrekt niet zeldzaam. Dat moest van
Beyaart komen!
Zulke Pas Bayard, zooals men ze in 't Waalsch heet, komen derhalve menigvuldig
(1)
voor. Bij Remouchamps vooreerst . Natuurlijk was het dappere paard vervolgd
door de aanhangers van Karel, en om zijn meester te redden, gaf het dier wonderbare
sprongen, welke de paarden der middeleeuwsche poëzie met die der sprookjes
gemeen hebben. Van Remouchamps sprong het tot voorbij Aywailles, om neer te
komen op dien met ruïnen bekroonden rotsberg, de overblijfselen van een kasteel,
dat vroeger aan de Haimonskinderen toebehoorde. De herinneringen aan de sage
moeten in deze streek nog talrijk voorhanden zijn; het is niet verre van deze
bouwvallen, in de omstreken van het gehucht Raborive namelijk, dat Karel Martel
in 717 de Neustriërs sloeg.
Een dergelijken sprong deed het paard in de omstreken van Charleroi, namelijk
van Montigny op den linker oever der Samber, tot op een steen te Couillet aan den
anderen oever gelegen; waarin eveneens de indruk van zijn hoef is blijven staan.
Een Pas Bayard toont men nog in de bekende Roche à Bayard bij Dinant. Om
welk bepaald feit deze rots baren naam ontving,

(1)

Z. PIMPURNIAUX, Guide du voyageur en Ardenne I, 88. De nadere bepaling der plaats ontbreekt.
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is niet gansch zeker. Ik hoorde wel eens vertellen, indien mijn geheugen mij niet
bedriegt, dat de Vier Heemskinderen op hunne vlucht de Maasvallei volgden. Toen
zij in de omstreken van Anseremme kwamen, vonden zij den weg door een grooten
rotsberg versperd. Het machtige paard gaf echter met zijn achterhoeven een slag
op de rots, die onmiddellijk spleet en een doorgang liet. Sedert dien tijd draagt het
afgescheiden deel den naam van Roche à Bayard. Mijn zegsman voor deze sage
kan ik niet meer aangeven. Dr. Pfaff herinnert aan een sage door Tarbé
opgeschreven, namelijk dat Beyaart alle jaren op Sint-Jansdag 's nachts om twaalf
uren met luid gehinnik door de bergen jaagt. Volgens de oude Chanson de geste
was het hier dat Beyaart ontsnapte, nadat hij met Ganelon in den stroom gesprongen
was, toen deze zich er op beroemd had het wonderpaard zoo goed als Reinout te
kunnen rijden. Op het toppunt der rots aangelangd, drukte Beyaart zijn hoef in de
rots en verdween in het Ardennenwoud. Karel deed zijn sporen opvolgen, doch alle
zoeken was vergeefs. Volgens het volksgeloof leeft het paard nog in deze bosschen,
waar het zich door niemand laat naderen, en telkens hinnikt wanneer het een ruiter
(1)
ziet voorbijrennen, in de hoop zijn meester weer te vinden .
Het is verder bekend, tot hoeveel opschriften die groote populariteit in de
middeleeuwen aanleiding gaf, ten gevolge van welke Beyaart ook nog heden soms
(2)
deel maakt van volksoptochten .
r

Hoe D Pfaff er echter toe komt, om de herinneringen in Holland bestaande als
primair te beschouwen, is mij

(1)
(2)

Geciteerd volgens een kleine monographie van C. R (ODENBAC?) La Roche à Bayard près
de Dinant, 1875. p. 9.
Men vergelijke het tijdschrift Volkskunde (1888, p. 111). Een Dendermondenaar doet opmerken
dat het versje aldaar opgegeven, moet luiden als volgt:

Het Ros Beyaart maakt zijn ronde
In de stad van Derremonde,
Die van Aalst die zijn zoo kwaad,
Omdat hier ' t Ros Beyaart gaat.
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niet gansch klaar; alles, meen ik, wat in Holland van deze sage bekend is, moeten
wij als secundair aanzien, d.i. terugvoeren op de letterkundige overlevering, en zulks
wegens het princiep door schrijver zelven hooger opgesteld. Voor Vlaanderen - ik
versta de Vlaamsche provinciën - alleen, waar de Fransche invloed in de
middeleeuwen reeds zoo levendig was, schijnt mij deze grondregel dat een sage
zich mondelings slechts binnen het spraakgebied verspreidt, niet al te streng te
mogen toegepast worden.
Voor den folklorist bevat de voorrede tot deze uitgave van het Duitsche volksboek
nog veel interessants: zoo vermeldt zij nog op bl. XXIX het bestaan der Rinaldi in
Italië, of vertellers van beroep, die hun repertorium steeds nog in de oude
ridderromans zoeken; geen wonder, wanneer wij zien dat zij tot op onzen tijd
sommige personen een beroep verschaffen, dat zij ook in ons land zoo algemeen
r

in gunst stonden. De wijde verspreiding der Reinoutsage, welke D Pfaff vollediger
dan tot nog toe het geval was naging, is daar nogmaals een bewijs van; met den
schrijver zal men waarschijnlijk en natuurlijk vinden, dat Don Quixote in Spanje niet
bij machte was de coplas of ridderromans in eens te verdringen, hoewel een
letterkundige sage aan Cervantes' meesterwerk gewoonlijk deze fabelachtige werking
toedicht. De natuur maakt geen zulke sprongen. Van een andere zijde zien wij de
Reinoutsage te Keulen verchristelijkt, en de held tot een heilige vervormd,
waarschijnlijk omdat aldaar een man van dien naam geleefd had en van zich had
doen spreken. Hieruit kan men zien, hoezeer de heiligensagen profane
(1)
bestanddeelen in zich hebben opgenomen, zooals b.v. in de Hubertsage . Met
r

belangstelling zal gewis het werk verwacht worden, dat D Pfaff over de Reinoutsage
in uitzicht stelt, en waarin hij hare vorming en het toetreden harer onderscheiden
bestanddeelen uitvoerig zal nagaan.
AUG. GITTÉE.

(1)

Men zie hierover mijn opstel Revue de Belgique, Juni 1887.
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(1)

Twee herinneringen uit Amerika , door Cyriel Buysse.
II.
Hongersnood.
't Is toch zonderling hoe bijna al de gebeurtenissen eener reis, zelfs deze, die, in
den tijd waar zij voorvielen, een hoogst onaangenamen indruk maakten, na een
zeker tijdverloop mij eene louter zoete en aangename herinnering achterlaten. Als
ik nu b.v. aan de zee denk, is het de verveling niet der lange, eentonige reis, noch
de afschuwelijke ongesteldheid, noch het gevoel van droefheid, van verlatenheid
en van gevaar, welke ik mij herinner; enkel de kalme en lachende zee, de reine
hemel, de witte meeuwkens, 't bevlagde en versierde schip, de opgeruimde
passagiers komen mij weêr voor den geest. Aldus heb ik ook, alle lijden vergetend,
een allerbesten indruk bewaard van zeker nog al onbevallig uitstapje te lande,
hetwelk ik u vertellen wil.
Ik had, tot mijn vermaak, een paar dagen in Chicago doorgebracht en keerde met
den nachttrein, die om zes

(1)

e

Vervolg, zie bld. 73, 8 afl. 1888.
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ure 's avonds de groote handelsstad verlaten had, terug naar Detroit, de plaats waar
ik alsdan gevestigd was. Ik had het gedurende die beide dagen waarlijk druk gehad:
eenige wandelingen door de stad, langsheen die lange, breede en regelrechte, in
koolstof en rook omhulde straten; een bezoek aan Lincoln Park, prachtig aan den
boord van het meer Michigan gelegen, maar veel te jong nog, veel te nieuw beplant
en aangelegd om oprecht schoon te mogen heeten, - ach! waarom toch heeft de
Amerikaan in 't midden zijner groote steden, tot versiering niet eenen enkelen dier
schoone, reusachtige boomen, niet een hoekje dier wilde, ondoordringbare wouden
bewaard, die er eens zoo mild en overtollig wasten? - eene reis - want het is er eene
- naar de ‘Stock Yards,’ de kolossale slachterijen van Chicago, en mijn tijd was mij,
om zoo te zeggen, ontstolen geweest. Zelfs had ik mij zoodanig naar mijnen trein
moeten spoeden, dat het mij aan tijd gemangeld had om te avondmalen.
Ik dacht daar schielijk aan, bij 't zicht van een jong heertje, dat, schuins voór mij
gezeten, uit zijn valies een wit, met vet gevlekte pakje nam, dit opende en er een
broodje, met iets ertusschen, uit te voorschijn haalde, dat hij smakelijk begon op te
eten.
Wij hebben soms, in ons zelven, en als het ware zonder het te weten, over zekere
zaken zekere nog onduidelijke en toch juiste opmerkingen gemaakt, die slechts
eene bepaalde gelegenheid vragen, om zich met meer kracht en helderheid in onzen
geest te printen. Zoo had ik reeds, sinds den weinigen tijd dat ik Amerika
doorwandelde, belet dat de Amerikaan gansch anders eet dan wij, doch nu eerst,
en zelf door den honger geplaagd, bemerkte en begreep ik juist, waarin 't verschil
bestond. Het was niet eten dat het heertje deed, maar slikken. Een paar beten
rechts, een gelijk getal
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links, eens opgestaan, een teug gedronken aan het ijswatervat - dat vat, die weldaad,
in alle Amerikaansche spoorwegwagens kosteloos ter beschikking der reizigers
gesteld, - en dan den knevel vlug gestreken, de vingers afgeklopt, daar was het
avondmaal genut en liet het heertje weêr, al door het venster, zijn kalmen blik over
het reeds in gouden schemering gehulde landschap zweven.
‘Op zijn Amerikaansch!’ dacht ik, voortdurend met eene soort van begoocheling
het heertje aanschouwend. En gedachten, vergelijkenissen doemden in mij op: al
de Amerikanen, welke ik ontmoet had, aten met die haast, het was een
karakteristieke trek der natie, het was dezelfde geest die haar in alles aanvoert, de
algemeene zinspreuk ‘Time is money,’ die waarlijk de zinspreuk van dat volk moet
zijn en die ook daarin, in het eten, hare oppermacht van axioma behield. En mijne
gedachten gingen, gingen, tot het punt dat ik zelf mijn kwellenden honger vergat en
er wellicht dien avond niet meer zou aan gedacht hebben, hadde de trein niet
eensklaps stil gehouden en ware de ‘garde’ niet van wagen tot wagen, met schier
onverstaanbare stem, komen roepen: ‘Battle Creek! Battle Creek! Twenty minutes
for supper.’
Dit deed mij terstond aan mijnen toestand weêr geheugen en met een aantal
reizigers steeg ik van den trein en trad met hen de vrij ruime eetzaal van een nog
al gering stationsgebouw binnen.
Ik ben een der nieuwsgierigste menschen van de wereld. Nauwelijks was ik aan
de lange tafel neêrgezeten of mijne aandacht, tot hare eerste bezigheid
terugkeerende, werd in beslag genomen, niet door het lekker avondmaal dat mij
werd opgedischt, maar wel door de reizigers van beide geslachten die mij omringden
en vooral door de thans oprecht
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aanstootelijke wijze op welke al die Amerikanen hun eten inslikten. 't Was als een
gevecht, als een echte ‘struggle for life,’ en wij zaten bepaald geene vijf minuten
aan tafel of het grootste deel der aanwezigen hadden hunnen maaltijd geëindigd
en waren rechtgestaan en vertrokken. Ik voelde mij gebelgd, schier verontwaardigd
en opzettelijk, als protestatie en om mij van die lieden te onderscheiden, at ik, weldra
heel alleen aan den disch gebleven, met deftige en gemetene traagheid voort,
besloten daar zonder de minste haast de tien of vijftien laatste minuten van den
stilstand over te brengen, toen eensklaps een welbekend gebel mij, al door het
venster, de oogen naar den trein deed opslaan.
De trein vertrekken! 't Was niet waar, toch zeker?
‘Gentleman!’ riep de waard, met een niet twijfelachtig gebaar.
‘Hoe!’ kreet ik verbaasd rechtstaande en met geweld mijn uurwerk uittrekkend.
‘Gentleman!’ riep nu ook de garde, haastig en vermanend zijn hoofd binnen de
eetzaal stekend.
Ik had juist den tijd mijn valies op te nemen, den waard ‘seventy five cents,’ iets
meer dan vier frank, in de hand te stoppen, naar buiten te ijlen en op den trein te
springen, die reeds voorwaarts stoomde. Hijgend keek ik op mijn uurwerk. In plaats
van twintig, was de trein juist negen minuten in stilstand gebleven.
‘Maar dat is een bedrog!’ kreet ik verontwaardigd tot den garde, die achter mij de
deur toesloeg.
Hij prevelde iets binnensmonds, dat ik niet kon verstaan, en slapte onverschillig
voort.
Onthutst en kwaad zat ik terug op mijne plaats. Ik had om zoo te zeggen van mijn
eten niet geproefd en voelde mij thans oprecht uitgehongerd. De gevoelens, die mij
inwendig
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overweldigden, werden aldra zoo hevig, dat zelfs het klein heertje met zijn broodje
de teleurstelling op mijn gelaat bemerkte. Een schier onzichtbare glimlach kwam
op zijne fijne lipjes. Ik kon het niet nalaten hem nopens mijn ongeval te ondervragen.
‘Men avondmaalt vlug in Amerika,’ sprak ik, gedwongen glimlachend.
Hij sloeg het oog naar mij op, begreep mijne teleurstelling, weêrhield den spotlach
dien hem op de lippen kwam: ‘Mijnheer is vreemdeling, geloof ik?’ was zijn
ondervragend antwoord.
‘Yes, Sir’ sprak ik, ‘en ik ben waarlijk verbaasd dat, als men twintig minuten tijds
toestaat om te avondmalen, de...’ ‘Mijnheer, dat is hier altijd zoo,’ viel hij mij lachend
in de rede; en tot mijne diepe verbazing deed hij mij uiteen dat zulks het gevolg was
eener schikking tusschen den restaurateur des stations en den geleider van den
trein.
Ziehier hoe: de afstanden in Amerika zijn groot, de trein doet vaak eene reis van
eenen heelen dag. Hij heeft geen ‘dining car’, - de banlieue-treins hebben dat niet,
- maar driemaal, aan bepaalde stations, houdt hij langer dan gewoonte stil, eens
voor het ontbijt, eens voor het noenmaal, eens voor het avondmaal. De prijzen zijn
bepaald. 't Is altijd, in alle plaatsen, ‘seventy five cents,’ 't is te zeggen vier frank,
voor iederen maaltijd. Men vraagt niet wat men eten wil, men eet hetgeen men krijgt.
De trein houdt nu b.v. stil. De garde loopt rond en roept: ‘twenty minutes for dinner!’
Voor den Amerikaan is dat juist alsof de man niet sprak. Hij kent den ‘truc’, hij weet
zeer wel dat de trein niet half zoo lang zal stilhouden en eet zoo vlug en zooveel hij
kan. Doch anders is het met den vreemdeling gesteld. Die betrouwt zich op den
vast bepaalden tijd en nut op zijn
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gemak; maar nauwelijks heeft hij zijnen maaltijd begonnen, of daar seint de klok
van den trein het vertrek! De ongelukkige heeft haast niet geëten en moet niettemin
betalen als een ander. Begrijpt ge wie daaruit zijn voordeel trekt?
Verbaasd aanhoorde ik 't klein heertje.
‘Maar wordt daar nooit over geklaagd?’ vroeg ik; ‘kan men zulk een bedrog niet
verbieden?’
‘O neen,’ antwoordde hij met een geringschattenden en tevens fleren glimlach;
‘dit hindert den Amerikaan ten minste niet; wij zijn aan den “full speed” gewend,
zoowel in 't eten als in 't werken.’
Inderdaad, dacht ik, op het broodje peinzend, dat ik hem had zien inslikken.
***

Dien nacht, terwijl ik in het zachte bed van eenen ‘sleeping car’ gewiegd, door het
Amerikaansche landschap vloog, had ik wel, geloof ik, meer dan eenen droom,
meer dan een visioen van rijkgetooide tafels, met lekkere spijzen en dranken bedekt,
waarvan ik overvloedig at en dronk, zonder echter, bij het ontwaken, de gevolgen
mijner onmatigheid te moeten uitboeten. Integendeel. Ook was het mijne eerste
zorg, toen ik 's anderendaags morgens te Durand, het klein station waar ik van trein
veranderen moest, afstapte, naar een hotel uit te zien. Ik ontwaarde er een, schier
rechtover het stationsgebouw, met nog geslotene blinden en deuren, en niet juist
meer wetende op welk uur mijn nieuwe trein zou komen, trad ik vooreerst eens het
station binnen om daarover bepaalde inlichtingen te hebben.
Welke was niet mijne verbazing, toen een bediende mij daar zei dat de trein, dien
ik moest nemen, reeds vertrokken was en ik van gansch dien dag geene aansluiting
voor de stad Detroit meer hebben kon.
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‘Hoe komt dat?’ vroeg ik.
‘Why? I' n't it Sunday?’
Ik bezag den man met wijd opengespalkte oogen. 't Was Zondag, inderdaad.
Zondag! 't Is te zeggen de dag op welken, evenals in Engeland, de treinen in Amerika
niet rijden. Ik had dit heelemaal vergeten; ik had er niet eens meer aan gedacht; ik
was veroordeeld om daar den ganschen dag in die wildernis, in dat verloren plekje
van Durand over te brengen.
‘Maar wanneer komt dan de eerste trein?’ vroeg ik.
‘Half past twelve’
‘Dezen nacht!’ kreet ik.
‘Course,’ klonk het onbeleefde antwoord. En aan alle verdere samenspraak een
einde stellend, keerde de bediende mij den rug toe en trok in zijn stationsgebouw
- eene soort van bouwvallig houten kot, waarvan hij mij voor 't aangezicht de deur
toesloeg - terug.
Daar stond ik gansch alleen, in den killigen morgen, met mijn valies in de hand
en het oog op den heenvarenden trein gevestigd, in vol Amerikaansch en schier
onbewoond landschap, tachtig uren van de stad die ik verlaten had, veertig van
deze welke ik bereiken moest, verwijderd. Ontmoedigd was ik echter niet:
Faisant bonne mine à mauvais jeu,
maakte ik er aldra eene rede van daar den dag over te brengen.
Ik zou vooreerst een goed ontbijt nutten, daar in het hotel rechtover, dan in de
bosschen wandelen en mij daar leggen te rooken, te lezen en te schrijven. Ik voelde
mij zelfs eensklaps gansch opgeruimd en luchtig stapte ik over de riggels en ging
op de steeds gesloten deur van het gasthof aankloppen.
‘Ik verlang te ontbijten, a.u.b.,’ sprak ik tot een nog
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jong en poezelig vrouwtje, welk na eene tweede aanschelling halvelings de deur
geopend had; en reeds duwde ik mijn valies vóor mijne beenen om gemakkelijker
binnen te geraken, toen het poezelig vrouwtje mij eensklaps met eene soort van
schrik tegenhield en met de haastige woorden: ‘O no, Sir! no, no, impossible,’ poogde
buiten te steken.
‘A breakfast,’ herhaalde ik verbaasd, denkend dat zij mij wellicht slecht begrepen
had, en ik hield een oogenblik de deur met mijne linkerhand tegen.
Maar tot mijne stomme verbazing herhaalde het vrouwtje met stille hardnekkigheid
haar zonderling: ‘O no, no, Sir, impossible,’ en vooraleer ik mij om zoo te zeggen
van het gebeurde rekenschap kon geven, sloeg de deur met eenen korten klets toe
en stond ik zeer eenvoudiglijk op straat.
Onthutst trok ik eenige stappen achteruit. Een gasthof waar men niet te eten krijgt!
Ik bezag het van onder tot boven. Is er wellicht eene besmettelijke ziekte of een
doode in huis? dacht ik. En zoo wat verschrikt, nam ik mijn valies weêr ter hand en
trok heen in de richting van het dorp.
Een armzalig dorp, voorwaar, als aangelegenheid ten minste; iels van hoogstens
twee, drie honderd inwoners, maar met nette houten huisjes, omringd van lieve
hovekens en haagjes, doch dit alles zoo eenzaam, zoo gesloten, zoo dood alsof er
geene ziel in leefde. Omtrent halfwege der eenige straat ontwaarde ik nochtans een
tweede gasthof, iets geringer en kleiner van uitzicht dan dit aan 't station. In eenen
oogwenk was ik over de straat en had ik aangescheld. Een groot, struisch man in
hemdsmouwen kwam opendoen.
‘What 's the matter?’ vroeg hij haastig en kortaf, de kruk der deur vasthoudend.
‘Sir, can I have a....’
Paf! Ik had nog mijne vraag niet uitgesproken, of de deur
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vloog op mij toe, zonder dat ik ditmaal zelfs eene weigering tot antwoord kreeg.
Beste lezer, zoo ik mij niet bedrieg, ontsnapte mij daar eene uitdrukking, die de
beleefde waard wellicht niet verstond, maar die de onsterfelijke Cervantes, in 't
Spaansch, door een ‘Nombre Santo de Dios’ en Emile Zola, in 't Fransch, door een
nog krachtiger ‘S.N.D.D.’ zouden vertaald hebben, 't Is dat de honger mij allengs
begon te hekelen en ik eindelijk wanhoopte dien nog te kunnen voldoen.
Ik ging tot aan het uiteinde des dorps, maar alles bleef daar dood, zoo dood als
hadde er de pest geheerscht. Een oogenblik nochtans, zag ik een vensterluik
opengaan, welk mij, als in een weerlicht, al door de ruiten, glazen bokalen met
komkommers, doozen met sardijnen, pakken solferstekjes liet ontwaren. Ik vloog,
maar vooraleer ik zelfs in het midden der straat was, ging het luik als van zelf weêr
toe en stond ik eens te meer voor een houten aangezicht.
Oprecht wanhopig vervolgde ik dan mijnen weg. Ongetwijfeld was er in dat akelig
dorp iets voorgevallen, waarvan ik mij geene rekenschap geven kon. Ik begon niet
enkel uitgehongerd, maar ook vrij beangstigd te worden. Ik stapte voort. Groote
wouden, door welker tusschenruimten ik iets blauwachtigs zag tintelen, duidden mij
aan dat ook daar, evenals in ontelbare plaatsen van Indiana en Michigan, het een
of ander klein meertje moest liggen. Onwillekeurig dacht ik aan onze rijke vischvangst
van Fish Lake, aan mijne dogfishen. Wie weet? Hadde ik toen eenen dogfish gehad,
ik zou er misschien van geproefd hebben. Gedurende een oogenblik had ik nog
eene uiterste hoop. Een huis of liever eene hut stond aan den ommedraai van den
weg, op welks houten en vermolmden gevel mijne verzwakte oogen eensklaps de
tooverachtige en reeds half uitgeveegde woorden ‘Travellers
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home’ lazen. ‘Travellers home!’ 't Is te zeggen, huis, verblijfplaats, toevlucht voor
den reiziger. Ik liep er naartoe.
Daar ook waren de vensters dicht gesloten, maar de deur, integendeel, stond
wijd open. Ik stak het hoofd binnen. Alles was er zwart en eenzaam als in eenen
oven; een doordringende muskusgeur vervulde de gansche bouwvallige hut en toen
mijne oogen zich een weinig aan de duisternis gewend hadden, ontwaarde ik, aan
eene krib gebonden, eene magere, magere koe, die, iets etend, naar mij haar
zachten kop omkeerde, waarin, als twee starren, twee groote, schoone groene
oogen blonken. ‘Zou ze rapen hebben!’ dacht ik, vooruittredend.
Helaas! Zij at niets dan wat droog en mager maïsstrooi.
Arm beest! Zij had wellicht nog meer honger dan ik en voortdurend kauwend
bekeek zij mij zeer zacht, met hare schoone, groene oogen, als hadde zij mij willen
zeggen: ‘Gij komt mij bestelen... gij moogt, ik heb niets anders dan wat mager
maïsstroo.’
Langzaam streelde ik haar tusschen de horens en in den nek. Zij overlikte met
haar lange, raspige tong het onderste van mijne mouw. Arm beest, herhaalde ik,
en schier in weerwil van mij zelven, nam ik haren kop in mijne beide handen en
kuste dien, terwijl, wellicht van den honger, mij de tranen in de oogen kwamen.
Ik zou dus niets te eten hebben!
Het was tien ure; de trein vertrok eerst om half een na middernacht; dan had ik
nog drie of vier uren spoorweg vooraleer te Detroit aan te komen, en in geen
Amerikaansch gasthof of restaurant kan men vóor acht ure 's morgends eenen
maaltijd krijgen; dat was dus, alles wel berekend, nog ten minste twee en twintig
uren, die ik zonder eenig voedsel te
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nutten overbrengen zou; twee en twintig en de twaalf, die sinds de orgie van Batlle
Creek reeds verloopen waren, dat was in alles een vooruitzicht van zes en dertig
uren zonder eten! Ik noem zulks eenen hongersnood.
Ik ging tot aan den boord des meers. De dag, gelukkiglijk, was prachtig; het meer
niet al te groot, maar door heerlijke wouden ingelijst, op welke de Amerikaansche
najaarspracht al haren luister zond, een der schoonste die ik nog gezien had. Althans,
ik kon het niet bewonderen; mijn honger was te groot. Mijn oog begoocheld en
verduisterd, volgde enkel de bewegingen van eenige vlugge vischjes, die tot voór
mijne voeten kwamen spartelen en zwemmen. Ach! hadde ik nu maar eene lijn
bezeten, of hadde ik slechts kunnen visschen gelijk Jacky, met de pootjes, ginds
aan den boord van ‘Fish Lake’ in Indiana! Ik kon mij schier niet houden van lachen,
toen ik op dat oogenblik mijn vroeger ideaal van eenzaam leven, met de enkele
vischvangst als middel van bestaan, herdacht, 't Is daar, op dit oogenblik, dat zich
mijn ideaal zou moeten verwezenlijkt hebben. De bekoring werd zoo groot, dat ik
waarachtig eensklaps mijne beide handen in het water sloeg, denkend eenen visch
te vangen. Natuurlijk haalde ik, zoo men te onzent zegt, suiker, 't is te zeggen niets
dan water boven. En dit was mijn troost. ‘Faute d'avoir ce que l'on aime, on doit
aimer ce que Ton a,’ zegt het spreekwoord, en zoo deed ik. Bij gebrek aan visch te
kunnen eten, dronk ik water, overvloedig en herhaaldelijk water. Daarmeê legde ik
mij, door flauwte en vermoeienis overvallen, op de helling van den oever, onder
hooge boomen neder en viel ik weldra in eenen diepen, bewusteloozen slaap.
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Hoelang ik aldus bleef, zou ik bezwaarlijk kunnen zeggen. Ik herinner mij enkel dat
ik schielijk ontwaakte, dat ik, de oogen openende, vier voeten, twee groote en twee
kleine, twee dikke en twee fijne, twee leelijke en twee schoone, ja, twee oude en
twee jonge voeten zag, die zich helder, met het onderste van twee rokken, ook een
schoone en een leelijke, op de zinkende zonneschijf afteekenden, terwijl mij in het
Engelsch, of beter in een welbekend dialect, in 't Iersch, het woord toegestuurd
werd.
Ik werd eensklaps gansch wakker, ik richtte 't hoofd, zette mij overeind. Twee
vrouwen stonden voor mij recht. De eerste, jong en schoon, kon misschien twintig
jaren oud zijn. Zij was lang en slank van gestalte, met bleek gelaat, met blond haar,
met blauwe, verwonderde oogen. Zij droeg een sneeuwwit kleed en hield een
gesloten zonnescherm, waarop zij ietwat leunde, in hare rechterhand; een gele
zomerhoed met breede boorden bedekte en beschaduwde haar hoofd. Gansch
anders was de tweede. Groot en struisch, in 't donkergrijs gekleed, met grijze vlechten
om de slapen en eene uitdrukking tevens van goedertierenheid en levenslust in
hare schitterende blauwe oogen en op haar rimpelig gelaat, kon zij misschien een
jaar of vijf en vijftig tellen. Zij stond zeer recht en vierkantvoor mij en hield zich,
evenals de jonge miss, die overigens met haar eene zekere gelijkenis had, op haar
zonnescherm geleund.
Zij was het, die mij met vastberaden, zelfs ietwat ruwe stem het woord toestuurde.
‘Wie zijt gij’ vroeg zij. ‘Zijt gij ziek? Loopt gij verdoold? Kunt gij niet rechtstaan?’
Ondanks de groote flauwte en den honger, voelde ik eenen blos op mijne wangen
komen.
‘Ik heb honger,’ sprak ik.
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‘Honger!... Gij zijt vreemdeling?...
‘Ja.’
Zij staarde mij een oogenblik met aarzeling aan.
‘Wanneer zijt gij hier toegekomen?’
‘Dezen morgen.’
‘Alleen?’
‘Gansch alleen....’
‘En gij hebt nergens iets te eten gekregen?’
‘Nergens...’
‘Kom mee met mij.’
Gedurende deze korte samenspraak was ik rechtgestaan en had ik in mijn
verwarden opschik wat orde gebracht; maar ik voelde mij zoo flauw, zoo ijdel, dat
ik alle oogenblikken dacht in bezwijming te zullen vallen. Ook toen de goede vrouw
die laatste woorden uitsprak, aanvaardde ik met gretigheid haar voorstel. Zij en hare
dochter stapten reeds vooruit. Ik volgde haar.
In enkele woorden vertelde ik haar mijn ongeval, het missen van den trein, mijne
vruchtelooze pogingen om in de dorpsgasthoven aan eenen maaltijd te geraken,
mijne wanhoop en den vaak, die mij van honger en flauwte aan den boord des
meers overvallen had. Beiden luisterden aandachtig en met eenen zweem van
goedheid in den blik naar mijne uitleggingen. Zij schenen vooral geïnteresseerd
toen ik haar zegde dat ik van Europa kwam. De moeder veropenbaarde mij
onmiddellijk, hetgeen ik reeds geraden had, dat zij ook eene Europeaansche en
namelijk eene Iersche was en vroeg mij of ik dit land reeds bezocht had. Zij koutte
luid en met veel gebaren; zij vertelde mij achtereenvolgend dat zij op zestienjarigen
ouderdom met hare gansche familie haar vaderland verlaten had, dat zij vervolgens
in Amerika getrouwd was, dat zij voor een tiental jaren haren echtgenoot
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verloren had en sinds alleen met hare dochter op hare hoeve woonde, slechts een
kwartier van het meer afgelegen. Het verwonderde haar niet dat ik nergens eenen
maaltijd had gekregen. In zulke kleine dorpjes als Durand was des Zondags alles
gesloten, bevestigde zij. Dan zegde ze mij ook hoe ze beiden geschrikt hadden,
toen ze mij daar, op hare wandeling, aan den boord des waters hadden vinden
liggen. Eerst dachten zij dat ik vermoord was; zij meenden te vluchten, maar hadden
mij eene beweging zien doen en waren bijgekomen. Zij hadden mij tot driemaal toe
het woord toegestuurd, vooraleer ik ontwaakte.
***

Nooit, dat mag ik zeggen, ben ik gulhartiger onthaald geweest, noch heb ik
smakelijker geëten dan op die eenzame, verafgelegen pachthoeve van den Michigan.
Zij waren slechts haar getwee, de moeder en de dochter, en deden hare hoeve
door knechten bebouwen. Haar huis, in hout gemaakt met eén verdiep en met een
sterremolentje op 't dak, dat aardig boven het omringende loover uitstak, stond heel
en gansch alleen en afgezonderd en had, daar midden in de bosschen, het uitzicht
van een Zwitsersch hutje; de schuur en de stallen, ook in hout, bevonden zich enkele
roeden terzijde, achter eene dubbele en dichte rij zwaarbeladen appelaars verborgen.
Men zou het moeielijk gelooven wat welzijn, welk comfort in de Amerikaansche
boerenhuizen heerscht. De plaats, waar men mij binnenleidde, was een lachend
vertrek, met zacht en mollig tapijt op den grond, met eene schoone piano inden
hoek, met keurige meubels en enkele lieve schilderijtjes langs heen de wanden; de
eetzaal, waar ik vervolgens binnentrad, de keuken, die ik door de opene deur
ontwaarde,
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waren gansch naar verhouding; niets dat er de boerenruwheid en on beschaafheid
herinnerde, waaraan wij hier te lande zoo gewend zijn.
Die brave vrouw scheen er genoegen in te vinden, mij ten beste te ontvangen.
Terwijl Lizzie, de dochter, voor mij de tafel dekte, hoorde ik de moeder in de
keuken mijnen maaltijd bereiden en, in afwachting dat deze klaar zou zijn, moest ik
volstrekt en ondanks alle mijne protestaties en verschooningen een halvelje likeur
drinken. Dit was Iersche mode, zegde zij mij, en zij zelve schonk er zich ook eentje
uit om op mijne gezondheid te tikken. Vrij, ik was ontroerd en zegde het haar; ik
zegde haar ook dat ik niet vermoedde onder de Amerikanen, die men mij als louter
egoïsten afgeschilderd had, zooveel gulhartigheid te vinden.
Lachend stak zij het hoofd uit harekeuken. ‘Wij zijn geene Amerikanen,’ sprak ze
luid en niet zonder hoogmoed, ‘wij zijn Iersche katholieken.’ En terwijl ik at, zette zij
zich met hare dochter nevens mij en herbegon mij over haar duurbaar vaderland te
spreken.
Had ik nooit dat heerlijk land bezocht? Was er nog geene hoop op vrijheid voor
dat onderdrukte volk? Wat dacht men daarvan in de overige landen van Europa?
Ik voldeed haar ten beste; ik betuigde haar mijne eigene sympathie en die van velen
in Europa voor 't Iersche volk; ik uitte haar mijne hoop die brave natie weldra in het
bezit harer vrijheid en rechten terug tezien komen. En tot vertrouwelijkheid gestemd
vertelde ik haar, hoe ook het Vlaamsche volk in ons eigen land mishandeld werd;
hoe onze taal veracht, misprezen, uit nagenoegalle beraadslagingen was verbannen;
hoe de rechten van meer dan de helft des volks miskend, verloochend werden.
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Zij luisterde aandachtig, met een geknik van goedkeuring mijne woorden bevestigend
en van tijd tot tijd mij onderbrekend, om mij met het gulhartigste en vriendelijkste:
(1)
‘Have some more’ of ‘Do you laaike it?’ welke ik ooit gehoord heb, het een of 't
ander aan te bieden. En toen ook vertelde zij mij dat zij voór vijf en dertig jaren, door
armoede gedwongen, haar vaderland verlaten had, dat zij er nimmer was
teruggekeerd, maar dat het haar zoo nauw aan 't harte lag, en dat zij er, evenals
alle uitgewekene Ieren, zooveel voor deed, zooveel aan gaf en het voor haar steeds
een welzijn was ervan te mogen spreken.
Toen ik eindelijk verzadigd was, wilde zij mij hare hoeve toonen. Wij stonden alle
drie van tafel op en zij leidde mij in de schemering rond. Zij toonde mij hare stallen,
hare beesten, hare geborgen vruchten. Zij wees mij hoe alles daar net en juist
vervaardigd en ingericht was; hoe het molentje boven 't huis tevens diende om het
graan te malen en het water te pompen, waarmede huis en stallen geriefd en
besproeid en gereinigd werden; hoe een deel der appels, in stukken gesneden en
gedroogd, voor den verkoop, en het ander deel verpletterd en in cider veranderd,
tot de noodwendigheden des werkvolks en des huizes dienden. Zij leefden er gerust
en gaarne, zegde zij mij, al was het er ook zoo ver en afgezonderd; haar eenigste
verdriet was dat Durand geene katholieke kerk bezat en zij uren ver naar een klein
stadje moesten, telkenmale zij eene kerk van haren godsdienst wilden bezoeken.
‘Wanneer vertrekt ge?’ vroeg de moeder mij na eene poos.

(1)

Iersche tongval voor ‘like’.
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Ik zegde haar het uur en, mijne dank- en erkentenisbetuigingen herhalend, sprak
ik van heengaan.
Maar zoo verstond zij het niet.
Ik moest met haar den avond overbrengen, zegde zij, en dan zouden ze mij beiden
om middernacht tot aan het stationsgebouw uitgeleide doen.
Ik wilde mij verschoonen, haar die moeite sparen; doch zij hield vol en mij terug
in het salon duwend:
‘Gij zingt of speelt muziek, denk ik?’ sprak zij. ‘Wel, gij kunt Lizzie op de piano
begeleiden, ik zal luisteren.’ En in de houding van eenen aanhoorder zette zij zich
neder.
Aangename en onvergeetbare stonden! Toen de eerste en onvermijdbare
gedwongenheid tusschen het jong meisje en mij over was, werden wij eensklaps
als twee goede en oude vrienden. Zij zong en speelde voor mij hare schoonste
Amerikaansche en nationale Iersche liedjes. Zij had eene lieve en zachte, in den
beginne ietwat gedempte stem. Mij dunkt ik zie ze daar nog zitten, recht en slank
in haar wit zomerkleed, het blonde hoofd een weinig gebogen, de fijne witte vingers
zwevend over 't zwart en wit klavier. Stellig had zij niets van de boerin, in den zin
dien wij hier aan dat woord hechten, en, terwijl zij zong en speelde, welde er eene
soort van weemoed in mij op en vroeg ik mij af wat zij daar zoo gansch alleen, zoo
schoon, zoo eenzaam en verwijderd in die Amerikaansche wildernis stond te doen.
Eilaas! wellicht gelijk de schoone bloem, die eenzaam wast in de woestijn:
onopgemerkt ontkiemen, bloeien en verwelken.
‘Kent ge dit?’ vroeg zij, glimlachend omkijkend en mij in mijne mijmeringen storend.
En zij begon de eerste accoorden der Brabanconne te spelen.
Alsdan, op hare beurt, wilde zij mij ook hooren zingen. Ik liet haar niet smeeken.
Ik nam hare plaats aan de piano en in dat klein verloren dorpje van den Michigan,
onder het
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gastvrije dak van die brave, Iersche vrouw, wèerklonken dan de tonen van mijn
lievelingslied:
Naar Oostland willen wij varen,
Naar Oostland willen wij meê,
Al over die groene heiden,
Frisch over die heiden,
Daar iser een betere steê.

Ontroering versmoorde mijne stem, ik voelde mijne vingers beven en bijwijlen kon
ik mij met moeite inbeelden, dat ik vijftienhonderd uren verwijderd was van dat
Oostland, waar men mijne woorden kon begrijpen.
De klop van middernacht kwam mij tot de werkelijkheid terugroepen. Ik stond
recht en wees naar de pendule. Het uur van afscheidnemen had onwederroepelijk
geklonken. Het was voor alle drie, maar inzonderheid voor mij, eene echte droefheid.
Een gul onthaal doet des te meer genoegen en verwekt grootere erkentenis, daar
men niets verricht heeft om het te verdienen. Ik wist niet hoe gedaan of wat gezegd
om die brave lieden hunne gastvrijheid te vergoeden. Vooraleer haar huis te verlaten,
liet ik haar mijn kaartje en mijne herhaalde en menigvuldige bedankingen. 't Was
alles wat ik haar geven kon. Doch het voldeed de brave, goede vrouw. Zij zegde
mij haren naam, dien ik nooit vergeten zal, en wij vertrokken.
De jonge miss had mijnen arm aanvaard om tot aan het stationsgebouw te gaan.
De maan blonk helder op haar bleek gelaat en op haar sneeuwwit kleed, dat een
lange, bruine mackintosh slechts half bedekte. Wij volgden een bochtigen, ongelijken
weg tusschen zwarte eikenbosschen. Krekels zongen overal in 't gras, een wilde
balsemgeur hing in de lucht, en nu en dan zweefde als eenen zucht een droomerig
geruisch door de kruinen van de boomen. Op mijnen arm voelde ik de
zachtdrukkende warmte van 's meisjes linkerhand.
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‘Denkt ge niet eens naar Europa te komen?’ vroeg ik haar.
‘Misschien,’ sprak zij.
‘Indien ge komt,’ hernam ik, mij terzelfdertijd tot hare moeder omkeerend, ‘wilt ge
mij beloven mij in het huis mijner ouders dit bezoek terug te komen geven?’
Het meisje lachte. ‘O ja,’ sprak zij, ‘maar ik zal nimmer komen.’
‘Ik wel,’ zei de moeder; ‘ten minste ik hoop het toch. Ik ben zoo vaak met de
gedachte in mijn vaderland en bij al dezen die ik er nagelaten heb.’
O machteloos lichaam, wat zoudt ge niet doen, kondet gij maar de vlucht volgen
van den geest die u bezielt!
Wij wandelden voór 't stationsgebouw. Het oogenblik van afscheidnemen deed
onze gedachten zweven en maakte onze tong stilzwijgend. Roode en groene lichten
blonken in de verte langs de spoorweglijnen en een grooter gele licht, dit van den
trein, kwam flikkerend en steeds vergrootend op ons aan.
‘Good bye, en nogmaals mijn hartelijksten dank,’ sprak ik, gansch bewogen, de
hand naar de oude lady uitstekend.
‘Good bye,’ antwoordde zij glimlachend, ‘en vergeet niet ons te schrijven hoe gij
aangekomen zijt.’
Ik keerde mij tot het jong meisje em, dat mijnen arm verlaten had.
‘Good bye, Miss Lizzie...’
r

‘Good bye, M Cyriel.’
En ik zag haar aan. Het deed mij iets haar mijnen voornaam, dien ik heur gezegd
had, te hooren uitspreken. Mijn hart klopte; mijne hand hield eene wijl de hare vast.
Was dat alles? Had ik haar niets anders meer te zeggen? Lag er in mijn binnenste
geene ontroering, geen gevoel van weemoed en van spijt, welk ik haar uitdrukken
moest? 'k Ontsloot
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de lippen om haar iets te zeggen, maar ik kon niet. De trein was daar, die zuchtend
vóor het stationsgebouw bleef stilstaan.
(1)
‘Dioeijnd! Dioeijnd! ’ riep de bedrijvige stem van den garde.
Ik drukte haar beiden eene laatste maal de hand.
‘Vaarwel, en nogmaals dank,’ kon ik enkel uitspreken en ik sprong op het trapje.
De bel klonk, de trein reed voort, ik groette met de hand en zag van lieverlede
Lizzie's bleeke kleed in de bleekheid van den nacht verdwijnen.
‘Vaarwel! vaarwel!’ De trein vloog sneller langs de riggels, ik keek door 't venstertje,
ik wuifde en herwuifde met mijn zakdoek, ik zag de gestalten mijner beide vriendinnen
meer en meer verkleinen en versmelten, om eindelijk geheel en al - en natuurlijk
voor eeuwig - uit mijn oog te verdwijnen.
Denzelfden morgen om vier ure was ik in de stad Détroit.
***

Jonge en onervaren reiziger, die deze twee verhaaltjes uitgelezen hebt, mijne
ondervinding diene u tot les, indien gij ooit Amerika bezoekt. Edoch, laat gij u, in
weerwil mijner vermaning, aan de klucht der ‘dogfishen’ vangen; bevrijdt u het
verschrikkelijk voorbeeld mijns lijdens niet van hongersnood, dan wensch ik u ten
minste, in het eerste geval, eenen maaltijd met visch, zoo lekker als wij er, ondanks
den ‘dogfish’ eenen hadden, en in het tweede, de ontmoeting eener brave Iersche
vrouw en inzonderlijk het gezelschap der schoonste en liefste der jonge misses, om
u tot aan het stationsgebouw van uw Dioeijnd te vergezellen.
Nevele, Juli 1888.

(1)

Durand.
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Hilda Ram.
ie

Verhuizen. Een landgedicht in drie zangen. Gent, Leliaert, Siffer en C ,
1888.
Een nieuw dichtwerk van Hilda Ram! Dat wordt meer of min belangstellend te gemoet
gezien. En geen wonder. Haar eersteling, Een Klaverken, werd zoo luide gevierd,
dat de klanken van het feest de meest onverschilligen moesten wakker schudden
en aansporen om maar eens eventjes te gaan zien, hoe het er toeging.
De stemming der jury, voor het toekennen van den vijfjaarlijkschen prijs, zette de
kroon op de reeks vleiende beoordeelingen, welke de jonge dichteres te beurt waren
gevallen.
Sindsdien verscheen van hare hand Bloemen en Bladeren en nu de idylle
Verhuizen. De toon der lofzangen, te harer eer, verflauwde niet. Nu vooral, dat het
Davids-Fonds haar tweeden bundel had uitgegeven, bemoeide zich eene partij, die
zich niet op zuiver letterkundig gebied beweegt, met de zaak en worden er allerhande
maartjens van prijskamp, bekroning en dies meer aan de ooren gefluisterd.
De critiek, welke haar voordeelig was, sloeg eenen toon aan, waarvoor misschien
de snaren wat te sterk gespannen zijn om hem zóo nog lang vol te houden.
Dichter H. Claeys heette haar, ter wille van haar Klaverken, een ‘groot talent’ en
schenkt haar aan 't einde zijner beoordeeling over Verhuizen den titel van ‘dichteres
onzer schoonste landgedichten.’
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Zouden er niet een paar nootjes te veel op dien zang zijn? Welke klanken zal men
dan aan zijn speeltuig vragen om onze wezenlijk groote talenten in 't scheppen van
landgedichten, als daar zijn Van Beers en Pol de Mont, te begroeten?
Er is maar eene uitvlucht: ze niet gelezen te hebben. Dan alleen kan men verklaren
hoe idyllen uit Klaverken en het gedicht Verhuizen boven Begga, Hoe Krelis trouwde
en zooveel anderen van genoemde meesters gesteld worden.
Zoo iets kon men van dichter Claeys niet verwachten.
Ontegensprekelijk is Op zes weken een heel lief werk, boeiend geschreven en
Tante-Moeder zal nog velen tranen uit de oogen lokken; maar hoeveel zulke idyllen
hebben Conscience en mevrouw Courtmans ons niet bezorgd? Of ze nu in vijfvoetige,
rijmlooze jamben of in proza geschreven zijn, is hier de zaak niet. De poëzie ligt in
den vorm niet zoo zeer, als men 't wel zou denken.
Wat de onderwerpen aangaat, Op zes weken mag zeer gelukkig genoemd worden,
de andere stukken uit den eersten bundel minder en Verhuizen is, in dat opzicht,
verreweg het minst gelukte.
Stel daar eens nevens Een Tarewemei, De Koewachter-idylle, Van den doop naar
huis, De Dienstmeid enz. enz.
Vergelijk eens, als 't u belieft, den vorm, den rijkdom der woorden, de gespierdheid
der uitdrukkingen, den zwierigen trek, het leven en de bezieling der handelende
wezens, kleuren en klanken der omringende natuur!
Daar toch zijn poëzie en kunst innig verbonden!
Zoo ook bij Van Beers in de gedichten zijner tweede periode. Ik vraag
verschooning, mij hier te lang met de critiek, welke Hilda Ram gewijd werd, te hebben
beziggehouden. Dat moest, om te toonen, dat er in zake letterkunde ook een oog
in 't zeil gehouden wordt, en om aan beoordeelaars en letterkundigen te beduiden,
dat zij zich dienen op de hoogte te stellen van den geheelen toestand onzer
litteratuur, willen zij in 't kapittel der critiek stem bebben.
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Gaan wij tot Verhuizen over:
Het onderwerp is eenvoudig. Gelijk het titelblad aanduidt, is het aan het dorpsleven
ontleend, De ‘kloeke’ Theunis vrijt met ‘kloeke’ Trien. Eerst gaat hij alleen en dan
meermalen met zijne geliefde de ‘Spookhoef’ bezoeken, die ledig staat en welke zij
willen huren om ze, na hun huwelijk, te betrekken. Ze laten de kans voorbijgaan.
Boer Walter scheert hen 't gras voor de voeten weg. Tot overmaat van ongeluk valt
het paartje in ruzie en ze draaien elkaar, gedurende eenigen tijd, den rug toe. Volgens
gewoonte helpen de landlieden hunne buren verhuizen. Dit geeft aan de gescheiden
gelieven gelegenheid om samen te komen en hunne hereeniging te bewerken.
Ziedaar het hoofdverhaal in eenen trek.
Daarnevens heeft de schrijfster, breedvoerig in evenredigheid met het
hoofdverhaal, de verhuizing van Boer Walter afgeschetst. Daaraan nemen Theunis
en Triene deel, doch treden enkel aan het einde van den tweeden zang handelend
op.
De derde zang is gewijd aan het feestje, dat de Walters, buren en vrienden die
hen hielpen verhuizen, aanbieden. De dichteres stelt ons Meken en de kinderen
voor, die heen gezonden worden om de feestgasten niet in den weg te loopen. 't
Lof is nog aan gang. Daarna stellen zich Walter en Roze aan 't werk om alles in
gereedheid te brengen. 't Vaatje bier wordt gestoken, hesp en boterhammen
gesneden. Lena, Roze's zuster, is de eerste te huis. Roze kondigt haar aan, dat
iemand van 't feest zal zijn, ‘een zekeren vriend’. Lena heeft geraden en wordt rood.
Eindelijk komen de genoodigden binnen. Er wordt geëten, gedronken en gezongen.
De ‘zekere vriend’, die niemand anders dan de onderwijzer van 't dorp was, doet
eene ‘deftige alleenspraak’ over de vrouw en hare zending, vooral over de rol, welke
zij in 't huisgezin vervult. Theunis en Triene, die aan 't feest deelnamen, komen door
's meesters woorden tot inkeer en verzoening. Zij worden een paar.
En 't engelken, dat de letterzetter, op de laatste bladzijde heeft gezet, is de
bevestiging, de voltrekking van beider geluk, schrijft dichter Claeys daarover.
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Aan de reigers, die, staande of vliegend, de voorgaande zangen besluiten, hecht
dezelfde criticus eene even belangrijke beteekenis.
Wat mag een schrijver zich gelukkig achten zulke vernuftige zetters te vinden.
Dat is een heele boel beter dan een teekenaar die enkel sommige tafereelen van
den schrijver in beeld weergeeft.
Zoo 'n typograaf is goud waard. Wat de dichter vergeet, voegt hij er met weinig
moeite en gepast bij.
Maar wat zou dan dat zelfde engelken bedieden, dat aan 't hoofd van Hilda Rams
voorrede over den versbouw staat?
Daar begrijpen wij den zetter niet al te goed.
Doch halt de scherts! Dit enkel om te zien, waar trop de zèle in de critiek leidt!
***

De lezer ziet dus, dat er in Verhuizen twee deelen zijn: de vrijage van Theunis en
Triene en de eigenlijke verhuizing, gevolgd van het feestje.
Is het laatste gedeelte om wille van het eerste aangewend, of is het omgekeerde
waar?
In alle geval, zijn ze niet genoeg dooreengewerkt. Buiten den eersten zang is er
van de gelieven, die de hoofdpersonen uitmaken, al heel weinig te vinden.
Wij willen ook wijzen op een paar in 't oog springende onwaarschijnlijkheden. De
eerste heeft dichter Claeys insgelijks aangeduid. Zeker ziet eene kloeke deerne,
als Triene, zoo nauw niet. Omdat haar lief eens in eene herberg gezegd heeft, dat
hij de broek zal dragen, laat zij hem loopen, ofschoon zij hem nog vurig bemint.
Kent mejuffer Ram den buiten? Zoo ja, dan moet zij weten, dat kerels als Theunis
en meiden als Triene van zulke geruchtjes niet verschieten. Daar moeten andere
stokken voor zulke wielen zijn. En wie met onze landlieden omging, zal niet lang
moeten zoeken om, als schrijver, betere oorzaken voor oneenigheid in hunne liefde
te vinden.
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Daar weten Pol de Mont en Reimond Styns anders weg mede.
Het tweede punt, waarop ik de aandacht wil roepen, is de onware, onnatuurlijke
toespraak van meester Aarnout, die op Lena, de zuster van Walters vrouw, een
oogje had.
Waar houdt men op boerenfeesten zulke toespraken? Waar zijn zulke pedante
jonge meesters te vinden?
Was het de dichteres, om een beetje moraal aan 't einde, te doen, waarom laat
zij hare gelieven niet een sermoen van mijnheer den Pastoor bijwonen? Waren de
feestvierders al te zamen naar een ‘lof met predicatie’ gegaan, ik zou het veel
natuurlijker gevonden hebben. Daar konden Theunis en Triene naar genoegen
mediteeren. Daar is 't de plaats. Maar op een feest, waar men 't patersvaatje heeft
gestoken? Voor den drommel, neen! Laat ze, om zich te hereenigen, liever eens
flink naar den dans gaan, Theunis of Triene met iemand anders, en een jalouzietje
bij dengene die overschoot! Eindelijk de toenadering. Wie boerenfeestjes heeft
bijgewoond: oogstvieringen, vlasslijtingen en dergelijke, weet hoe het er toegaat.
Op eene preek loopt het nooit uit, of dat moet in een heel zonderling land zijn.
De verhuizing is lief weergegeven. Het tooneeltje op de kar, als Theunis de meisjes
vervoert, insgelijks. Meken bij de kleinen maakt een goed figuur, maar het feest,
dat daarop volgt is slap: te veel zang en te weinig handeling. Geloof me vrij, de
boeren bekijken op hunne kermissen elkaar zoolang niet, als porseleinen honden
en katten op de kassen onzer Vlaamsche huiskamers. Nochtans had Hilda Ram uit
sommige toestanden partij kunnen trekken voor echt natuurlijke tafereeltjes in den
trant van dezen op de kar met het ‘guitige Mieken’. Dan had zij niet noodig gehad
aan de beschrijvingen van verhuizing en feest vergoeding te vragen voor wat zij
aan tooneeltjes, rechtstreeks met de handeling der hoofdpersonen verbonden, niet
gegeven heeft.
Verhuizing en feest moesten slechts bijzaken zijn, planeten, die zich rond de zon
der liefde van Theunis en Triene bewogen. Ze zijn integendeel hoofdzaken geworden.
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De dichteres ga eens na, hoe haar kunstgenoot, die een Een Tarwemei, Krelis en
de Koewachter-idylle schreef, dat doet. Zij zelve heeft dat in Op zes weken ook veel
beter dan in Verhuizen gedaan.
Om te eindigen meen ik, dat het landgedicht niets aan den goedklinkenden naam
der dichteres van Een Klaverken heeft toegevoegd.
In Bloemen en Bladeren beproefde zij de lyrische poëzie. Daarin staat zij verre
beneden de talentvolle Hélène Swarth, welke, de parti pris, al te vaak door critici,
die dienden op de hoogte te zijn, wordt doodgezwegen. Heeft zij ons onlangs in
Hannes en Rika, in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, niet eene idylle
geschonken, welke gerust de vergelijking met Hilda Rams beste voortbrengselen
kan doorstaan?
En trek, als 't u belieft, geene parallel tusschen de taal en het talent van schilderen
der beide dichteressen! Zoo iets zou te zeer ten nadeele der dichteres van Verhuizen
uitvallen.
Aangaande de versmaat, die Hilda Ram, na zoeken, heeft gevonden, beaam ik
ten volle wat de heer Claeys daarover in het Belfort heeft geschreven. Hij is van
gevoelen dat de tetrameter niet zoo goed geschikt is als de rijmlooze jambe voor
een eenvoudig verhaal en hij wijst haar terecht waar zij, bij de moderne dichters,
het ‘heldenvers’ afkeurt. Naïef meent zij, dat dit enkel voor het epos der ouden werd
gebruikt.
Na al hetgeen er reeds over Hilda Ram geschreven werd en, alles goed
overwogen, zal de lezer, hopen wij, met ons moeten besluiten dat de titel van
‘dichteres onzer schoonste landgedichten’ niet al te passend is, en moest het
waarheid worden, wat men zooal over den prijskamp fluistert, dan zou men zich op
't einde wel afvragen of wij waard zijn, dat er in onze letterkunde werken als Keizer
Karel, Ruwe Liefde, In Noord en Zuid en Stemmen en Beelden verschijnen!
Doornijk, den 10 Juni 1888.
OMER WATTEZ.
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Letterkroniek. Derde trimester van 1888.
Tijdingen.
- Einde Oogst stierf Hofdijk, de grijze dichter en geschiedschrijver, die een zoo ruime
plaats in onze letterkunde had ingenomen.
L. Delgeur, briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, overleed den
en

11

September.
rs

Omstreeks half September vernamen wij den dood van M Beecher-Stowe,
wereldberoemd om haar meesterlijk pleidooi ten gunste der slaven in haar roman:
‘De Negerhut (Uncle Tom's Cabin).’
en

Den 28 Oogst werd op het Gentsch stadhuis, ter gelegenheid van de ontvangst
van den Lord-Mayor van Londen, een puik concert van meestal middeleeuvssche
muziekstukken uitgevoerd, onder de leiding van den heer Fl. Van Duyse, die er ook
de samensteller van was.
en

Het grafteeken van den te jong gestorven dichter A. Rodenbach werd den 2
September te Roeselacre, te midden eener reeks feestelijkheden, onthuld. Te dier
gelegenheid herinneren wij, dat er spraak is den dichter Prudens Van Duyse in zijn
geboortestad Dendermonde, een standbeeld op te richten.
en

Den 9 September werd te Gent een onzijdige landdag gehouden: men heeft
hem in de pers op zeer uiteenloopende wijze beoordeeld.
***
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Bibliographie.
- De geleerde bibliograaf J. Unger heeft onlangs zijn Bibliographie van Vondels
werken uitgegeven.

Tijdschriften en Jaarboeken.
- Sedert eenige weken verschijnt De Portefeuille van Amsterdam weer in vergroot
formaat. Het is een teeken dat dit degelijk tijdschrift steeds bloeit, en daarover
verheugen wij ons, - maar het is onaangenaam voor den verzamelaar, als hij de
reeks jaargangen van een zelfde tijdschrift een zigzag op het verschiet zijner
bibliotheek ziet afteekenen.
Reeds zijn twee welgevulde afleveringen verschenen van het tijdschrift
Holland-Vlaanderen, dat we vroeger aangekondigd hebben.
L'Organe Artistique is een tweetalig weekblad, dat sedert 2 September te Gent
gesticht is.
Een prijzenswaardige poging is de uitgave van Ons Vaderland, tijdschrift voor de
jeugd (3 fr., bij Havermans, Brussel).
Een nieuwe jaargang van G. Gezelle's Duikalmanak (d.i. scheurkalender) wordt
aangekondigd. Vooral den folkloristen mag hij aanbevolen worden.
ste

Nog is sedert het XX Nederlandsch Congres, gehouden te Amsterdem, geen
jaar verloopen, en reeds liggen de Handelingen van dit Congres voor ons. Onze
Noorderbroeders geven ons hier weer het goede voorbeeld.

Fraaie Letteren.
- Dat onze dichters ook in het buitenland geschat worden, is bewezen door de
Duitsche uitgave van Hemmich: Aus Flandern und Brabant, Episches nnd Lyrisches,
bevattende een verzameling gedichten van onzen gevierden P. de Mont.
De Schimmen en Schetsen van J.M. Brans zijn bij Minkman (Arnhem) van de
de

pers gekomen. Een brok uit dit werk verscheen in de 4
loopenden jaargang van het

aflevering van den
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Nederlandsch Museum. Ook van Is. Teirlinck verscheen een nieuw werk: Cilia, een
andere roerende bladzijde uit de geschiedenis van ons arm Vlaanderen.
De rampzalige Clara is een tooneelspel van Is. Albert; het werd reeds met bijval
vertoond. Dezelfde schrijver gaf ook nog een ander welgelukt tooneelspel uit: De
ondankbare Dochter.
L. Buyst verzamelde zijne gedichten onder den titel: Licht en Schaduw.
Ter gelegenheid der Rodenbachsfeesten heeft De Meester van Roeselare in 't
licht gezonden: 1. Albrecht Rodenbachs Liederen, - en 2, onder den titel van Al de
Gedichten van A. Rodenbach, een keur uit 's jongen dichters werken.
De onvermoeibare uitgeverSythoff van Leiden heeft een prachtig geïllustreerde
volksuitgave (franken-editie) begonnen van Luiken's werken; de Spiegel van het
Menschelijk Bedrijf en het Leerzaam Huisraad zijn verschenen. Bij denzelfden komen
de Meesterwerken van Da Costa, de geïllustreerde werken van Vondel (beide met
aanteekeningen) en de geïllustreerde Uithangteekens van Van Lennep en Ter Gouw,
in franken-editie uit.
H.M.H. Bartels heeft een uitgave bewerkt van Vondel's Peter en Pauwels. De
tekst is ingekort en omgewerkt om hem geschikt te maken tot vertooningen in
inrichtingen van onderwijs, en de aanteekeningen verraden geen bepaald doel.

Taalkunde.
r

- Van D Kluge kregen wij een uitmuntend Angelsächsisches Lesebuch met
Glossarium en te gelijker tijd een vierde verbeterde uitgave van zijn onontbeerlijk
Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache.
De Germanisten zullen met vreugd kennis nemen van A. Noreen's Urgermansk
Judlära, waarvan de eerste aflevering verschenen is. Het is een belangrijke bijdrage
tot de vergelijkende spraakleer der Germaansche talen, die niettegenstaande de
ongemeene werkzaamheid der Germaansche philologie, nog niet bestaat, omdat
er niet genoeg gesystematiseerd wordt. De
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Encyklopädie und Methodologie der Englischen Philologie door G. Körting kwam
dezer dagen uit.
Het Glossarium op de Sevenste Blischap van Maria, uitgegeven door K. Stallaert,
is verschenen. Het is een volledige lijst van al de woorden en vormen, zooals alle
glossarjen op afzonderlijke schrijvers zouden moeten zijn, in plaats van een reeks
willekeurig gekozen woorden.
Verduitsching der meest gebruikte Doopnamen door R. Schrijvers verschijnt in
t
zes afleveringen bij J. Leener te S -Truiden.
Veel belangrijks zal men leeren uit Zeeman's boek: Nederlandsche spreekwoorden,
enz. aan den Bijbel ontleend (goedkoope uitgave, bij Revers te Dort).
De Romaansche Philologie doet een schoone aanwinst in het Manuel d'ancien
français van G. Paris, waarvan het eerste deel even verscheen.

Folklore.
- De Geschiedenis en Beschrijving der Lijkbehandeling en Rouwplechtigheden bij
de meeste Volken door Is. Bauwens zal den folkloristen welkom zijn; meer nog het
boek van baron Sloet: De Dieren in het Germaansch Volksgeloof en Volksgebruik.
Am. Joos heeft een 515tal raadsels in een bundel verzameld: Raadsels van het
Vlaamsche Volk.
r

In Le Moyen-âge médical door D E. Dupouy zal men veel vinden dat bij de studie
der keukenremedien kan te pas komen.
me

Ook het boek van M de Witt, née Guizot: Sous tous les Cieux, Traditions
populaires, kan hier vermeld worden.

Lettergeschiedenis.
- Een puike bijdrage tot onze lettergeschiedenis is het verslag der Anlwerpsche
e

feesten ter gelegenheid der 300 verjaring van Vondels geboorte, verschenen onder
den titel: Joost Van den Vondel.
r

D Th. Swart Abz. schreef in Den Gids een merkwaardige studie over Multatuli,
die echter veel tegenspraak uitlokte.
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De Studiën van H. Polak zullen ook in Zuid-Nederland belangstelling verwekken,
omdat zij een deel wijden aan onzen Conscience.
Jan Boendaele, zijn leven, zijne werken en zijn tijd door H. Haerynck geeft een
overzicht van hetgeen over dien eigenaardigen Dietschen dichter al gezegd werd.
Ruelles, salons et cabarets, Histoire anecdotique de la littérature française, door
E. Colombey - zal men met nieuwsgierigheid ter hand nemen.

Geschiedenis en Hulpwetenschappen.
- Het Willems-Fonds gaf onlangs twee nieuwe nummers uit van zijn reeks
Volksboekjes: 1. Karel VI en Maria-Theresia, - 2. Jozef Il en zijne Regeering, beide
door Sleeckx.
Het derde deel is verschenen van Prof. Baumgarten's uitgebreide en geleerde
Geschichte Karls V, een boek dat bij de studie onzer geschiedenis voortaan
onontbeerlijk geworden is.
Onder de reisgidsen en boeken, die als zulke willen dienst doen, en 's zomers
altijd talrijk opkomen, kunnen we vermelden de Kijkjes in België door Betsy Perk.
De nog steeds open vraag over den uitvinder der boekdrukkunst werd door Hessels
nog eens behandeld in: Haarlem de geboorteplaats der Boekdrukkunst, niet Mainz.
Er kwam een derde uitgave van John Lubbock's Homme pré-historique uit.
Veel diensten zal het werk van L. Monod bewijzen: Bibliographie de l'Histoire de
France, behandelende de werken die betrekking hebben op de geschiedenis van
Frankrijk tot 1789.
Gent, 25-9-88.
V.
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Boekbeoordeelingen.
e

Martin Philippson. - La Contre-Révolution religieuse au XVI siècle. Brux., C. Muquardt, 1884. XV en 618 bl.
Is er een boek dat ons de redenen doet begrijpen van het ontstaan der hervorming,
zoo is het het bekende en hier vroeger besproken werk van Altmeyer. De ontbinding,
e

e

waaraan Rome in de 15 en 16 eeuw ten prooi was, en waartegen binnen de Kerk
zoo vaak de stem verheven was geworden, vinden wij er treffend in voorgesteld.
De scheuring, door het Lutheranisme ontstaan, deed de oogen der kerkhoofden
opengaan, en deze zagen in, dat, zoo de Kerk niet al haar wilskracht in 't werk stelde,
haar ondergang slechts nog een zaak van tijd was. De pogingen tot het heroveren
van haar verloren gezag, met de uitslagen door haar bereikt en de uitwerkselen,
die voor de katholische landen daaruit voortvloeiden, gaven Prof. Philippson van
de Hoogeschool te Brussel gelegenheid, om een der voornaamste tijdperken uit de
geschiedenis der vrije gedachte, ook wat ons land betreft, in het ware daglicht te
stellen.
In de historische werken, die deze periode behandelen, is er een punt dat al te
zeer, meenen wij, tot nog toe in de schaduw bleef. Wel werd genoegzaam
uiteengezet, door welke middelen het pausdom zijn grootendeels reeds verloren
macht terugwon; waarop minder gedrukt werd, was de wijziging, welke het aanzijn
van het katholicisme in dien strijd opleven of dood onderging. Op vele punten ja,
slaagde het er in, om de bevolkingen weer onder zijn geweldigen klauw te brengen
en ook te houden; doch, sedert dien tijd richtte het zich in op een gansch anderen
voet dan vóor de hervorming: het werd zedelijker,
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dogmatischer en enger tevens. Onderscheidde het zich vroeger dooreen betrekkelijke
verdraagzaamheid, die evenwel van bloedsmetten niet vrij was, thans vooral werd
het aanvallend, geen ander wapenen meer kennende dan brandstapel en zwaard.
Dit boek hangt een aangrijpend tafereel op van de worsteling der vrije gedachte
tegen het dogma en toont hoe de Kerk zich thans vooral op wereldlijk gebied het
hoogste gezag aanmatigde, en er een ruim gebruik van maakte om de
andersdenkenden te vernietigen. In dit boek, waarvoor de archieven vlijtig benuttigd
werden, wonen wij het ontstaan der oorlogvoerende monniksorden bij, die zich van
lieverlede tot het slaafsch werktuig van het pausdom vernederden. Vooral om de
geboorte der Jezuiëtenorde groepeert zich het belang: haar ijzeren inrichting, met
den geest die haar doordringt, gaf Philippson stof tot een meesterlijk gedacht
hoofdstuk, dat door de krachtdadige en toch onpartijdige voorstellingswijze een
onuitwischbaren indruk laat. Welk sprekend tafereel schetst hij verder van den
hopeloozen wederstand der westersche landen tegen het instellen der inkwisitie,
welke wij overal zien zegevieren en de kiemen van het protestantisme op talrijke
punten, het een na het ander, uitroeien! En eindelijk zien wij het alvermogen van
den paus in het concilie van Trente door de vergaderde kerkhoofden bekrachtigd,
of liever hun afgeperst, doch niettemin erkend. Juist dat pauselijk alvermogen, dat
in onze tijden het dogma der onfeilbaarheid deed ontstaan, is het kenmerk van het
nieuwere katholicisme.
Het krachtig optreden van het in het stof liggend katholicisme, dat zooveel
bevolkingen weer opgedrongen werd, teekende ook in hun bestaan een moment,
en wel het tijdstip van den achteruitgang, van den verstandelijken dood. Wij hoeven
niet te wijzen op Spanje, dat nog steeds aan de alsdan gezaaide onheilen ten prooi
is: wij moeten ons oog niet wenden tot Italië, dat slechts op onzen tijd zich van het
kerkelijk juk loswrong; noch tot Frankrijk, dat echter in een mindere mate van
godsdienstige vervolgingen te lijden had; met weemoed kunnen wij ons eigen land
beschouwen, dat daar nog immer geknakt neerligt, op het
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zelfde tijdstip in zijn bloei gestuit, door een schandelijke samenspanning van een
politieleen huichelaar en zijn fanatieken zoon met de Kerk. In de gedachten, hun
door de hervorming toegevoerd, moesten onze gewesten een nieuw en krachtiger
leven putten; een roemrijk verschiet werd hun er door geopend. Wie berekent echter
nauwkeurig de uitgestrektheid der poging, tot welke ons land zich in die langdurige
krisis inspande? Heden nog, nu het uur der onafhankelijkheid geslagen is, mag men
niet met volle zekerheid vaststellen, dat onze verstompte bevolkingen zich ooit van
den alsdan ontvangen knak zullen herstellen. Zouden zij waar zijn, ook voor
Vlaanderen, de woorden waarmede Prof. Philippson zijn merkwaardig boek besluit?
‘L'Eglise’, zégt hij, ‘aura à soutenir une lutte de plus en plus difficile contre l'esprit
de notre époque. qui tend justement vers la liberté et l'indépendance personnelles.
Malgré son influence sur une partie des masses populaires, le catholicisme perd
évidemment terrain. Au sein des grandes nations catholiques, la dissolution prend
des proportions énormes, menaçantes pour l'Eglise: en France, en Italie, en Belgique,
même en Espagne. Il ne domine plus les populations que dans les provinces
appartenant à des pays où la majorité est d'une autre religion: en Irlande, dans
quelques parties de l'Allemagne, en Pologne. C'est par la lutte même qu'il y est
resté vivace. Partout ailleurs, il décline devant ce souffle de liberté intellectuelle qui
parcourt le monde civilisé et qui promet de le conquérir pour toujours.’
Wij wenschen het van harte!
AUG. GITTÉE.

Wilhelm Borchardt. - Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen
Volksmund nach Sinn und Ursprung erläutert. - Leipzig. F.A. Brockhaus.
1888. XVI en 478 p.
Een bijzonder belang verkrijgt de studie der folklore wanneer men ze beschouwt in
haar verband met andere wetenschappen: op deze wijze is zij geroepen menig
ander anders duister vraagstuk op te lossen of in een nieuw licht te stellen. Niet het
minst op het gebied der taal kan ze diensten bewijzen, en wel
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om de beteekenis der linguistische fossielen te doen kennen.
Dergelijke zijn er in iedere taal vele voorhanden. Hieronder moet men verstaan,
alle uitdrukkingen, spreekwijzen en spreekwoorden, die nog wel behooren tot de
taal van een volk, doch welker zin, zonder een uitlegging, ontsnapt.
Het hier aangekondigde boek behandelt ruim duizend zulker wendingen en
uitdrukkingen, welke de schrijver trachtte historisch en vergelijkend te verklaren.
Het gebruik van dergelijke spreekwijzen is, met het tijdverloop, steeds beperkter
geworden. Zij bestaan uit nog immer en bij alle standen gangbare vormen en termen,
en toch ondergingen deze, in zekere bepaalde samenkoppelingen, een werking
welke men verstijving of versteening heeten kon, waardoor het gebruik der
samengevoegde woorden immer verminderde; ja, waarbij sommige alle leven
inboetten, en voor goed in het museum van oudheden der taal geplaatst werden.
Men sla onze oude schrijvers op, en men zal spreekwijzen aantreffen, welke thans
geheel uitgestorven zijn.
Deze wendingen zijn zeer oud, en evenals met alle zaken die uit vroeger eeuwen
stammen, het geval is, treffen wij ze in groot getal aan vooral bij de standen der
folklore: wij, lezende klassen, zijn veel minder vertrouwd met spreekwoorden en
spreuken dan de man uit het volk of de plattelandbewoner. Het aanwenden dezer
geeft zijn taal een koloriet dat de onze zeer in de schaduw laat.
De reden waarom ze tot fossielen werden, ligt voor de hand: zij werden gevormd
op een tijdstip, toen ze nog letterlijk moesten opgevat worden, d.i. toen ieder
samenstellend woord nog zijn eigenlijke beteekenis had: het uitgedrukte begrip
behoorde natuurlijk nog tot den gedachtenschat. Bij de toenemende beschaving
onderging deze talrijke wijzigingen; menige uitdrukking bestond nu eenmaal, doch
het begrip werd gelouterd of ging verloren. Meestal echter kreeg de uitdrukking een
stereotiepen vorm, en werd figuurlijk aangewend. Een voorbeeld kan best het
bedoelde proces toelichten. Zoo zeggen wij nog: mijn kleine vinger heeft mij dat
gezegd; evenzoo in 't Duitsch,
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in 't Fransch, in 't Engelsch, en waarschijnlijk nog elders. Wat moet men hieruit
afleiden? Niet altijd ontleening, gewis niet. Overigens, of een uitdrukking inderdaad
geboren werd in het taalgebied tot hetwelk zij behoort, is in vele gevallen, bij het
ontbreken van alle bewijzen, onmogelijk te beslissen. In de middeleeuwen was de
beschaving in geheel Westelijk Europa op een gelijken trap, volgens ons standpunt:
van achterlijkheid; dezelfde begrippen, die wij thans als bijgeloof met onzen spot
bedekken, heerschten als wetenschap zoowel op Germaansch als Romaansch
gebied, en van daar, bij gelijken gedachtenschat, gelijken woordenschat, zelfs voor
volkeren die verschillende talen spreken.
Toch zijn er spreekwijzen, welke op ontleening berusten; o.a. meen ik, onze
uitdrukking uit de lucht vallen, welke mede aan geheel het Westen van Europa
gemeen is. Wij vinden ze reeds in het Latijn; bij Tibullus en elders heet het: coelo
missus. Dit heeft betrekking op een zeer zonderling gebruik bij de Romeinen in
zwang: wanneer namelijk iemand gedurende een zekeren tijd verdween en daarom
doodgewaand werd, moest hij bij zijn terugkeer, volgens de bestaande gewoonte,
door het dak in het huis neerstijgen. Dit gebruik bestaat nog o.a. in Perzië. De
uitlegging ervan zou ons thans te ver leiden. De uitdrukking uit de lucht vallen heeft
waarschijnlijk betrekking op deze gewoonte, en zoolang het niet kan nagewezen
worden dat ze ook bij de West-Europeeschc volkeren beslaan heeft, moeten wij wel
aan ontleening denken.
Door ontleening ging onze spreekwijze: er uit zien als de dood van Ieperen over
naar Duitschland. Welk is echter de oorsprong dezer natuurlijk tot Vlaanderen
behoorende vergelijking? Dat hier een historisch feit ten grondslag ligt, is klaar;
degeleerden die zich met onze spreekwoorden bezig gehouden hebben, meenen
dat hier op een pest gedoeld wordt, die Ieperen vooral geteisterd had.
Een andere uitdrukking, welke ditmaal steunt op een binnen het Germaansch
taalgebied begrensd begrip, is een zondagskind. Zij klimt op tot een tijd, waarop
nog geloofd werd, dat een kind,
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geboren op Zondag, den dag aan Wodan gewijd, fataal moest gelukkig zijn. Het
geloof is heden nog niet gansch uitgedoofd; toch ben ik verzekerd dat de uitlegging
van dezen term velen in verlegenheid zou brengen.
De gegeven voorbeelden zijn voldoende om aan te toonen, welke rijke bron van
kennis en genot in de studie dezer fossielen ligt: zij beweegt zich vooral op het
gebied der vroegere beschaving en is best geschikt om aan te toonen hoeveel,
meestal onbegrepen, overblijfselen deze in onze tijden achterliet. Voor het goed
verstand van onzen taalschat is zulke studie verder van het hoogste gewicht; de
bestaande verzamelingen bewijzen in hoe groote menigte zij voorhanden zijn. Het
zij genoeg de woordenboeken van Harrebomée voor het Nederlandsch en van
Wander voor het Hoogduitsch te vermelden.
Met de spreuken en spreekwoorden moet men de citaten niet verwarren. Deze
hebben soms een zoo groote populariteit, dat men ze licht als behoorende tot den
taalschat der menigte zou rekenen. Het criterium tusschen beide ligt in hun
oorsprong: de zoogenaamde geflügelte Worte werden door een welbekende
personaliteit voor 't eerst uitgedrukt en drongen in een zekere - betrekkelijk beperkte
- maat tot anderen door, die ze meestal uit boeken leerden kennen; de eigenlijke
spreekwoorden hebben geen auteur, althans geen bekenden. Daarom is het zoo
interessant, zooals door Borchardt getoond wordt, om te zien, hoe oud sommige
uitdrukkingen zijn, die in ons aller mond zijn. Hij vergeleek, benevens talrijke oudere
schrijvers, wier werken uit de volkstaal putten, de middeleeuwsche verzamelingen,
waaronder de Niederländische Sprichwörter door Hoffmann in deel IX zijner Horae
Belgicae afgedrukt, Erasmus' verzameling van 1500, en die van Seb. Franck van
1541.
Wegens de gemeenschappelijkheid van den taalschat voor Nederlanden
Duitschland, zal de lezer inzien, dat een Duitsche verzameling veel behandelt dat
voor ons belang heeft; en deze beschouwing is voldoende, om Borchardt's boek bij
ons Nederlandsch publiek aan te bevelen.
AUG. GITTÉE.
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De epiphyten der Amerikaansche flora.
A.F.W. Schimper, Die epiphytische Vegetation Amerika's. - Botanische
Mittheilungen aus den Tropen, Heft 2. Iena, Gustav Fischer, 1888.
Het is algemeen gekend dat in de wouden, op den grond aan den voet der boomen,
slechts een schrale plantengroei voorkomt. Hoe dichter het loofdak, des te schaarser
en kleiner zijn de plantjes die op den bodem staan. Dit verschijnsel moet
toegeschreven worden aan het gebrek aan licht: in een schaduwrijk woud kunnen
schier alleen zulke planten gedijen, die zich hoog genoeg verheffen om hare bladeren
in het licht uit te spreiden; in de schaduw kwijnen de gewassen. In sommige streken
- o.a. in de oerwouden of maagdelijke bosschen der tropische gewesten - komen
vele plantensoorten voor, die den bodem verlaten, op de takken der boomen zelve
groeien, en aldus het noodige licht kunnen ontvangen. Zulke planten, die op andere
planten groeien, zonder echter aan deze laatste haar voedsel te ontleenen, worden
(1)
epiphyten genoemd .

(1)

De Mistel of Marentak (Viscum album) ontleent zijn voedsel aan de takken der boomen waarop
hij leeft, bij middel van zuigwortels die hij in hun hout drijft. De Mistel is dus geen epiphyt,
maar een parasiet of woekerplant. In ons land komen enkele parasieten, maar geene echte
epiphyten voor.
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SCHIMPER heeft de epiphyten der Amerikaansche flora sedert tal van jaren
bestudeerd. Verscheidene reizen in Florida, West-Indië en Brazilië hebben hem in
de gelegenheid gesteld vele dier planten in hare natuurlijke groeiplaatsen te
onderzoeken. Hij beschrijft op welke wijze planten, die op den grond groeien, de
epiphytische leefwijs kunnen aannemen; hij maakt ons bekend met allerlei
bijzonderheden van den lichaamsbouw der epiphyten, en leert ons welk verband
bestaat tusschen hare bewerktuiging en hare eigenaardige leefwijs. Zijn boek is niet
alleen voor den natuurvorscher van het grootste belang; het verdient ook door de
bloemisten en de bloemenliefhebbers gelezen en herlezen te worden. Vele epiphyten,
o.a. Bromeliaceën en Orchideën, worden in onze warme broeikassen gekweekt, en
onbetwijfeld zal een ervaren hovenier in SCHIMPER'S werk kostbare wenken vinden
voor de praktijk der cultuur.
Het Amerikaansch oerwoud vertoont, in de Noordelijke en Zuidelijke gematigde
streken en in de tropische gewesten, een zeer verschillend karakter.
Het Noord-Amerikaansch oerwoud heeft, voornamelijk in 't Oosten, wezenlijk
dezelfde kenteekens als de Europeesche bosschen. Het vertoont insgelijks een
duidelijk onderscheid tusschen coniferen- en loofboomwouden; eerstgenoemde zijn
in de Oostelijke, laatstgenoemde in de Westelijke Staten overwegend. Het
Noord-Amerikaansche oerwoud bevat veel meer verschillende soorten van boomen
dan het Europeesche; deze behooren echter, voor het grootste deel, tot dezelfde
geslachten als in Europa, en verschillen doorgaans niet genoeg van onze
woudboomen, opdat de physionomie van het woud werkelijk zou verschillend zijn.
Het grootste deel van het aequatoriaal Amerika wordt door
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het tropisch oerwoud ingenomen. Dit laatste strekt zich in 't Noorden tot den keerkring
en

uit, en zendt langs de oostkust eene dunne strook tot den 50 breedtegraad. Zijn
algemeen physionomisch karakter is, op zijne gansche uitgestrektheid, zeer
gelijkvormig, en van het oerwoud der gematigde gewesten diep verschillend. Dat
onderscheid wordt niet alleen veroorzaakt door verschillen in de systematische
samenstelling beider wouden, maar meer nog door zekere bijzonderheden in de
structuur en de leefwijs der planten; zulke bijzonderheden komen bij soorten der
meest verschillende familiën voor, en moeten beschouwd worden als gelijkaardige
aanpassingen aan dezelfde uitwendige levensvoorwaarden.
In de eerste plaats doet de strijd om het licht zijn invloed gevoelen, en drukt zijn
stempel op al de planten van het oerwoud: b.v. in de buitengewone ontwikkeling
der bladeren, de schermvormige vertakkingswijze, die bij zoovele boomen van het
oerwoud voorkomt, de koordvormige lianen, en eindelijk de epiphyten, die den
bodem, waar schier geen licht meer doordringt, verlaten, en op de kronen der
boomen hare woon vestigen. Terwijl de bodem dikwijls (behalve de boomen) geene
planten draagt, prijkt boven het loofdak eene prachtige en soortenrijke luchtvegetatie.
Te vergeefs strekken de boomen hunne takken omhoog, te vergeefs verheffen zij
hunne stammen hooger en hooger: zij worden weldra door epiphytische
Bromeliaceën, Araceën, Orchideën, enz. overwoekert, of door den grauwen sluier
van Tillandsia usneoïdes omhuld.
Het Antarctische oerwoud strekt zich langs de Westkust van Zuid-Amerika (Chile),
en

van omtrent den 36 zuidelijken breedtegraad tot Vuurland uit: het heeft, door zijne
systematische samenstelling, meer overeenkomst met de Noord-Amerikaansche
dan met de tropische bosschen, maar het
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vertoont, bijna zoozeer als deze laatste, de teekens van den strijd om het licht: lianen
en epiphyten treden er op den voorgrond, maar niet zoo menigvuldig nochtans als
tusschen de keerkringen.
In alle wouden heerscht gebrek aan licht, en overal zouden epiphyten voorkomen,
ware overal genoeg vochtigheid aanwezig: in de Noord-Amerikaansche bosschen
is de luchtgesteldheid te droog om de planten in staat te stellen den bodem te
verlaten; in Chile en tusschen de keerkringen is de hoeveelheid jaarlijksche regen
daarentegen buitengewoon groot, en epiphyten kunnen er leven. Verder zullen wij
door verscheidene voorbeelden bewijzen, dat het bestaan der epiphyten werkelijk
van de vochtigheid, en niet van de temperatuur afhangt.
Schr. geeft, op blz. 11-19, de lijst der plantenfamiliën en -geslachten, die
epiphytische soorten bevatten. Uit die opsomming blijkt, dat het getal der familiën,
waartoe epiphyten behooren, niet aanzienlijk is, maar dat de meeste dier familiën
vele epiphytische soorten bevatten, in vergelijking met het volstrekt getal der
plantensoorten die er toe behooren. Dit is b.v. het geval voor de Varens,
Bromeliaceën, Orchideën, Araceën, Gesneriaceën, Vacciniaceën. Verscheidene
familiën, die in de Amerikaansche keerkringen-flora zeer rijkelijk vertegenwoordigd
zijn, bevatten daarentegen geene epiphyten, b.v. de Grassen, Palmen,
Euphorbiaceën, Lauraceën. Daarenboven valt te bemerken, dat de epiphytengroep
in de Oude en Nieuwe Wereld door zijne systematische samenstelling (d.w.z. door
de familiën, geslachten, enz. die ertoe behooren) overeenstemt, enkele familiën
daargelaten, die uitsluitend in Amerika te huis behooren, b.v. de Bromeliaceën,
Marcgraviaceën, enz. Vele physiologisch scherp afgeteekende plantengroepen, als
b.v. de water-

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

209
planten, de strandplanten, de Mangroveplanten, enz. ontleenen, evenals de groep
der epiphyten, hare bestanddeelen aan bepaalde plantenfamiliën. Onder de
waterplanten b.v. treft men vele Nymphaeaceën en Potameën aan, terwijl de meeste
strandplanten tot de Plumbagineën, Cruciferen en Salsolaceën behooren. Maar in
genoemde gevallen kennen wij de oorzaak niet, waarom sommige familiën zoo
rijkelijk vertegenwoordigd, en andere uitgesloten zijn. Voor de epiphyten integendeel,
kunnen wij die oorzaken bepalen.
De eerste voorwaarde, waaraan moet voldaan worden, opdat eene plant tot de
groep der epiphyten zou kunnen behooren, is dat zij geschikte uitstrooiingsmiddelen
bezitte, om hare kiemen op de takken van boomen te zaaien; daarenboven moeten
de zaden daarop blijven liggen, en er het noodige vocht vinden om te kiemen. De
o

zaden der epiphyten beantwoorden die vereischten op drie verschillende wijzen: 1
De zaden van zeer vele soorten zijn omgeven door eene laag sappig, vleezig weefsel;
zij worden door vogels, apen en andere boombewonende dieren ingezwolgen en
weder uitgestrooid; door de uitwerpselen dezer dieren worden zij tegen uitdroging
o

beveiligd. 2 Bij vele andere epiphyten zijn de zaden (of de sporen) zoo licht, dat zij
door de geringste bewegingen der lucht kunnen medegevoerd worden, en zoo klein,
dat zij in de spleten der schors of in de daarop groeiende moslaag kunnen blijven
e

zitten (b.v. Orchideën, Varens). 3 Andere zaden zijn zeer klein en licht, en
daarenboven voorzien van vliezen, haren of andere aanhangselen, waardoor het
vliegen in de lucht of het vastkleven aan boomstammen bevorderd wordt.
Genoemde eigenschappen der zaden zijn geen aanpassingen tot het epiphytische
leven, maar moeten veeleer beschouwd worden als vooraf bestaande inrichtingen,
die aan bepaalde planten toegelaten hebben epiphyten te worden.
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Wij begrijpen thans waarom gansche familiën, als b.v. de Leguminosen, geen
epiphyten bevatten: de zaden dier planten zijn immers tamelijk groot, en hebben
noch vliegtoestellen, noch vleezig omhulsel. Onder de Lycopodiaceën zijn het alleen
de isospore geslachten die epiphyten bevatten, terwijl de Selaginellen, wegens het
aanzienlijk gewicht harer macrosporen, en de behoefte aan water, die zich bij hare
bevruchting doet gevoelen, uitgesloten bleven.
Het is nochtans bemerkenswaardig dat sommige familiën, wier zaden, althans
ten deele, aan de gevorderde vereischten voldoen, weinig of niet onder de epiphyten
vertegenwoordigd zijn (b.v. de Gramineën bevatten geene, de Compositen slechts
ééne epiphytische soort). Men is dan ook geneigd te vermoeden dat andere factoren
hier eene rol vervullen, b.v. de vegetatieve organisatie der planten. De takken, de
wortels en andere deelen, die bij de stofwisseling eene rol vervullen, zijn door de
epiphytische leefwijs vaak zoo diep gewijzigd, dat wij ons onmogelijk kunnen
voorstellen welke de niet-epiphytische voorouders der bewuste epiphyten waren.
Men mag aannemen dat de epiphyte planten der Amerikaansche flora
voortgesproten zijn uit gewassen, die op den grond groeiden, en toevallig
eigenschappen bezaten, waardoor zij (dank aan bepaalde klimaatsomstandiglieden)
in staat waren gesteld op takken van boomen te leven. Naderhand werd, voor vele
dier planten, de strijd om het bestaan alleen nog mogelijk, dewijl zij op andere planten
konden groeien (op den grond konden zij niet langer gedijen). Door de verdere
ontwikkeling der reeds bestaande eigenschappen, en ook, doch in geringere maat,
door het ontstaan van nieuwe eigenschappen, kwamen de eenzijdige aanpassingen
tot stand, waaraan de groep der epiphyten hare scherp afgeteekende physionomie
verschuldigd is.
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De epiphytische leefwijs heeft op de bloemen weinig invloed gehad. De
ONGESLACHTELIJKE VERMENIGVULDIGING is echter bij de epiphyten van grooter belang
dan bij de landplanten, daar bij eerstgenoemden de voortplanting door sporen en
zaden met meer moeielijkheden te kampen heeft. Vele soorten (Varens o.a.)
vermeerderen zich door uitloopers; andere door dat de takken van elkander
onafhankelijk worden, ten gevolge van het afsterven van den hoofdstengel waardoor
zij verbonden zijn (vele Araceën en Bromeliaceën o.a.) Eindelijk vinden wij, bij eenige
vormen, eene wijze van vermenigvuldiging, die alleen bij epiphyten aangetroffen
wordt: de dunne hangende twijgen van Tillandsia usneoides b.v. worden door sterken
wind losgerukt: de deelen, die op den bodem vallen, gaan aldaar te gronde, maar
de takjes, die toevallig op een boomtak terechtkomen, blijven er hangen, en
ontwikkelen zich verder regelmatig. Vogels benuttigen Tillandsia-takjes tot het
opbouwen hunner nesten: na eenigen tijd ontwikkelt zich het nest tot eene nieuwe
Tillandsia, die aan de anderen volkomen gelijk is. Deze plantensoort, voor wier
ongeslachtelijke vermeerdering zoo goed gezorgd is, bloeit daarentegen zelden en
brengt weinig zaad voort.
GEBREK AAN WATER is de ergste moeilijkheid, waarmede de epiphyten te kampen
hebben: daarenboven moet in 't bijzonder voor hare VASTHECHTING gezorgd worden.
Het zijn voornamelijk die twee factoren, die op hare physionomie hun stempel gedrukt
hebben. Dikwijls zijn de bladeren der epiphyten lederachtig, of door eenige andere
inrichting wordt de kracht der transpiratie verminderd. Vele epiphyten breiden zich
vlak uit, terwijl hare hoogte gering blijft. Hare takken kruipen over de schors der
boomen waarop zij leven, of zij ontwikkelen eene verbazende massa wortels die in
de spleten
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en holten dringen, waardoor zij beter vastgehecht zijn.
Men kan de epiphyten der Amerikaansche flora in vier groepen verdeelen, namelijk
o

1 de epiphyten die hare wortels alleen over de oppervlakte der waardplanten
o

o

uitstrekken; 2 de soorten die wortels tot in den bodem drijven; 3 de soorten die
zelve een kunstmatigen grond vormen, door het verzamelen van afvallende
o

plantendeelen, uitwerpselen van dieren en vocht uit den dampkring; en 4 de
epiphyten die zuigorganen in de weefsels van haren waard drijven. De soorten dezer
laatste groep zijn de zoogenaamde parasieten of woekerplanten; zij worden in
SCHIMPER'S boek niet behandeld, daar zij van de overige, echte epiphyten sterk
afwijken.

Eerste Groep.
Epiphyten, die alleen aan de oppervlakte der waardplanten waterig voedsel
opzoeken.
Eenige soorten dezer groep vertoonen geene bijzondere aanpassingen tot de
epiphytische leefwijs; vele Varens (en Lycopodium-soorten), eenige Anthurium's,
de Orchideën van het geslacht Stenoptera, b.v. die op de mosbekleeding van oude
boomstammen, of op de wortellaag rond de stammen van boomvarens voorkomen,
verschillen niet wezenlijk van de planten, die op den grond groeien.
Vele soorten zijn tegen verdorring beschut, dewijl hare bladeren, zonder nadeelig
gevolg, door de gloeiende zonnestralen tot verschrompeling toe kunnen verdroogd
worden; na bevochtiging door den regen breiden die organen zich weder uit (b.v.
vele mossen; Polypodium incanum).
Andere soorten bezitten waterbehouders, waarin bij regenachtig weder een
voorraad water weggelegd wordt, en waaruit de plant bij droog weder de noodige
vloeistof put. Die waterbehouders komen onder de meest verschillende gedaanten
voor. Bij vele Gesneraceën en Peperomia's b.v.
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ontstaat in de bladeren een waterhoudend weefsel, dat sterk aan dikte toeneemt
naarmate het blad ouder wordt. Bij deze planten dienen de oudere bladeren als
waterbehouders, waaruit de jongere bladeren, in geval van nood, de noodige vloeistof
ontvangen.
Andere epiphyten, als b.v. sommige Gesnera-soorten, bezitten dikke knollen,
waarin water zoowel als zetmeel bewaard blijven. De Amaryllideën verbergen een
voorraad water in hunne bollen, enz.
Philodendron cannifolium vertoont eene andere, zeer merkwaardige inrichting.
Deze plant komt voor als eene bladrozet, die soms 1 m. hoogte bereikt, en wier
stengel door talrijke, sterke wortels aan boomtakken bevestigd is. De bladschijven
zijn tongvormig, terwijl de bladsteelen spoelvormig gezwollen zijn. Wanneer men
de bladsteelen bij droog weder onderzoekt vindt men er talrijke luchtholten, die
samen tot eene soort van sponsachtig doolhof vereenigd zijn. Na eene regenvlaag
zijn die holten met water gevuld: de plant heeft, als eene spons, de vloeistof
ingezogen. De holten zijn inwendig bekleed door eene dunne laag slijm, die het
water tot zich trekt, en door bevochtiging opzwelt. De volgende proef bewijst dat de
watervoorraad, in de bladsteelen bevat, het verwelken der plant belet: een
afgesneden blad blijft langen tijd (ruim veertien dagen) frisch, indien de bladschijf
met den gezwollen bladsteel verbonden blijft; het verwelkt daarentegen na een
drietal dagen, indien het van den bladsteel afgesneden is.
De epipythe Orchideën bezitten ook waterbehouders. Bij de Orchideën die
schijnknollen bezitten, zijn het deze organen, die het water bewaren; de bladeren
zijn doorgaans dun (Maxillaria, Catasetum, eenige Oncidium- en
Epidendrum-soorten). Andere Orchideën-soorten bezitten daarentegen
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dikke waterhoudende bladeren en geene schijnknollen (soorten van Oncidium,
Epidendrum, Ornithocephalus enz.). Overgangsvormen, met kleine wortelknollen
en matig gezwollen bladeren, heeft Schr. weinig aangetroffen (b.v. Epidendrum
avicula, Ponera. Sp.)
Uiterst zelden vervullen de wortels de rol van waterbehouders, b.v. bij Isochilus
linearis, waar die organen bijzonder dik en sappig zijn, terwijl de bladeren dun en
klein zijn, en schijnknollen ontbreken.
Waterbehouders, in de knollen of de bladeren, komen bij de meeste, door den
Schr. onderzochte Orchideën voor, onverschillig of zij op droge of vochtige
groeiplaatsen leven. Schr. had o.a. gelegenheid exemplaren eener Pleurothallis-soort,
die aan de verzengende stralen der tropische zon blootgesteld waren, te vergelijken
met andere individuën derzelfde soort, die in beschaduwde, humusrijke hoeken
groeiden: bij eerstgenoemde planten was de gezamenlijke oppervlakte der bladeren
(dus de oppervlakte, langswaar water kon ontsnappen) werkelijk geringer dan bij
laatstgenoemde, maar de waterbehouders en de cuticula der opperhuid vertoonden
daarentegen geen merkbaar onderscheid. Eene andere soort, Cattleya bicolor, die
in de droogste, meest aan de zonnestralen blootgestelde groeiplaatsen voorkomt,
bezit in hare sappige, vleezige bladeren, en in hare matig gezwollen stengels, geen
bijzonder waterhoudend weefsel.
De meening, dat waterbehouders alleen voorkomen bij Orchideën, die zeer droge
groeiplaatsen bewonen, kan dus niet langer verdedigd worden; zulke soorten hebben
doorgaans dikke bladeren en geene knollen, terwijl de soorten uit de beschaduwde
groeiplaatsen dunne bladeren bezitten en knollen vormen. Orchideën zonder
waterbehouders (b.v.
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soorten van Zygopetalum, Stelis en Stenoptera) vindt men slechts in de dichtste
schaduw van het oerwoud.
Bij de epiphyten der eerste groep komen verscheidene uitrustingen voor, waardoor
deze planten in staat zijn gesteld het weinig waterig voedsel, dat zich aan de
oppervlakte der takken bevindt, zoo volkomen mogelijk op te slorpen. Hooger werd
reeds vermeld, dat vele soorten zich te dien einde vlak uitbreiden, en zeer vele
wortels aan de oppervlakte der takken ontwikkelen; de wortels der meeste soorten
(1)
(voornamelijk der tweelobbigen) verschillen door hun bouw niet wezenlijk van de
wortels der planten die op den grond groeien. Bij schier alle epiphyte Orchideën en
vele Araceën komt daarentegen eene inrichting voor, waardoor de wortels in staat
zijn gesteld het regen- en dauwwater zoo snel mogelijk op te zuigen: de binnendeelen
dier wortels zijn steeds sappig, terwijl hunne luchthoudende, sneeuwwitte buitenlaag
(velamen), als vloeipapier, ieder waterdruppeltje opzuigt. Aldus uitgeruste planten
kunnen dan ook op volkomen gladde oppervlakten (b.v. bladeren) leven.
De wortels der meeste epiphyten zijn groen, en kunnen dus assimileeren;
gewoonlijk zijn het nochtans de bladeren, die bij het volbrengen dier levensverrichting
de hoofdrol spelen. Bij verscheidene soorten van het geslacht Aëranthus ontbreken
echter de bladeren; de stengel is buitengewoon klein, en het vegetatief gedeelte
der plant bestaat schier uitsluitend uit een krachtig, groen wortelstelsel. Hier zijn de
wortels wezenlijk de voornaamste, schier de eenige werktuigen der assimilatie: door
hun inwendigen bouw wijken zij van de wortels der gewone Orchideën merkelijk af.
Bij

(1)

De aan de lucht blootgestelde deelen der wortels zijn bruin en met eene kurkhuid omgeven.
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Aëranthus fasciola b.v. zijn de wortels bladachtig platgedrukt, van eene middelnerf
voorzien, en, evenals bladeren, dorsiventral gebouwd.
De meeste planten der eerste groep, die zich moeten tevreden stellen met het
voedsel, dat in den humus en de moslaag aan de oppervlakte der boomtakken
voorkomt, zijn doorgaans klein. De grootste soort is hoogergemelde Philodendron
cannifolium.

Tweede Groep.
Epiphyten, die wortels tot in den bodem drijven.
Het wortelstelsel der epiphyten bestaat uitsluitend uit bijwortels; worden die wortels
zeer lang, zoo kunnen zij, nu en dan, en bij toeval, den grond bereiken, waaruit
natuurlijk een voordeel voor de plant voortspruit. Groote Cacteën, Symphysia
guadeloupensis, Schlegelia parasitica enz. gedragen zich op die wijze.
Hetgeen bij deze planten toevallig voorkomt is bij andere soorten eene
standvastige gewoonte geworden: bij Blakea laurifolia NAUD b.v., eene prachtige
Melastomacee der Kleine Antillen, strekt zich een gedeelte der wortels tot op den
bodem uit, terwijl de overige aan den invloed der zwaartekracht schijnbaar
onverschillig zijn, en rond den tak, waarop de plant groeit, een fijn, verward netwerk
vormen. Het verschil of, juister gezegd, de verdeeling van den arbeid, tusschen de
twee wortelsoorten komt bij vele epiphyten der tweede groep nog veel duidelijker
voor den dag: de wortels zijn ten deele (voedingwortels) positief geotropisch (d.w.z.
aan de zwaartekracht gehoorzamend), en groeien met buitengewone snelheid
benedenwaarts tot zij den bodem bereikt hebben; deze wortels zijn door hun
inwendigen bouw uitnemend tot het leiden van het opgeslorpte voedsel geschikt.
De overige (hecht-)wortels zijn niet geotropische, rankvor-
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mige, buitengewoon sterke hechtorganen; zij zijn veel korter dan de wortels der
eerste soort.
De hechtwortels ontvluchten het licht (zij zijn negatief heliotropisch), en ondergaan
van wege de zwaartekracht geen merkbaren invloed. Zij groeien langzaam, blijven
kort, en sterven af, indien zij met geen vast voorwerp in aanraking komen. Hebben
zij een steun (een tak b.v.) bereikt, zoo winden zij zich rankvormig daarrond. De
plant hangt aan hare hechtwortels, als een wijnstok aan zijne ranken.
De voedingwortels zijn bij eenige soorten negatief heliotropisch, bij andere
onverschillig aan den invloed van het licht; zij groeien zeer snel naar beneden, en
kunnen eene onbepaalde lengte (somwijlen meer dan 30 meters) bereiken. Het
gedeelte dat zich boven den grond bevindt is doorgaans enkelvoudig; zij vertakken
zich echter rijkelijk zoohaast zij in den bodem gedrongen zijn.
Als voorbeelden van epiphyten dezer groep noemt Schr., onder de eenlobbigen:
soorten van Carludovica, Anthurium en Philodendron; - onder de tweelobbigen:
Clusia rosea, (eene schets van de levensgeschiedenis dezer plant wordt op blz.
58-59 gegeven) en epiphyte vijgenboomen.

Derde Groep:
epiphyten, die zelve een kunstmatigen grond vormen.
De wortels van vele, tot zeer verschillende familiën behoorende soorten, komen
voor in den vorm van vertakte, sponsachtige wortelvlechten, waarin en waarop
allengs afgevallen bladeren en andere humusvormende lichamen verzameld worden.
Somwijlen zijn die wortelvlechten van geringen omvang en eenvoudig, als b.v. bij
Epidendrum ciliatum. Bij de meeste soorten zijn zij echter veel aanzienlijker, tot
vogelnestachtige koeken ontwikkeld. Mettertijd wordt de humus, waarvan zij het
ontstaan bewerken, dikwijls met mossen en kleine varens overdekt.
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De voeding der epiphyten, die met dergelijke wortelvlechten uitgerust zijn, is even
onafhankelijk van de schors der boomen waarop zij groeien, als de voeding van de
soorten der tweede groep. Ook bij haar treft men verdeeling van den arbeid tusschen
de wortels aan, maar niet zoo volkomen als in de tweede groep: de wortelvlecht is
bij middel van hechtwortels aan een tak of een stam bevestigd; de voedingwortels
dringen echter niet in den grond, maar wel in de humusmassa, die boven op den
wortelkoek ligt; zij slorpen het water op, dat door den regen van boven aangebracht
wordt. De voedingwortels zijn dan ook negatif geotropisch, d.w.z. dat zij omhoog
groeien, in tegenovergestelde richting als de zwaartekracht. De wortels, die het
eerst ontstaan, hebben de eigenschappen van hechtwortels; zij zijn echter tevens
met de voeding der jonge plant gelast. Weldra ontstaan de voedingwortels, ten
deele of uitsluitend(Orchideën)als zijtakken der hechtwortels.
Bij Oncidium altissimum b.v., eene in West-Indië algemeene epiphyte orchidee,
heeft de wortelvlecht de gedaante van een soort van korf, waarvan de wand uit door
elkander gevlochten hechtwortels bestaat. De afgevallen bladeren en andere
plantendeelen, die in de holte van den korf terechtkomen en blijven liggen, gaan in
humus over. Op de binnenzijde van den wand verheffen zich talrijke naaldvormige
voedingwortels, die in de humusmassa dringen.
Bij Anthurium Hügelii Schott. (A. Hookeri Kth.), eene krachtige, in de wouden van
West-Indië en Venezuela algemeen voorkomende epiphytische plant, is de korte
stengel omgeven door eene rondachtige of langwerpige wortelvlecht, die soms een
kub. voet in omvang bereikt. De bladeren zijn vereenigd tot eene trechtervormige
rozet, waardoor een hoop afgevallen, van onderen in humus overgaande
plantendeelen omgeven en vastgehouden worden. Uit de wortelvlecht ont-
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springen talrijke voedingwortels, die tusschen de bladeren heen in de humusmassa
dringen. De plant, die ondanks hare buitengewone afmetingen dikwijls op de
koordvormige luchtwortels van Clusia of de bandvormige stengels van Bauhinia
groeit, wordt bevestigd door sterke, soms drie voet lange, horizontale hechtwortels.
Het ligt buiten de palen van dit kort bericht, de overige door Schimper besproken
voorbeelden aan te halen.
Er blijft ons echter nog eenige woorden te zeggen over eene reeks epiphytische
Bromeliaceën, wier bladeren evenals bij hooger beschreven Anthurium Hugelii,
vereenigd zijn tot eene trechtervormige rozet, waarin niet alleen humus, maar eene
(1)
aanzienlijke hoeveelheid regenwater verzameld wordt .
Bij deze planten vervullen de wortels uitsluitend de rol van hechtorganen, en zijn
aan de oppervlakte der boomtakken bevestigd. De bladeren, en niet de wortels, zijn
(2)
gelast met het opslorpen van het water dat zich in de bladrozet bevindt. Dit werd
door de volgende proeven bewezen: eenige exemplaren van Caraguata lingulata,
Brocchinia Plumieri en eene Vriesea werden afgesneden en aan hun lot overgelaten:
na weinige dagen waren zij alle verwelkt. Dan werden de bladeren aan hun voet
bevochtigd, terwijl de wortels volkomen droog bleven: na 24 uren hadden de planten
hun frisch uitzicht opnieuw verkregen. Met dezelfde planten werden cultuurproeven
genomen, waarbij hare

(1)

(2)

Dit water is geenszins, zooals dikwijls beschreven werd, eene heldere vloeistof, waarmede
de reiziger zijn dorst kan laven, maar veeleer een vuil, slechtriekend vocht, waarin allerhande
diertjes leven.
De opslorping van het water schijnt opgedragen aan de haarschubben, die op de bladeren,
voornamelijk of bijna uitsluitend aan hun voet ingeplant zijn.
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bladeren alleen in de gelegenheid werden gesteld water op te slorpen, terwijl de
wortels geen water ontvingen en zelfs met kanadabalsem overgoten werden, ten
einde het binnendringen der vloeistof langs die organen volstrekt onmogelijk te
maken. Bij die behandeling bleven de planten in frisschen toestand, zoolang de
proef duurde (10 weken). Andere planten derzelfde soort, die in dezelfde
voorwaarden geplaatst werden, maar geen water ontvingen, gingen na eenige dagen
of weken ten gronde.
Uit deze - en andere - proeven blijkt dat de wortels der Bromeliaceën tot niets
anders dienen dan tot het vasthechten der planten. Sommige soorten, als b.v.
Tillandsia usneoïdes, die voldoende vastgehecht zijn dewijl hare twijgen rond de
boomtakken gewonden zijn, bezitten dan ook volstrekt geen wortels.
Bij vele op den grond levende Bromeliaceën (Dyckia, Pitcairnia, Puya, enz.) komt
eveneens eene bladrozet voor, maar bij deze soorten zijn de bladeren, waaruit de
rozet samengesteld is, tot aan hun voet smal en door spleten gescheiden, zoodat
geen water in de rozet kan verblijven. Bij de epiphytische soorten zijn de bladeren
daarentegen aan hun voet verbreed en tegen elkander aangedrukt, zoodat zij een
(1)
trechter vormen, die van onderen volkomen gesloten ist .
De kleinere, rozetdragende soorten, die op zonnige plaatsen groeien, loopen
gevaar haren watervoorraad door verdamping te verliezen. Alle dergelijke soorten
zijn dan ook voorzien van een deksel, waardoor de verdamping verhinderd wordt.
Bij Tillandsia flexuosa b.v., zijn de toppen der bladeren boven

(1)

Bij de soorten die op den grond leven zijn de schubben ontbrekend, of in gering getal
voorhanden en, in dit laatste geval, niet in 't bijzonder aan den voet der bladeren ontwikkeld.
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de citerne tot elkander gebogen en schroefsgewijs om elkander gewonden, waardoor
de vloeistof aan de rechtstreeksche inwerking der zonnestralen onttrokken is, terwijl
de regenen dauwdruppels, door de openingen tusschen de bladeren, in de citerne
kunnen terechtkomen.
Evenals in onze gewesten een enkele boom somwijlen een aantal verschillende
soorten van mossen en korstmossen draagt, zoo zijn de boomen der Amerikaansche
tropische gewesten gewoonlijk met menigvuldige epiphyten versierd. Een aandachtig
onderzoek dier luchtflora leert ons weldra dat de verschillende epiphyten, evenals
de planten die op den grond groeien, niet uitsluitend door het toeval naast elkander
vereenigd zijn, maar verscheidene kleine groei-gezelschappen vormen, waarvan
de leden doorgaans te zamen aangetroffen worden.
In het dichte OERWOUD zijn de stammen der boomen doorgaans weinig met
epiphyten begroeid, terwijl de takken derzelfde boomen, die zich natuurlijk hooger
dan de stammen zelve verheffen en meer licht ontvangen, eene weelderige flora
van Bromeliaceën, Orchideën, Varens, Aroideën, Peperomia's, Gesneraceën enz.
dragen. In de kroon der boomen valt een onderscheid te maken tusschen de flora
der bovenste en die der onderste takken. De onderste takken, die minder licht
ontvangen en zich in eene vochtiger lucht bevinden, dragen de talrijkste en de
krachtigste soorten, o.a. eene menigte knoldragende Orchideën; hunne flora bestaat
grootendeels uit vormen, die buiten het oerwoud niet voorkomen. De bovenste
takken daarentegen, die meer licht ontvangen en meer aan uitdroging blootgesteld
zijn, dragen grauwe Tillandsia's, dikbladige Orchideën (meestal zonder knollen),
lederachtige Polypodium's en tal van andere soor-
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ten, die beter tot den strijd tegen de droogte uitgerust zijn, en ook buiten het oerwoud,
(1)
in de Savanen op de boomen groeien.
In de SAVANEN treft men geene epiphyten aan, die onverschillig op andere planten
of op den grond kunnen groeien: epiphytische en niet- epiphytische plantengroei
zijn duidelijk gescheiden. In het oerwoud vindt men integendeel vele soorten, die
zoowel op takken van boomen als op den grond gedijen, en wel uitsluitend zulke
soorten, die gewoonlijk op de onderste deelen de kronen of op de hoofdstammen
der boomen voorkomen.
Evenals de physische en de chemische samenstelling van den grond haar stempel
drukken op de flora die er op groeit, zoo heeft de gesteldheid van de schors der
boomen invloed op den aard der epiphyten die er op voorkomen.
Het ligt voor de hand dat eene schors vol barsten en scheuren voor de epiphyten
eene gunstiger groeiplaats is dan eene gladde schors. Nochtans kunnen vele soorten
zich op eene volkomen effen schors ontwikkelen, b.v. de Bromeliaceën, die met
hare wortels aan spiegelgladde oppervlakten kunnen vastkleven, en door hare
voedingswijze (zie hooger) van het substraat volkomen onafkankelijk zijn. Daardoor
vervullen de Bromeliaceën dezelfde rol als de korstmossen in onze luchtstreken:
zij zijn als het ware de baanbrekers der plantenwereld, zij gaan de oyerige epiphyten
voor, en bereiden het substraat voor andere soorten, die minder geschikt zijn om
in hare behoeften te voorzien. Hare afgestorven wortels blijven langen tijd bestaan,
en in de spleten tusschen die wortels verzamelt zich eene kleine hoeveelheid humus,
waarin andere epiphyten kunnen gedijen.

(1)

Het klimaat der Savanen is veel droger dan dat van het oerwoud.
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Geographische Verbreiding der Epiphyten.
Het verspreidingsgebied der epiphytische soorten is doorgaans uitgestrekter dan
(1)
dat der landplanten , hetgeen niet moet toegeschreven worden aan hare
epiphytische leefwijs, die veeleer geschikt is om de verbreiding te stremmen, maar
aan de omstandigheid, dat hare zaden tot verspreiding door den wind en de vogels
aangepast zijn (zie blz. 209). Betrekkelijk talrijke epiphyten bewonen tevens het
westelijk en het oostelijk halfrond (b.v. vele Varens en Lycopodiaceën); zeer vele
soorten behooren in al de deelen van het tropisch Amerika te huis, en gaan zelfs
daarbuiten (b.v. Tillandsia usneoïdes, die van Virginie tot Chile verbreid is).
Endemische(d.w.z. aan eene enkele streek eigene) epiphyten ontbreken echter
niet, b.v. onder de Orchideën.
Onder de epiphyten van het tropisch-Amerikaansch oerwoud bekleeden de
BROMELIACEËN de eerste plaats: door hare. sierlijke, schitterende bloemen en
levendig gekleurde vruchten overtreffen eenige soorten (Aechmea b.v.) alle andere
epiphyten. Daarna komen de ARACEËN, die slechts door twee geslachten
(Philodendron en Anthurium) vertegenwoordigd zijn; vele harer soorten zijn echter
zeer algemeen, en bereiken aanzienlijke afmetingen. De epiphytische ORCHIDEËN
overtreffen al de overige door het getal harer soorten; zij zijn echter meestal klein
en onbeduidend. Van het geslacht Pleurothallis b.v. werden tot heden 400 soorten
beschreven; van het geslacht Epidendrum nog meer. De meeste soorten dier twee
geslachten zijn doorgaans klein; de soorten met groote, fraaie bloemen zijn zeldzaam
of alleenstaande, of hun bloeitijd is zeer kort. Door hare bloemenpracht staan de

(1)

Maar niet zoo groot als dat der water- en strandplanten.
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Orchideën beneden de Bromeliaceën. De VARENS zijn meer in 't oog loopend, en
vertoonen gewoonlijk meer verscheidenheid dan de Orchideën. Men vindt er overal.
De overige epiphyten, nl. de tweelobbige struiken en boomen (uitgenomen Clusia
en de Vijgeboomen) hebben geen wezenlijken invloed op de physionomie der
epiphyten-flora van het oerwoud.
(1)
In de SAVANEN van het tropisch Zuid-Amerika is de Epiphyten-flora arm aan
soorten en individuen. Zij is vertegenwoordigd door vleezige Orchideën en
Cactaceën, grauwe Tillandsia's, lederachtige Polypodium's, enz. Wordt de Savane
eenigszins vochtiger (b.v. langs eene rivier), zoo worden de epiphyten talrijker en
krachtiger.
Men stelt zich dikwijls voor dat het voorkomen van epiphyten met groote hitte
verbonden is; welk verband zou kunnen bestaan tusschen hitte en epiphytische
leefwijs heeft men echter nooit getracht te verklaren. De rijkste epiphytenflora vertoont
zich in den regel op hellingen van bergen, en niet alleen in de laagste, warmste
deelen daarvan, maar in het gedeelte, dat eene middelmatige luchtsgesteltheid
(2)
heeft. Nochtans bereiken de epiphyten zelden de boomgrens . De hoogtegrens
der epiphyten hangt af van de spanning der lucht, en van de hoeveelheid waterdamp
en regen. De gordel, tusschen 1300 m. en 1600 m. begrepen, d.i. de dusgenoemde
wolkenzone, waar de lucht bijna altijd met waterdamp

(1)

(2)

De Savanen zijn niet, als men zich gewoonlijk voorstelt, uitgestrekte weilanden, maar zijn
darentegen door bosschen en zelfs door groote wouden onderbroken. De boomen laten er
echter periodisch hunne bladeren vallen, en de lucht is er veel droger dan in de eeuwig groene
oerwouden.
De boomgewassen verheffen zich slechts tot op eene, voor iedere streek bepaalde hoogte
op de hellingen der bergen; de hoogte, waarop de boomen ophouden, is de boomgrens.
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verzadigd is, en waar veel regen en dauw vallen, is meestal het rijkst aan epiphyten.
Hooger in het gebergte vermindert het getal dier planten omdat de vochtigheid der
lucht afneemt naarmate men zich hooger verheft, en geenszins door de vermindering
der temperatuur. De epiphyten die het hoogst klimmen vertoonen dezelfde karakters,
als de epiphyten uit de Savanen.
Op de zuidelijke helling van den Oostdijken Himalaya (van Nepaul tot Bothan) en
op de bergen van Birma groeit eene rijke epiphyten-flora, die bijna de boomgrens
bereikt, en, volgens de hoogte, een verschillend karakter heeft. De Orchideën en
ook de Gesneraceën, Rubiaceën, Ficus, enz. bereiken tusschen 2000 en 5000 voet
hoogte (hetgeen met de zone van grootste vochtigheid overeenstemt) haar maximum;
eenige soorten gaan tot 8000 en zelfs (Coelogyne Wallichii) tot 9400 voet.
Op 4000 voet hoogte verschijnen, in het Oostelijk Himalaya-gebergte, waar de
epiphyten-flora nog hoofdzakelijk uit tropische vormen bestaat, eenige typen, die
tot de flora der gematigde luchtstreken van het Noordelijk halfrond behooren, en
boven 6000 voet worden die soorten, b.v. verscheidene Rhododendron's,
Vaccinium's, Evonymus- en Ribes-soorten, enz., overwegend.
De epiphyten-flora bestaat dus in het gematigd gedeelte van den Himalaya, uit
een mengsel van soorten die uit het tropisch gebied afkomstig zijn, en van
plantentypen der Noordelijke gematigde zone. Laatstgenoemde kunnen dus, evenals
de planten uit de tropische gewesten, die epiphytische leefwijs aannemen.
Uit het vorige blijkt, dat de epiphytische leefwijs geenszins van tropische hitte
afhankelijk is, maar overal kan voorkomen, waar het dampgehalte der lucht en de
hoeveelheid regen
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voldoende zijn, om aan de landplanten toe te laten zich op boomen te ontwikkelen.
Ook in Amerika zijn de epiphyten niet uitsluitend tot de tropische streken beperkt;
vele soorten komen aldaar in de gematigde zonen voor, in het noordelijk zoowel als
in het zuidelijk halfrond.
De luchtvegetatie van Florida en de overige zuidelijke Vereenigde Staten bestaat
uitsluitend uit soorten, die uit het keerkringen-gebied (voornamelijk West-Indië)
afkomstig zijn, en bijna alleen uit zulke soorten, die gewoonlijk in de Savanen of op
de bovendeden der boomkronen groeien. Slechts drie soorten (Epidendrum
conopseum, Tillandsia usneoides en Polypodium incanum) zijn noordwaarts voorbij
de grenzen van Florida verbreid, en alle drie zijn in hooge maat tegen het gevaar
van uitdroging beschut. Het Noord-Amerikaansch oerwoud bezit geene eigene
epiphyten, hetgeen aan gebrek aan vochtigheid moet toegeschreven worden.
Ook in het gematigd gedeelte van Zuid-Amerika, nl. Argentina en Zuid-Chile,
komen epiphyten voor. In Argentina zijn het, evenals in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, uitsluitend soorten van tropischen oorsprong, die van uitnemende
behoedmiddelen tegen uitdroging voorzien zijn. In Zuid-Chile (antarctisch
boschgebied) wordt eene epiphyten-flora aangetroffen, die aan de streek eigen is,
en van de tropische wezenlijk verschilt. In Nieuw-Zeeland komen eveneens, behalve
eenige tropische vormen, een aantal eigene epiphyten voor. In beide laatstgenoemde
landen, hebben zich dus inlandsche soorten tot de epiphytische leefwijs kunnen
aanpassen, hetgeen moet in verband gebracht worden met de aanzienlijke
hoeveelheid regen, die in beide landen valt.
In Zuid-Chile en Nieuw-Zeeland is de epiphyten-flora echter arm aan soorten.
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Het Indisch-Maleisch gebied stemt, door zijn rijkdom aan epiphyten, met het
tropisch-Amerikaansch oerwoud overeen; en de epiphyten-flora der naburige landen,
(1)
nl. Australië en Zuid-Japan, bestaat uitsluitend uit soorten die uit het
Indisch-Maleisch gebied afkomstig zijn (evenals in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika en Argentina slechts soorten van tropisch-Amerikaanschen oorsprong
voorkomen).
J. MAC LEOD.

(1)

Uitgenomen een paar varens.
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(1)

Uit: Een winter in het zuiderland .
Vierde kapittel.
Het Schiereiland van Giens. - De pastoor van Giens. - Het Provençaalsch.
- De Taalstrijd. - De Vlamingen en de Flaminganten.
Tusschen de stad Hyères en het schiereiland van Giens, dat op een tiental kilometers
afstand ligt, doet een omnibus den dagelijkschen dienst.
Er was nog nauwelijks plaats voorde drie Belgen - de omnibus zat bijna geheel
vol, meest lieden uit het volk - die echter allen afstapten, voordat men het doel
bereikte. Ontelbare vliegen daarbinnen en de schitterende zon maakten de tamelijk
lange vaart wat lastig; aan eenen ommedraai begon de weg te klimmen; links stonden
groene pijnboomen, rijk aan kleur en met ronde kruinen als fluweelen kussens. Hij
klom, hij klom, de weg, zoo steil, dat de paarden hijgden en de reizigers er dan ook
ter verlichting maar liever uitstegen. Hoe hooger men kwam, hoe schooner werd
het zicht: op de zee, de bergen en de bosschen; eene holle baan met vele bochten
en met doornstruiken omzoomd, maar die

(1)

Ter pers.
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soms door openingen aan den rand griezelige diepten liet zien, leidde naar het dorp:
dit bestaat uit eenige huizen; er is een nieuw kerkje, dat de bewoners aan de
vrijgevigheid van den voormaligen pastoor te danken hebben; hij heeft er ook eene
school doen bouwen. Hooger nog staat de ruïene van een oud kasteel. Livie
klauterde er alleen naar toe, terwijl hare vrienden zijds in een olijvenbosch afdaalden,
waar zij op haar wachten zouden. Twee torens staan nog recht, alsook een vierkant,
overwelfd, brokkelig gebouw daartusschen, op zekere plaats door sporen van
muurkens in gelijke vakken verdeeld als zoovele vroegere gevangenissen. Het ware
gevaarlijk hier bij duisternis te komen, want er liggen groote neergevallen
bouwbrokken en er gapen gevaarlijke holten in den grond.
Maar dat leverde niet veel belang op, het was de aanblik van heel het omliggende
die zoo overheerlijk was. Van op deze hoogte beheerschte men alles: aan den
gezichteinder teekende de zee, die met lichtsprankels en groene en blauwe en
purperen tinten schitterde, scherp op den azuren hemel af, door de nog scherpere,
kantige of golvende berglijnen van het eiland Porquerolles en zijne twee kleinere
zustereilanden onderbroken; het water schoot er in rechte of hoekige lijnen, kanalen
vormend, tusschen in; andere eilandekens - niets dan rotsblokken - aan reuzen
gelijk, staken hier en daar hoog het hoofd op, bestendig aan de voeten door de
schuimende golven bespoeld en telkens weder ontbloot; op de hellingen beduidende
massas groen: pijnwouden; grijsgroene vlekken daarnevens: olijfbosschen; donkere
schaduwen daar onder of er boven: rotsen; aan de andere zijde over het stille
vierkant meer - Les Pesquiers genaamd - achter de twee smalle dijkjes, waarmede
het aan den vasten grond verbonden is, ligt het verwijderdste gedeelte van
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het heuvelig schiereiland, met zijne vele huisjes over de glooiingen midden in het
geboomte gezaaid; ginder verre aan den voet zijner beschermengelen, de bergen
die het voor den mistral behoeden, staat het stedeken Hyères, blank in den
zonneschijn en al de gevels naar het zuiden gekeerd; en over heel het lagere
landschap zweeft ik weet niet welk een zilveren najaarsfloers, ondanks de sterk
afgeteekende hoogten en den helderblauwen hemel daarboven.
Afstijgend hoorde Livie in de diepte het blaten eener kudde: dicht bij de zee, op
de helling, graasden de vaalwitte schapen; de herder stond er nevens op zijnen
slok geleund; erwaren geene honden, hij alleen hield ze te zamen; de baren klotsten
alom op afgeronde, bronskleurige rotshoofden aan en spatten sprankelend naar
omhoog. Die herder en zijne kudde vormden eene kalme groep, die het vreedzame,
rustige zee- en bergzicht iets geheel eigenaardigs en landelijks bijzette.
Onder het terugkeeren zit een jonge priester in den omnibus. Hij heeft een scherp,
bezield gelaat en een ivoorblank gebit. Zijne oogen stralen vol levenslust, ‘monsieur
l'abbé,’ noemt hem de tandelooze eigenaarster van het rijtuig, die een lederen zakje
met het opgegaarde geld op de knieën liggen heeft.
Het is de pastoor van Giens; dra zijn de drie Vlamingen voor hem als bekenden.
Hij vertelt allerlei: hij is hier sedert acht maanden aangesteld, heel ziek op de borst,
toegekomen. De zeelucht heeft hem genezen.
Het rijtuig loopt nevens den boord van eenen steilen rand, men krijgt geweldige
schokken bij eiken korten ommedraai:
‘Indien het omslaat, liggen wij in den afgrond,’ zegt Livie, verontrust neerziende.
‘Vrees niet, de paarden zijn er aan gewend. Men gaat hier overigens eene schoone
baan aanleggen, omdat er ginder
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op de hoogte eene kolonie van klierzieke weeskinderen gesticht wordt.’
‘Is er hier veel armoede?’ vraagt madame de Poortere.
Hij lacht, terwijl hij al zijne schoone tanden ontbloot:
‘Wel neen, ze zijn hier allen rijk: Giens telt vijf honderd inwoners en ik heb geen
enkelen behoeftige. Elk bebouwt zijn klein wijngaardveld, dat veel opbrengt; de wijn
is zeer goed en dient om Bourgogne en Bordeaux te versnijden: hij bezit veertien
graden alcool, de Bourgogne heeft er maar negen of tien en de Bordeaux nauwelijks
zeven.
Het volk is braaf en eerlijk: de vreemden zouden vrij bij nacht of avond te Giens
in de bergen of de bosschen mogen rondwaren, hun zou geen leed geschieden.
Hoe zou de mensch ook boos kunnen wezen in het midden dezer prachtvolle natuur,
waar alles zoo luide Gods grootheid en goedheid verkondigt?’ zegt hij, een
optimistischen bewijsgrond aanvoerend, dien de werkelijkheid elders in even schoone
streken vaak tot beschaming heeft gebracht.
De zon gaat gelijk een vurige bol in het blauwe water onder. L'embruni, noemt hij
het op eenen toon, die dat woord als in eene liefkoozing omvat. Hij schijnt ingenomen
met zijn Provençaalsch. Het volk leert Fransch in de school, maar het Provençaalsch
heeft men op den schoot van moeder gestameld en men vergeet het nooit. Dan
vertelt hij van de Felibres en hunne schoone gedichten. Van hun hardnekkigen
kamp tegen de overweldiging van het Fransch. Hij zelf doet echter zijne sermoenen
in het Fransch.
‘Het Provençaalsch is eene taal, die uitsterft,’ zegt Livie.
Maar hij ziet bevreemd en bijna verontwaardigd op:
‘Integendeel, het is eene taal die veld wint,’ antwoordt hij.
Er waren jagers met een grooten hond binnengekomen.
Hij knoopt er een luid en levendig gesprek mede aan. Hoe
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ongelijk met onze Vlaamsche geestelijken, die zich in hunne priesterlijke waardigheid
terugtrekken, die, wenkbrauwfronsend in hun kerkboek ziende, met de lippen
gebeden prevelen, en wier tegenwoordigheid alleen in een openbaar rijtuig voldoende
is om er alle monden te sluiten, alle meeningen in bedwang te houden.
Hij heeft twee boeken in de hand: een brevier en La Rage et Pasteur of zoo iets;
maar als het nog klaar was, las hij eenige oogenblikken in het laatste.
‘L'embruni is nacht geworden,’ zegt hem Livie, als zij te Hyères afstappen, want
het is gansch donker.
En hij antwoordt schertsend: ‘L'embruni ei torna à la niue.’ Dan wenscht hij: ‘Addio,
mademo,’ aan mijnheer en madame de Poortere tevens lustig vaarwel met de hand
wuivend.
In het Zuiden op de uiterste grens van Frankrijk, in het Noorden boven de grenzen:
het Provençaalsch en het Vlaamsch door het Fransch onderdrukt. Dezelfde strijd
om dood of leven. Livie dacht er 's avonds alleen op na. Zij had hem vergeten te
vragen in hoever de Provençaal in 't algemeen aan zijne taal verkleefd is, en of hij
degenen steunt, die zijne oorspronkelijkheid als volk willen beschermen; of hij het
met den Felibres eens is tegen de Fransche overmacht; en of het op bevel van
hooger hand of uit eigen beweging is dat hij zelf in 't Fransch predikt. Zij had hem
wel gezegd, dat hare vrienden en zij Vlamingen waren, en hunne taal de
Vlaamsche-Nederlandsche was, maar niet van het Vlaamsch als taalstrijd gesproken
en nu was zij er blij om.
Hadde hij haar eens gevraagd, hoe de strijd voorde rechten der moedertaal in
Vlaanderen gevoerd wordt!...
Zij zou hem op dat oogenblik wellicht ondoordacht in alle
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oprechtheid medegedeeld hebben, dat er in Vlaamsch België eene partij bestaat,
welke men de Flaminganten noemt. Zij zou hem gezegd hebben: ‘Deze werken met
handen en tanden om hunne miskende moedertaal in hare rechten te herstellen,
om uitlandschen invloed te keer te gaan; om de voortbrengselen der nationale
letterkunde te verspreiden: altijd en overal. Zij zien in deze een bolwerk tegen
vreemde overheersching, eene waarborg tot het behouden hunner zelfstandigheid
als natie; zij willen het volk beschaven bij middel zijner eigene taal, overtuigd als zij
zijn, dat een ontwikkelde Vlaming, aan zijnen landaard getrouw gebleven, als mensch
in de samenleving eene waardigere plaats zal bekleeden dan een kunstmatige
Franschman, en dat een ras hetwelk zijnen oorsprong verloochent, een apenras
wordt, door den natuurlijken loop der dingen tot verstandelijke onvruchtbaarheid,
bijgevolg tot ondergang gedoemd.
En nu in de eenzaamheid en de stilte van den nacht, overwoog Livie het nog
eenmaal: zou die mededeeling wel eene trouwe weerspiegeling der werkelijkheid
zijn geweest? Zou zij hiermede een beeld van de wezenlijke strijders in Vlaamsch
België aan dezen Provençaalschen enthusiast hebben opgehangen?
Om der waarheid getrouw te blijven, hadde zij hem moeten mededeelen, dat
namelijk de Flaminganten, in groot aantal, ten minste zij die zoo luid schreeuwen
in openbare bijeenkomsten, die manifesten uitgeven en verzoekschriften naar de
Kamer en den Senaat zenden ter herstelling hunner grieven, zich zelven onbewust
metterdaad als de grootste vijanden van het Vlaamsch aanstellen; juist omdat hun
voorbeeld zoo in het oog springt; dat zij Fransch spreken, zoodra er een Franschman
of een Franskiljon aanwezig is; dat ze in magazijnen en koffiehuizen en op den
spoorweg, op concerten
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en in het theater, en bij hunnen huurkoetsier en in tegenwoordigheid hunner
dienstboden, evenals de Franskiljons hunne moedertaal verloochenen, dat er zijn
welke hunne kinderen eene uitsluitend Fransche opvoeding laten geven, en Fransch
spreken in den huiselijken kring, een soort van Fransch dat ze dan zoowel als vele
Franskiljons nog soms deerlijk radbraken....
En van de tekortkomingen der anderen, geraakte Livie beschaamd tot het besef
harer eigene tekortkomingen, en moest aan haar zelve bekennnen, dat zij die hare
strijdgenooten zoo streng beoordeelde, ook wel eens haar reiskaartje in het Fransch
vroeg en in de magazijnen het verlangde in het Fransch bestelde....
Ach ja, zoo erg was het geworden in haar vaderland, zoo diep was de
verfransching er in het strijdperk zelf onder de bondgenooten doorgedrongen!... En
zij zag met schuldbewustzijn in, dat de zaak waarvoor zij allen meenden te kampen
eene verloren zaak was, indien hier geene spoedige, radicale hervorming plaats
greep.
Hoe en op welke wijze?
Misschien door het stichten van eenen bond, waarbij alle toetredenden de zedelijke
verplichting zouden aangaan, hunne taal niet meer door tribuungeschreeuw en
dagbladgeschrijf alleen, maar ook in werkelijkheid en door persoonlijke propaganda
elk in zijn kring en in de maat zijner krachten voor te staan...
Het werd lastig en onaangenaam dit alles te overwegen: zij wierp die storende
gepeinzen weg, zich nogmaals verblijdend, dat de pastoor van Giens naar den
toestand in België niet had gevraagd, en hem dus de gebreken der Flaminganten
en de hare waren verborgen gebleven en zij geene pijnlijke, vernederende
bekentenissen van dien aard had te doen gehad.
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Liever dacht zij na op de bevolking van dat schiereiland: een hoopje menschen van
alle andere afgezonderd, ingesloten door de bergen en de zee, begiftigd meteen
hemelsch klimaat.
En zij stelde zich de rol van dien pastoor voor, die er zijne kudde liefdelijk
samenhoudt als de herder zonder hond, dien zij beneden in de enge bergdiepte
had gezien. Deed ook hij dat niet aldus, zonder het schrikbewind van het
catholicismus?
Zij wilde het hopen. Zij kon zich dien man niet voorstellen als de geestelijke
dwingeland van het dorp, dat hij het zijne noemde. Hij moest er de vredelievende
leidsman en bemiddelaar van zijn.
En zelfs al hadde hij - op bevel van hooger hand - er het goddelijke van des
priesters oppermacht gepredikt, wat zou het veel gehinderd hebben? Zijne houding
zelf was een levend protest er tegen. Hij onderhield zich op gelijken voet met zijne
parochianen. Hij stelde zich niet boven maar in zijne omgeving. Hij vervulde eene
heilige zending, hij volbracht getrouw zijnen plicht; maar hij was vroolijk en gezellig,
de mensch overheerschte den priester in hem zonder dat zijne waardigheid er door
leed. Hij wijdde de degelijkheid zijner dorpsgenooten deels aan hunnen omgang
met eene indrukwekkende natuur: hij erkende dus een rechtstreeksch verkeer
tusschen den geloovige en diens schepper. Alles werd niet meer door bemiddeling
van den pastoor - dien makelaar in heiligheid - tusschen de aarde en den hemel
verhandeld.
EINDE VAN HET VIERDE KAPITTEL.
VIRGINIE LOVELING.
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De taalquaestie in het buitenland.
La Question des Longues. Etude de législation comparée par J. van
den Heuvel, professeur à l'Université de Louvain, avocat près la Cour
o
d'Appel de Gand. - 8 van 62 blz. Brussel, Ferd. Larcier, 1888.
Die studie van Prof. VAN DEN HEUVEL heeft haar ontstaan te danken aan de beruchte
voordracht door Mr. SAM. WIENER eenige maanden geleden te Brussel gehouden
over het gebruik der talen voor het gerecht en aan de opschudding door dien
(1)
onbekookten uitval in alle balies van Vlaamsch-België te weeg gebracht .
Men geloove echter niet dat de Heer VAN DEN HEUVEL zich ten doel heeft gesteld
de gedachten door zijnen Brusselschen confrater vooruitgezet te bestrijden of te
bespreken. Zoo iets immers zou hem verplicht hebben de ‘régions sereines’ te
verlaten en het schijnt dat Lovensche hoogleeraren daar gaarne vertoeven.
Wat hij dus aan zijne lezers ten beste geeft is eenvoudig eene opgave van het
stelsel dat bij de regeling van het taal-

(1)

Men vergelijke over die zaak onze studie Het Nederlandsch als Rechtstaal, in de Vlaamsche
Conferentie der Balie te Gent voorgelezen den 26 April 1888 (in de Nederlandsche Dicht- en
r

Kunsthalle opgenomen, n 2, jaargang 1888), alsook het klinkend protest van Mr. M. JOSSON,
advocaat te Brussel.
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gebruik in andere landen en bepaaldelijk in Italië, Hongarije, Duitschland en
Zwitserland, wordt gevolgd. Het mag eene betreurenswaardige leemte heeten dat
Schrijver geen woord omtrent Bohemen rept, daar de toestanden aldaar veel meer
dan elders met de onze kunnen vergeleken worden.
Hoe het zij, alhoewel hetgeen ons door den Heer VAN DEN HEUVEL wordt
medegedeeld precies geene nieuwigheid oplevert, althans voor hen, die zich met
de taalquaestie onledig houden, toch voor de meeste lezers is het van belang te
vernemen dat de taalstrijd geene Belgische instelling is en eens te hooren welke
oplossing men elders aan dat netelig vraagstuk heeft gegeven.
Wat ons van Italië wordt gezegd is niet van zeer groot gewicht. Vroeger was het
koninkrijk Sardinië een tweetalige staat, in dien zin dat, in een belangrijk gedeelte
van zijn grondgebied, het Fransch en niet het Italiaansch de volkstaal was. Maar
(1)
van het vereend Italië, vooral na den afstand aan Frankrijk van Savooië en Nizza ,
kan zoo iets bezwaarlijk worden gezegd: in een land, dat bijna dertig millioen
inwoners telt, zijn ± 115,000 bergbewoners in eenige afgelegen dalen van het
grensgebergte verloren, feitelijk eene quantité négligeable. Ook in de Kamers te
Rome ziet men niet meer, gelijk vroeger te Turijn, leden en zelfs ministers die het
woord in de Fransche taal voeren, terwijl de wetsbepalingen meer en meer in onbruik
raken, die voorschreven dat in de Franschsprekende streken wetten en besluiten
in de twee talen zouden afgekondigd worden, het Fransch de

(1)

De Heer VAN DEN HEUVEL schijnt te gelooven dat geheel het grondgebied van Nizza Fransch
was. Dat is alleen juist wat de twee kantons van Puget-Théniers en Guillaumes betreft; elders
sprak het volk eenen half Provencaalschen, half Ligurischen tongval en de beschaafde
standen, behalve in het cosmopolitisch Nizza zelf, meestal Italiaansch.
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voertaal van het onderwijs mogen zijn en de nolariëele acten hetzij in het Fransch
of in het Italiaansch worden opgesteld. Intusschen blijven er nog altijd twee vrij
aanzienlijke groepjes Italiaansche onderdanen, die tot het Fransche taalgebied
behooren, het eerste in het breede Aostadal, waar er op 80,500 inwoners, slechts
3500 zich van het Italiaansch bedienen, en het tweede in de oostelijke dalen der
Cottische Alpen. Deze groep, ongeveer 38,000 zielen sterk, is samengesteld uit
afstammelingen van de protestantsche Waldenzen en het verschil van godsdienst
tusschen hen en de katholieke Italiaanschsprekende bevolking van het benedenland
is tot nog toe het stevigste bolwerk gebleken van hunne nationaliteit. Hoe lang het
nog zal blijven duren is echter eene andere vraag, want, niettegenstaande alle
verzet, moeten toch de pogingen, die door de Staatsregeering worden aangewend
om het gebruik van het Italiaansch te verspreiden, in 't einde zegepralen.
In Hongarije is het vraagstuk voorloopig opgelost. Na de afschaffing van het Latijn
als ambtelijke taal hadden de verschillende nationaliteiten, die aldaar om het
oppergezag streden, natuurlijk hunne eigene spraak trachten vooruit te zetten; geen
wonder dus dat de eindelijke triomf der Magyaren in 1867 spoedig gevolgd werd
door eene wet, die de heerschappij der Magyaarsche taal bekrachtigde, zonder
echter de rechten der andere stammen geheel en al op te offeren. De taak was
nochtans zeer netelig, als men nadenkt dat de Magyaren weinig meer dan een
derde der gezamenlijke bevolking van het Transleithanische koninkrijk vormen;
doch, gelukkig voor hen, hunne mededingers, zonder verscheidene kleinere
afdeelingen mede te rekenen, zijn verdeeld in vijf groepen, die elkander om het
meest haten en verfoeien, en zoo is het dat Rumenen, Serbo-Kroaten,

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

239
(1)

Duitschers, Slovakken en Ruthenen allen voorde eensgezinde Magyaren het
onderspit hebben moeten delven.
De wet van 6 December 1868 is zeer volledig en regelt het taalgebruik in alle
vertakkingen van het openbaar leven. Het doel van den wetgever is, zooals wij het
zooeven zeiden, door het begunstigen van het Magyaarsch de eenheid van den
Staat en van het Hongaarsche volk te bezegelen, terwijl er met het oog op de
practische noodwendigheden eenige niet onbelangrijke concessies ten voordeele
der ondergeschikte nationaliteiten worden toegestaan.
Het Magyaarsch is de officiëele taal van het Rijk, de taal van het middenbestuur,
(2)
van de Hoogeschool, van het rechtswezen en van de Kamers . De tekst der wetten
is Magyaarsch, maar ambtelijke vertalingen ervan in Kroatisch, Rumeensch, Duitsch,
enz. worden insgelijks uitgegeven.
In bestuurlijke zaken is het Magyaarsch de officiëele taal, niet alleen voor de
middenregeering, maar ook voor de provinciebesturen. Edoch wordt het aan iedereen
toegelaten in de provinciale vergaderingen zijne eigene taal te spreken en, indien
een vijfde der leden het vergt, worden de handelingen ook in hunne taal vertolkt,
zoodat deze, wat die provincie betreft, als 't ware eene tweede ambtelijke taal wordt.
De Duitschers noemen zulk eene taal Protokollsprache, daar zij voor het opstellen
van het proces-verbaal (Protokoll) wordt gebruikt.

(1)

(2)

De Heer VAN DEN HEUVEL noemt ze Esclavons. Dat is mis. De Slovakken zijn eene
onderafdeeling van de Tschechen en behooren tot den noordelijken tak van den Slavischen
stam; zij wonen in het noordoosten van Hongarije. De Esclavons (Slavoniërs) daarentegen
zijn eenvoudig Serben, dat is Zuider Slaven, en bevolken de landstreek Slavonië, een
onderdeel van Kroatië.
Bij uitzondering genieten de afgevaardigden van het half onathankelijk Kroatië het voorrecht
zich in het Parlement van hunne eigene moedertaal te mogen bedienen.
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Met de Staatsregeering wordt de briefwisseling door het provinciebestuur hetzij in
het Magyaarsch alleen of te gelijker tijd in het Magyaarsch en in de plaatselijke
Protokollsprache gevoerd; met andere provinciebesturen, in het Magyaarsch of in
de Protokollsprache van die besturen.
In iedere gemeente is het de plaatselijke vergadering, die hare officiëele taal kiest.
Edoch moet er op verzoek van een vijfde der leden eene tweede ambtelijke spraak
worden aangenomen, althans met het oog op het opstellen van het proces-verbaal
der zittingen.
Als eene gemeente aan het staatsbestuur of aan het hestuur van hare provincie
schrijft, mag zij naar verkiezen hare officiëele spraak of het Magyaarsch gebruiken,
maar wanneer zij zich tot het bestuur van eene andere provincie wendt, dan is hare
keus beperkt tusschen het Magyaarsch en de Protokollsprache van die provincie.
Ten slotte, heeft ieder burger in zijne betrekkingen met de besturen van allen
graad, het recht zich altijd en overal van zijne taal te bedienen en de middenregeering
is verplicht bij haar Magyaarsch antwoord eene vertaling te voegen in de spraak
door den verzoeker gebezigd.
Minder vrijzinnig zijn de bepalingen, die het rechtswezen betreffen. Daar geschiedt
alles in het Magyaarsch, onderzoek, debatten, vonnis, alles. Edoch, wanneer de
betichte zonder advocaat verschijnt, mag hij voor de lagere rechtbanken zich van
de officiëele taal of van de Protokollsprache bedienen van de gemeente waar de
rechtbank zetelt; voor eene rechtbank van eersten aanleg mag, in hetzelfde geval,
hetzij het Magyaarsch of de provinciale Protokollsprache worden gesproken; maar
in hooger beroep heeft hij, die zich in het Magyaarsch niet wil of niet kan uitdrukken,
het recht van te zwijgen.
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Wat het onderwijs aangaat, de wet legt aan het Bestunr den plicht op de scholen
derwijze in te richten dat de kinderen der verschillige nationaliteiten in hunne
moedertaal een onderwijs ontvangen, waarbij zij in staat gesteld worden de
academische leergangen te volgen, hetgeen eene grondige kennis der Magyaarsche
taal vereischt. De Heer VAN DEN HEUVEL zegt ons niets van de manier, waarop die
nog al dubbelzinnige en elastische bepaling wordt toegepast, maar wij weten dat
in Hongarijë de school hoofdzakelijk beschouwd wordt als een probaat middel om
de jonge geslachten te magyariseeren en dat diesaangaande luide klachten zich
vanwege de onderdrukte nationaliteiten herhaaldelijk hebben laten hooren.
Op de Universiteit is natuurlijk het Magyaarsch de éénige voortaal van het
onderricht, ofschoon de andere talen en hare letterkunde er ook min of meer ernstig
worden onderwezen.
In Duitschland woedt de taalstrijd, in het noorden, in Deensch-Sleeswijk; in het
oosten, in de voormalige Poolsche gewesten Posen en West-Pruisen, en, in het
westen, in Elzas-Lotharingen.
De Heer VAN DEN HEUVEL vergeet ons te spreken van den schier hopeloozen
strijd, dien de taaie Denen van Noord-Sleeswijk tegen de verduitsching voeren,
maar hij hangt een treurig tafereel op van den toestand in Pruisisch-Polen, waar,
niettegenstaande de plechtige beloften van koning FREDERIK-WILLEM III, de Poolsche
taal letterlijk wordt uitgeroeid, niet alleenlijk uit het bestuur en de openbare scholen
verbannen, maar zelfs in bijzondere gestichten van onderwijs door de Staatsregeering
op straf van onmiddellijke sluiting derzelven verboden. En tot overmaat van ongeluk,
die arme Polen, welke den ondergang van hun vaderland grootendeels
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aan hunne gehechtheid aan den katholieken godsdient te danken hadden, zien zich
nu door de Roomsche geestelijkheid schaamteloos verraden: de nieuwe
aartsbisschop van Posen, DINDER, heeft bevolen dat het godsdienstig onderwijs
voortaan in het Duitsch zou worden gegeven. Geen wonder dat de bevolking met
gelijke kracht den Duitschen verdrukker en zijne medehelpers, de afvallige priesters,
verwenscht; geen wonder dat die goede herder, Aartsbisschop DINDER, uitgejouwd
en (in zijn rijtuig) gesteenigd werd door de kudde, die hij verkocht heeft. Maar 't is
gelijk: het doet ons deugd zulks door eenen ijverigen katholieke, door eenen
professor van Loven, te zien bekennen en wel zonder een enkel afkeurend woord.
Zeer breedvoerig beschrijft Prof. VAN DEN HEUVEL de toestanden in
Elzas-Lotharingen, waar het werk der verduitsching - of nauwkeuriger der
ontfransching - met eenen ernst en eene krachtdadigheid wordt voortgezet, welke
genoeg bewijzen dat de Regeering vast besloten is de laatste sporen te doen
verdwijnen van het verfranschend regiem, waaraan het Rijksland gedurende twee
eeuwen werd onderworpen. De Heer VAN DEN HEUVEL, wij zeiden het zooeven, is
zeer breedvoerig: of hij op de hoogte is der zaken blijft echter eene vrij onzekere
vraag. Zoo bij voorbeeld stipt hij verontwaardigd aan dat te Straatsburg - eene stad,
die wat de taal betreft, ten minste zoo Duitsch is als Gent of Antwerpen Vlaamsch
- het bestuur der openbare weldadigheid aan de armen Duitsche onderstandsbriefjes
afgeeft. De Heer VAN DEN HEUVEL bekent het overigens zelf: hij verklaart met loffelijke
openhartigheid dat hij nergens inlichtingen heeft kunnen ontdekken aangaande het
getal Elzas-Lotharingers, die Duitsch of Fransch spreken. ‘Nergens’ wil zeker zeggen:
in de Parijzer dagbladen als le Temps, dat
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hij herhaaldelijk noemt, in het Woordenboek van LAROUSSE en in den Almanach de
Gotha, jaargang 1888. Maar er zijn andere bronnen, die de Lovensche hoogleeraar
gemakkelijk hadde kunnen raadplegen. Bij voorbeeld, in den Almanach de Gotha
voor 1873 vinden wij de volgende omstandige statistiek:

Opper-Elzas

Gezamenlijke
Franschsprekenden.Op 1000 inwoners.
Bevolking (1871).
459,779
15,000
32

Neder-Elzas

600,295

15,000

25

Lotharingen

489,385

180,000

367

_____

_____

_____

1,549,459

210,000

135

Rijksland

Die opgaven komen overeen met hetgeen wordt medegedeeld in de werken van
BEHM en WAGNER (Die Bevölkerung der Erde), RICHARD BOEKH (Der Deutschen
Volkszahl und Sprachgebiet), ELYSÉE RECLUS (Nouvelle Géographie Universelle),
enz. De cijfers van den gevierden aardrijkskundige H. KIEPERT in de Zeitschrift für
Erdkunde (1874) zijn ietwat hooger: hij schat het getal der Franschsprekenden op
31,500 in den Opper-Elzas, 26,500 in den Neder-Elzas en 192,000 in
Duitsch-Lotharingen, te zamen 250,000. Eindelijk gelooft de Franschman GAIDOZ
dat het ‘waarschijnlijk’ getal van hen, die Fransch kennen, tot 350,000 beloopt, doch
in die eenigszins fantastische opgave worden blijkbaar de tweetaligen begrepen.
Waren al die gekende bronnen buiten het bereik van den Heer VAN DEN HEUVEL,
of was hij van hun bestaan niet bewust? Wij wagen het niet die netelige vraag te
beslissen.
Wat er van zij, het stelsel door de Duitsche regeering gevolgd is zeer eenvoudig.
Gedurende de eerste jaren na de inlijving bleef als overgangsmaatregel het ambtelijk
gebruik van het Fransch binnen zekere palen toegelaten, maar in Maart 1883 werd
daaraan voor goed een einde gesteld. Het
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Duitsch is voortaan de éénige officieele taal, de eenige die in het bestuur, voor de
rechtbanken en in de scholen mag worden gesproken, ja de eenige die in den
Landdag (Landesausschuss) mag klinken.
Dat die maatregelen vanwege de Franschsprekenden - en nog meer vanwege
de Franschgezinden - luide klachten hebben uitgelokt, laat zich zonder moeite
begrijpen. Dergelijke protestaties hebben alhier het ‘Taalverbod’ van Koning WILLEM
begroet en wij twijfelen niet of er weer een storm zou losbarsten, indien men het
waagde aan het Nederlandsch in onze Vlaamsche gewesten den rang van éénige
officiëele taal toe te kennen, dien het Fransch in het Walenland bekleedt.
Evenwel, in den Elzas, die, behalve eenige kleine dalen der Vogeezen, tot het
Duitsche taalgebied behoort en waar het Fransch aldus slechts door eene
onbeduidende minderderheid, die doorgaans ook Duitsch kent, wordt gesproken,
hebben de tegenwoordige verordeningen tot geene wezenlijke ongemakken
aanleiding gegeven. Hetzelfde kan gezegd worden van de grootere helft van
Lotharingen, waar het Duitsch insgelijks de volkstaal is. Maar in het zuidwesten van
die laatste landstreek is het anders gesteld.
De inpalming van Metz heeft de annexatie noodwendig medegebracht van eene
lange streep lands, welke niet minder dan 381 gemeenten met ruim 175,000 inwoners
(1)
bevat en waar niets dan Fransch wordt gesproken. Het Duitsch is daar, niet alleen
eene vreemde, maar in den regel eene onbe-

(1)

De taalgrens volgt nagenoeg eene kronkelende lijn, die loopt over Hückingen (ten zuiden van
Diedenhofen), Condé Northen, Falkenberg, Mörchingen, Bispingen en Saarburg: ten zuiden
van die lijn is de bevolking uitsluitend Fransch.
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kende taal. Ook heeft de Regeering, alhoewel zij door alle middelen in hare macht
de verspreiding en het aanleeren der ambtelijke spraak begunstigt, toch feitelijk
moeten toelaten dat in die streek de plaatselijke aangelegenheden in het Fransch
worden behandeld en in de lagere scholen het onderricht in die taal gegeven.
Ingezetenen van die gemeenten behouden ook nog voorloopig het recht om in 't
Fransch opgestelde vertoogen en verzoekschriften aan de overheid te zenden,
terwijl elders, dat is in plaatsen waar het Duitsch de volkstaal is, zulke stukken
eenvoudig aan hunne opstellers worden teruggestuurd.
Men ziet dat de volledige verduitsching van Elzas-Lotharingen geene gemakkelijke
taak blijkt te zijn en het is dus door alle vrienden van Duitschland dubbel te betreuren
dat de Duitsche staatsheeren, als zij, om louter strategische redenen, op het bezit
van Metz aandrongen, niet hebben ingezien dat zij alzoo ernstige hinderpalen gingen
werpen in den weg der verzoening en ineensmelting van het herwonnen gebied
met het moederland.
Wij komen tot het land, dat, wat de oplossing van de taalquaestie aangaat, evenals
in menig ander opzicht, als een voorbeeld voor alle vrije volken mag beschouwd
(1)
worden: Zwitserland .
Vier talen worden er aldaar gesproken: het Romaansch door 38,705 personen in
Grauwbunderland; het Italiaansch door 161,923 inwoners van het kanton Ticino en
van eenige dalen van Grauwbunderland; het Fransch door 608,007 menschen in
het westen des lands, bepaaldelijk in de kantons Geneve, Waad en Neuchâtel, in
het grootste gedeelte der

(1)

Met nut zal men de belangrijke mededeelingen raadplegen, welke de Heer GEORGES LORAND,
omtrent de taalquaestie aldaar, in het Brusselsch dagblad la Réforme van 20 September
1888 Leeft laten verschijnen.
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kantons Freiburg en Wallis en in het Juragebergte, dat van het kanton Bern afhangt;
eindelijk, het Duitsch door de overige 2,030,792 Zwitsers in het midden en in het
noordoosten des lands. Men ziet dus dat het getal der Duitschsprekenden meer
dan tweemaal zoo groot is als dat van al de anderen te zamen. Maar van die
overmacht wordt er geen misbruik gemaakt.
Art. 116 van de Grondwet des Bonds roept de volkomene gelijkheid uit der drie
‘nationale’ talen, Duitsch, Fransch en Italiaansch. Van het Romaansch wordt er niet
gesproken, daar die taal, welke overigens uitsterft, slechts door eenige duizenden
personen wordt gebezigd: de spreuk de minimis non curat praetor kan hier met
evenveel recht worden ingeroepen als bij ons, wanneer schijnheilige Franskiljons
van de aanspraken gewagen der ± 30,000 Duitsch-Luxemburgers van Arlon en
omstreken.
Die gelijkheid der nationale talen bestaat niet enkel, als in België, op het papier:
zij wordt in alle vertakkingen van het openbaar leven stiptelijk geëerbiedigd.
In het Bondsparlement worden de drie talen onverschillig gesproken, het
Italiaansch echter hoogst zelden, daar de afgevaardigden uit Ticino zich uit eigen
beweging liever van het Fransch bedienen, en, op aanvraag van een lid, moet elke
redevoering in de taal van dat lid door eenen daartoe aangestelden ambtenaar
onmiddellijk vertolkt worden. De eedformuul wordt in de drie talen afgelezen, het
proces-verbaal in de drie talen opgesteld of overgezet; voorstellen, naar verkiezen
in eene der drie talen ingediend, moeten minstens in het Fransch en in het Duitsch
vertaald worden. Eindelijk worden wetten, besluiten en alle beslissingen, die van
de Bondsregeering uitgaan, in de drie talen afgekondigd, terwijl de ambtelijke
briefwisseling naar gelang de omstandigheden in eene der drieën wordt gevoerd.
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Voor het Hooge Gerechtshof, dat nagenoeg dezelfde rol vervult als ons Hof van
Verbreking, wordt de keus der taal aan de partijen gelaten en om te beletten dat de
onwetendheid der rechters de uitoefening van dat recht in de practijk zou
belemmeren, schrijft art. 107 der Grondwet voor dat men zorg zal dragen het Hof
derwijze samen te stellen dat de drie talen er behoorlijk worden vertegenwoordigd.
Wij zullen ons veroorloven de aandacht van den Heer Procureur-generaal MESDACH
DE TERKIELE op die bepaling te roepen.
In strafzaken moeten onderzoek en debatten (art 9 der wet van 27 Augustus 1851)
in de taal plaats grijpen van het arrondissement, waar het misdrijf werd begaan en
waar, in den regel, de zitting der Assisen wordt gehouden. Ieder rechter mag in zijne
taal zijne stem geven, maar het vonnis is in de taal der rechtspleging. Voegen wij
er nog bij dat er aan het Hooge Gerechtshof drie griffieën zijn gehecht: eene
Duitsche, eene Fransche en eene Italiaansche.
In het leger worden, horresco, referens! de mannen van ieder kanton, ja, van
iedere gemeente bij elkander gelaten en in hunne eigene taal gekommandeerd. De
Vlaamschlievende Heer GRAUX, die in den Senaat en elders zulke hartroerende
klachten liet hooren over de boosheid van de Flamingantsche slechterikken, die de
eenheid van het Belgisch leger en bijgevolg van het Belgisch vaderland wilden
vernietigen, zal ongetwijfeld met voldoening vernemen dat de radicale - sit venia
verbo! - toepassing van onze stelsels in Zwitserland tot nog toe de schrikkelijke
ongelukken niet heeft meegesleept, welke men ons hier voorspelt. Wat ook dient
aangestipt te worden is dat alle Zwitsersche officieren ten minste twee talen spreken
en velen drie: wat wij in België vroegen - en wat de Heer GRAUX ons deed weigeren
- is dus zoo ongerijmd niet. Want indien het
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voor de Waalsche Belgen onmogelijk blijkt de gemakkelijkste der Germaansche
talen, het Nederlandsch, te leeren, dan moet het voor de Waalsche Zwitsers dubbel
onmogelijk wezen zich het beduidend moeilijker Hoogduitsch eigen te maken.
Wij hoeven nauwelijks te zeggen dat uit het voorgaande spruit dat in Zwitserland
alle ambtenaars van den Bond, dat is van de middenregeering, de drie nationale
talen of althans Fransch en Duitsch kennen moeten. Nog een wenk voor ons
middenbestuur, waar er misschien niet één beambte op tien te vinden is, die de taal
(1)
van de meerderheid der Belgen machtig is .
In zake van onderwijs heeft, volgens art. 27 der Grondwet, het Bondsbestuur het
recht eene Hoogeschool en een Polytechnicum in te richten. Van de Universiteit is
er nog geene spraak, maar de Polytechnische School werd in 1854 te Zurich gesticht:
luidens de organische wet mag ieder leeraar zijne lessen naar verkiezen in eene
der drie nationale talen geven. Bovendien zijn er nog gestichten van hooger
onderwijs, die in vele opzichten, evenals vroeger de Hollandsche Athenaea, met
de hoogescholen gelijkstaan. Zulke gestichten bestaan te Zurich, Basel, Bern,
Geneve, Lausanne en Neuchâtel: in de drie eersten wordt het onderwijs in het
Duitsch, in de anderen in het Fransch gegeven.
Wat nu de verschillende kantons of staten betreft, wier onafhankelijke werkkring,
natuurlijk gevolg van het feit dat Zwitserland een bondgenootschap is, veel ruimer
is dan

(1)

Men herinnert zich de statisticken, eenige jaren geleden door Brusselsche bladen in het licht
o

gezonden, en waaruit bleek 1 dat in onze ministeries de hoogste ambten doorgaans door
o

Walen worden ingenomen; 2 dat men gemiddeld, op 100 beambten van allen rang, 80 Walen
en Luxemburgers, 14 Brusselaars en 6 Vlamingen telt.
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die onzer provinciebesturen, kan er natuurlijk alleen van eene taalquaestie gesproken
worden in de vier kantons, wier bevolking gemengd is. Elders, in de Fransche streken
geschiedt alles in het Fransch, in de Duitsche alles in het Duitsch, en in het
Italiaansche Ticino alles in het Italiaansch. Edoch wordt zorg gedragen dat in de
gestichten van middelbaar onderwijs - en niet, volgens de in België aangenomene
pedagogische ketterij, in de lagere scholen - ten minste ééne tweede taal grondig
worde aangeleerd: in de Fransche kantons is het Duitsch een verplichtend vak; in
de Duitsche kantons, en ook in Ticino, het Fransch; ja, in het kanton Schwyz moet
ook het Italiaansch worden onderwezen. Het gevolg hiervan is dat alle beschaafde
Zwitsers twee of drie talen met gelijk gemak spreken en schrijven, terwijl in België
gewezene ministers met ietwat cynische rondborstigheid verklaren dat zij niet in
staat zouden zijn buiten hun Belgisch Fransch eene tweede taal aan te leeren.
De vier gemengde kantons zijn Bern, Wallis en Freiburg, welker bevolking deels
uit Duitschers, deels uit Franschen is samengesteld, en Grauwbunderland, waar
men Duitsch, Romaansch en Italiaansch spreekt. De grondwetten der drie eerste
bevatten uitdrukkelijke bepalingen, die de gelijkheid der talen waarborgen. Zulke
bepalingen zijn in de Grondwet van Grauwbunderland niet te vinden, maar in de
practijk worden daar de rechten van iedere nationaliteit even gewetensvol als elders
geëerbiedigd.
Prof. VAN DEN HEUVEL mag het wel zeggen:
‘Que l'on examine donc Ie problème sous n'importe quel point de vue, on
s'apercevra que les Suisses ont cherché à régler d'une manière conciliante les
rapports qui doivent exister entre des citoyens parlant des langues différentes. Ils
ont évité des conflits. Chacun a fait des concessions. Jusqu'à cette heure, on
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ne peut pas dire que la question des langues aît jamais fait surgir dans ce pays une
agitation sérieuse; jamais elle n'a passionné les esprits. Disons mieux, il n'y a pas
de question de langues en Suisse. Tout le monde trouve, dans la législation et dans
les traditions, le respect de ses droits.’
Moge men eens van België hetzelfde zeggen!
Prof. VAN DEN HEUVEL besluit zijne studie door eenige beschouwingen, die wel
het lezen waard zijn. Hij toont ons de Magyaren, die de heerschappij van hunne
taal van het aloude Divide et impera verwachten. Hij wijst ons in den Elzas op eene
nieuwe toepassing van het Vae victis en herinnert ons dat de dwangmaatregelen
van heden bijna letterlijk dezelfde zijn als degene, die, twee eeuwen geleden, door
(1)
de Fransche veroveraars ter verdrijving van de Duitsche taal werden genomen .
Hij drukt ook de meening uit dat de onbeduidendheid en de staatkundige onmacht
van de eenige duizenden Franschsprekenden in het noordwesten van Italië den
ondergang van hunne taal moeten medesleepen: ‘C'est un des défauts de notre
régime parlementaire, zegt hij; on ne parvient à intéresser aujourd'hui le pouvoir
législatif que si on est assez puissant pour le faire vaciller.’ Ziedaar eene waarheid,
welke de Vlaamschgezinden, en inzonderheid de Vlaamschgezinde liberalen, nooit
uit het oog zouden moeten verliezen.
Eindelijk hebben wij nogmaals eene warme lofrede op het Zwitsersch stelsel, dat
Prof. VAN DEN HEUVEL ‘le triomphe de l'égalité’ noemt: ‘Le sentiment de la liberté
individuelle, voegt hij erbij, domine la législation et lui donne un remarquable
caractère de tolérance et de justice.’

(1)

En heden nog in Fransch-Vlaanderen, waar het verboden is onze taal, niet alleen ambtelijk
te gebruiken, maar zelfs te onderwijzen.
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De lezer verwacht zeker dat de Heer VAN DEN HEUVEL, die de taalwetten van andere
landen zooeven heeft beoordeeld en met elkander vergeleken en te dier gelegenheid
zijne ingenomenheid heeft laten blijken met de vrijzinnige Zwitsersche oplossing
van het vraagstuk en tevens zijnen afschuw voor allen taaldwang, ‘un composé
bâtard de rudesse, de superbe et de méfiance,’ dat die Belgische advocaat en
hoogleeraar nu op 't einde van zijn werk ook onze wetgeving aan den toetssteen
zal brengen en door haar met die van het buitenland te vergelijken hare licht- en
schaduwzijden doen uitkomen.
Niet zoo! Prof. VAN DEN HEUVEL waagt zich niet op het gebied der binnenlandsche
politiek: dat is, zelfs voor eenen Lovenschen hoogleeraar, te gevaarlijk. S'échapper
par la tangente is vernuftiger: ‘Je n'ai pas à quitter les régions sereines de la
législation comparée pour descendre sur le terrain de la lutte qui se poursuit en
Belgique. Je n'ai pas de conclusion à déduire, car je n'ai pas de thèse à défendre;
je ne suis d'aucun parti; je ne veux être d'aucun camp. Au risque d'être parfois saisi
entre deux feux, je tiens à rester neutre et à prêcher la conciliation. Belge et avocat,
je demande qu'on ne s'inspire jamais dans cette question des langues que de deux
grands intérêts, les deux plus grands qui existent: l'intérêt de la patrie et l'intérêt de
la justice.’
Zooveel woorden, zooveel onzin.
Mr. VAN DEN HEUVEL is advocaat. Wat zou hij zeggen van eenen rechter, die na
zorgvuldig gewikt en gewogen te hebben alles wat er door andere rechtbanken in
soortgelijke zaken werd beslist, weigeren zou uitspraak te doen onder voorwendsel
dat hij tusschen de partijen niet wil kiezen en hun den raad zou geven hun geschil
zoo mogelijk zelven in der minne te schikken? De Heer VAN DEN HEUVEL zou ons
waarschijnlijk verzenden naar art. 258 van het Strafwetboek,
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luidende als volgt: ‘Alle rechter, alle bestuurder of lid van een besturend lichaam,
die, onder welk voorwendsel het ook zij, zelfs van stilzwijgendheid of duisterheid
der wet, zal geweigerd hebben recht te spreken, hetgeen hij jegens partijen verplicht
is, zal gestraft worden met eene geldboet van tweehonderd tot vijfhonderd franken
en zal kunnen verwezen worden tot ontzeg van het recht om openbare ambten of
bedieningen te bekleeden.’
Welnu, de rechtsgeleerde, die, zooals Mr. VAN DEN HEUVEL het klaarblijkelijk hier
deed, eene rechtsquaestie ex cathedra onderzoekt, is een rechter, en indien hij,
onder welk voorwendsel ook, den uitslag van zijn onderzoek niet wil of niet durft
kenbaar maken, zoo maakt hij zich schuldig aan rechtsweigering, evenals de eerste
vrederechter de beste, die niet verkiezen zou te beslissen of PIET ja dan neen de
twintig frank schuldig is, welke PAUWEL terugeischt. 't Is waar, hier heet de straf noch
boet, noch afzetting, maar, erger misschien, verlies van 's rechters wetenschappelijk
en zedelijk gezag.
Zich niet te compromitteeren is goed; ménager la chèvre et le chou is
prijzenswaardig. Het is gemakkelijk te roepen dat men tot geene partij behoort, dat
men rechtvaardig en onpartijdig wil blijven... Maar, sapristi! waartoe dient uwe
onpartijdigheid indien zij u belet te prijzen wat ge goed vindt en te laken wat u slecht
schijnt, indien zij u de stomme werkeloosheid oplegt van eenen houten afgod? De
zetel, waarop het hoofd van het ministerie in zijne werkkamer gaat zitten, is ook
onpartijdig in dien zin, want die brave zetel heeft nooit de régions sereines verlaten
om zich in den staatkundigen strijd te werpen, en tot nog toe is het een raadsel
gebleven wien hij liever in zijne armen ontvangt, den Heer BEERNAERT of den Heer
FRÈRE-ORBAN.
De waarheid is dat, zonder in het minst de ‘régions
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sereines de la législation comparée’ te verlaten, Prof. VAN DEN HEUVEL de instellingen
van België aan dezelfde vergelijkende studie als die van andere landen hadde
kunnen en moeten onderwerpen.
Waarom heeft hij zulks niet gedaan?
Eenvoudig omdat de stelling, die hij, met het oog op het buitenland, had
aangenomen, hem logisch verplichtte tot de onvermijdelijke gevolgtrekking te komen
dat het streven der Vlaamschgezinden alhier redelijk en rechtvaardig is.
Nu, de Heer VAN DEN HEUVEL is geen Flamingant, wij mogen zelfs zeggen dat hij
feitelijk een van onze tegenstanders, in elk geval meer dan onverschillig is, en als
afdoend bewijs hiervan zal het volstaan te doen opmerken dat hij, een der ijverigste
leden der Fransche Conferentie der Balie te Gent, van de Vlaamsche Conferentie
geen deel maakt, alhoewel de meeste advocaten, en in alle geval zij die de
gelijkstelling van beide landstalen in gerechtszaken wenchen, ook tot dien kring
behooren.
Wij kunnen begrijpen dat het den Heer VAN DEN HEUVEL tegen de borst stuit
openlijk te moeten bekennen dat die Flaminganten, waar hij zoo weinig van houdt,
gelijk hebben en hunne tegenstrevers ongelijk. Maar in dit geval, Heer Professor,
onthoudt men zich geheel en al, laat men het potje zorgvuldig gedekt, in stede van
eerst rechtsgeleerde grondbeginselen feitelijk te verdedigen, en wanneer het
oogenblik gekomen is om dezelven op onze toestanden toe te passen, zich met
eenen ronkenden en hollen volzin over ‘l'intérêt de la patrie et l'intérêt de la justice’
uit den slag trachten te trekken. Predik ‘la conciliation’ zooveel als ge wilt, maar heb
den moed er bij te voegen dat, vermits de Zwitsers, zooals gij het zelf bekent, die
door u zoo zeer gewenschte ‘conciliation’ op eene wijze hebben weten te
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verwezenlijken, die alle partijen heeft voldaan, het beste wat wij, Belgen, doen
kunnen is het voorbeeld van Zwitserland te volgen en aan de taalquaestie alhier
dezelfde oplossing te geven als ginder: ziedaar wat ‘het belang van het vaderland
en van de rechtvaardigheid’ ons voorschrijven.
Oostende, September 1888.
t

A. PRAYON-VAN ZUYLEN, adv .
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Twee onuitgegeven vertelsels uit het land van Aalst.
(1)

I. De Wonderbare Lamp .
Daar was 'ne keer 'nen doodarmen schoenmaker. Hij was zoo arm, dat hij, d'helft
van den tijd, geen leer en kost koopen. Hij en had maar éénen zoon, maar 't was
'ne felle, pronte jongen, en slim daarbij. En omdat vader voor hem geen werk en
had, moest de jongen gaan 'nen dienst zoeken. Ongelukkiglijk en kost hij het nieverst
niet gewoon worden, en waar dat hij hem besteedde of niet, een beetje nadien stak
hij de bie (= wegloopen). En als hij dan thuis kwam, kreeg hij alle keeren 'nen hoop
zottigheid naar zijnen kop.
Als hij nu bijkans overal gewoond had en weer eens, al drupneuzen, thuis kwam,
begost vader hem grauw en blauw te verwijten: ‘Stommen ezel, zijde dou wer-a ne
ker? 't En za nie ieër beteren, vee da'k a ijrem of bieën za afgeslegen emmen. Allê,
sloeber, nouët (= naait) dij schoen

(1)

We vinden dit sprookje heel belangwekkend, ofschoon er leemten en gebreken in zijn;
overigens we geven het, gelijk het ons verteld werd. De volkstrant is trouw nagevolgd. - Ook
den Denderleeuwschen tongval poogden we, zooveel mogelijk, na te bootsen.
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dour, en mokt a seffens van onder mijn vuuten, of ek duu nog ‘malheeren.’
De jongen pakte den schoen en ging er hem mee buiten op den graskant zetten.
En terwijl dat hij daar, al zuchten, zat te naaien, kwam er juist 'n koets met twee
peerden voorbij gereden. En als de heer van de koets den jongen zag, bleef hij
staan en zei tegen hem: ‘Ge ziet er zoo tristig uit, manneken. Om wat reden hebde
zoo'n verdriet?’
‘Och, menieër,’ zei de jongen, ‘ik ben zoeë omgelikkeg. Omdat voûr(=vader) ver
moij gieë werk en hêt, muut ekik op 'n ander gon dienen, en ik en kan 't nivverst nie
gewoen werren. En as ek tein thuis kom, wer ek àttens (=altijd) wrieëd bekeven.’
‘Gaat aan vader vragen, of dat ge bij mij moogt wonen’, zei de heer, ‘en zegt hem,
da'k u tien gulden per maand zal geven.’ - Seffens liep de jongen dat vragen.
‘Jomme jouch,’ zei de vader, ‘trekt-er mou van deer, hoe ieër, hoe livver.’
En de jongen kroop in meneer zijn' koets en reed mee.
Onderwege kwamen ze aan een schoon kasteel, waar dat meneer zijn' peerden
deed blijven staan. ‘Zie, jongen,’ zegde hij, ‘gaat daar binnen, en ge zult daar, in 'n
groote zaal, 'n oû, koperen lamp op 'n tafel vinden; pakt die en brengt ze mij. Maar
let wel op, dat ge geen één deur aanraakt, want anders vliegen z' allemaal toe, en
ge zult ze niet meer open krijgen.’ - De jongen ging 't kasteel binnen en vond
inderdaad zoo'n lamp. Maar in 't weerkeeren, rezelde hij met zijn' vest aan 'n deur,
en in éénen keer vlogen al de deuren toe, en hij was gevangen. Dat hij geweldig
verschoot, kunde wel pei(n)zen. En hij had schoon aan alle deuren te rammelen en
te schudden: geene middel, om buiten te geraken. Niet wetende wat doen, ging hij
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weer aan de tafel staan, en begost nu eens beter die koperen lamp te bekîjken. En
omdat ze toch zoo vuil en beroest was, wou hij ze wat schooner wrijven, en
onverwachts kwam er een oud manneken uitgekropen. ‘Wat is-t-er van uwen dienst?’
vroeg hij. - De jongen was eerst verschrikt, maar zijn' benauwdheid en duurde niet
lang, en hij antwoordde, onverveerd: ‘Awel, ik verziek dache moij ouët di kastieël
zuitj helpen’. - ‘Da(t) zal ik doen’, zei 't manneken, en op denzelfden oogenblik vlogen
al de deuren open, zoodat de jongen kost vertrekken, als 't hem plezier deed.
Maar als hij op straat kwam was de koets weg, en dáár stond de jongen nu al
alleen, met de lamp in zijn' handen. Hij overpei(n)sde hem een beetje, en trok weer
naar huis toe. Ten langen leste begost hij honger te krijgen. Dan wreef hij op zijn'
lamp, en op denzelfden moment stond het oud manneken veur hem en vroeg: ‘wat
is-t-er van uwen dienst?’ ‘Da 'k geern de beste poose eten zoo emmen, gen-dat-er
van zij(n) lêven te vênj (=vinden) geweest hêt,’ was 't antwoord.
‘Dat zuid' hebben,’ zei 't manneken, - en de potie was daar. De jongen at zijnen
buik vol, en ging voort.
Als vader hem thuis zag binnenkomen, begost hij weer wreed op zijnen poot te
spelen: zijde dou weer, schoebejak, scherfterik; allê, schitj-er a van onder, of’...
‘Jomme voûr,’ zei de jongen... g'en hetj deze kieë gieën reden, om zoeë vies te
zoijn. Ik kom a gelikkeg muiken’.
‘Moij gelikkeg muiken! Omgelikkeg, jui, ezel’.
‘En 't es petang (=nochtans) azoeë, voûr. Ik kan ons houës duun vol geldj
kommen’.
‘Wa zui-je goij kinnen! Den louërik spelen, den lorejas ouëthangen, jui, da kin-je
goij!’
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‘Awel, voûr, ge zeddent go(n) zien’. - En de jongen wreef op zijn' lamp. Op denzelfden
pink was 't manneken daar en vroeg: wat is-t-er van uwen dienst?’
‘Da g'ons houës vol gaad en zelver duu kommen’.
‘Da(t) zal gedaan worden’, zei 't manneken. En met den anderen, kwam er zooveel
geld toegesneeuwd, zooveel geld, dat het huizeken, op korten tijd, tot boven toe vol
stak. Er en kost geen stuk nimmer bij, zoo vol stak het.
‘Ziede-'t na wel, voûr’, zei de jongen; ‘awel, dat es allemou ver a. Na kin-je vit
(=voort) zonder moij, en ik gon mij(n) plezier achternour’. - Ge kunt denken, hoe
kontent dat vader was. En de jongen trok er van door.
Onderwege bekeek hij zoo zijn zelven en hij pei(n)sde in zijn eigen: ‘Ver azoeë
'nen fellen jongen, en roijk douboij, ben ekik toch te slecht geklidj’. Hij wreef op zijn'
lamp en vroeg aan 't manneken de schoonste plunje, die er ooit te zien geweest
had En de plunje was daar à la minuut.
Een eindje verder kwam hem 'n oud vrouwken tegen, die heur handen te gaâr
sloeg en zei: ‘O! wa zij-je goij 'ne felle jongen, en zoeë schoeën geklidj! Zie, hie
dicht tegen es 'n keeningsdochter af te wênj (=winnen); in a plesj (=plaats) gink ek
meeduun nou den proijs.’
De jongen en liet het hem geen' twee keer zeggen, en trok er op af. Maar hij kwam
te laat: de koningsdochter was al afgewonnen. En terwijl dat ze veur heur venster
zat te kijken, vielen heur' oogen op dien vreemden jongen, die veur 't paleis om en
weer wandelde. ‘Papa, wa(t)'ne schoone jongen!’ zei ze, ‘o, ware ik daarmee
getrouwd, ik ware mijn leven lang gelukkig. Toe, papa, koop mij af van den baron,
die mij gewonnen heeft, - al moest het u veel geld kosten. En laat dan nog eens
vechten voor mij, misschien zal deze jongen mij winnen.’
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Vader liet hem overklappen en zond iemand met twintigduizend frank bij den baron,
- met verzoek zijn' dochter voor die somme te willen afstaan, daar hij van zin was
voor heur nog eens te laten kampen. De baron aanveerdde, omdat hij groote kans
had weerom overwinnaar te zijn.
Als de jongen dat nieuws hoorde, wreef hij op zijn' lamp en zei aan 't manneken,
dat hij de koningsdochter wou winnen. ‘Ge zultz'hebben,’ zei 't manneken;‘zie, hier
is een strooken, en as ge da(t) naar iemand uitsteekt, zal hij achterover tuimelen
en den kop instuiken.’ - En 't viel percies zoo uit: de jongen overwon al d'ander'
vechters, en de koningsdochter was voor hem. Nu trouwden ze met malkanderen
en 't was acht dagen lang groote feest.
Na eenigen tijd begost het den jongen tegen te steken van bij den koning te
wonen. Hij wou een huis ‘apaart’ hebben.
Hij wreef op zijn' lamp en 't manneken stond veur hem.
‘'k Wil hier rechtover’, zegde hij, ‘het schoeinste kastieël emmen van g'hieël de
wêreld, en rom-en- d'om 'n groeëte waranne, en brieë voijvers vol van alle sooten
van vischkes.’
En als hij 's anderdaags door de venster keek, zag hij aan den overkant van 't
(1)
straat een korrees (=curieus) kasteel staan, een kasteel schooner als schoon. De
jongen ging er met zijn' vrouw in wonen. - Maar de koning was zoo kwaad als 'nen
duivel, omdat dat kasteel daar stond: het benam g'heel zijn gezicht, en 't was er in
zijn paleis half donker mee geworden. Daarom ontbood hij zijn' soldaten, om het
kasteel omver te schieten. Ze kwamen allemaal, en maakten hen gereed, om de
kommande van hunnen meester uit te voeren. Maar als de jongen al die dingen
zag, wreef hij op zijn' lamp

(1)

Anderen zeggen crijees.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

260
en zei aan 't manneken: ‘de keenink wiltj mij kastieël duu(n) kapot schieten; zergt-er
veer, dat er nimmendalen on en misbeert.’
‘Zij gerust’, zei 't manneken; ‘alwie apprense maakt van er naar te schieten, zal
dood vallen.’
En inderdaad, 't gebeurde zoo. Op een zeker teeken wilden al de soldaten vuur
geven, en ze vielen allemaal morsdood. - De koning was nu zijne(n) lest éénen
soldaat kwijt: ge kunt pei(n)zen wat hertzeer hem dat deed.
De jongen wist dat, en ging bij hem. ‘Wilje mij mee a oëigen bluud ondertieëkenen,’
zeide hij tegen den koning, ‘dache on mij kastieël gieën' hand nimmer en zetj steken,
(1)
tein duun ek aal a saduiten weer lêveteg werren, en ze zellen a spelen verboij a
palaës trekken.’
Ge ziet van hier, hoe kontent dat de koning was. - De jongen wreef op zijn' lamp
en verzocht het manneken al den koning zijn' soldaten weer levendig te doen worden,
en, al spelend, voorbij 't paleis te laten defileeren. - ‘Da(t) zal azoo zijn!’ zei 't
manneken. - En een beetje nadien zag de jongen 'n g'heel armee, al trompetten,
voorbij zijn venster trekken!
Nu woonde hij met zijn' vrouw gerust en gelukkig op zijn kasteel. En toch begost
dat stille leven hem flees tegen te steken, en hij kreeg goeste om gaan te jagen. Hij
wreef op zijn' lamp en vroeg aan 't manneken het schoonste geweer, en 't schoonste
koppel honden, die er te vinden waren. En seffens lag er een kostelijk geweer op
tafel en sprongen er twee wonderschoon' jachthonden de kamer rond. En nu ging
hij in zijn' bosschen jagen.

(1)

De uitspraak der lange a ligt tusschen ou en ui; in soldaten, gaan, staan, enz. is het meer ui
dan ou; in maar, maal, is 't meer ou.
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Terwijl hij weg was, trok daar 'ne vreemde kadee voorbij 't kasteel. Over zijn'
schouders droeg hij 'n koorde, waar dat splinternieuwe, koperen lampen aan hingen,
die blonken gelijk 'ne spiegel. En gedurig riep hij, zoo hard als hij maar en kost: ‘Woij
wiltj-er 'n nief ver 'n oû? Woij wiltj-er 'n nief ver 'n oû?’
't Meisen van 't kasteel hoorde dat geroep en zei tegen heur meesterse: ‘Madam',
onder 't berre stuit er nog 'n oû, beroeste lamp; wil z'ek vermangelen ver 'n nief?
Nief es toch àttens beter as oud.’
‘Vermangel maar op,’ antwoordde Madame.
Zoo gezeid, zoo gedaan. 't Meisen droeg die leelijke lamp bij den rondleurder, en
kreeg 'n spiegelnieuwe in de plaats. Maar de vreemde kerel scheen het ‘secreet’
van die oude lamp te kennen, want zoogauw als hij die vast had, wreef hij er op, en
het manneken stond veur hem. ‘Wat is-t-er van uwen dienst?’ vroeg hij.
‘'k Wil,’ zei de rondleurder, ‘dat di(t) kastieël mee aal gen-dat-er uin en boij es, en
moij meebegrepen, te mirrent van de zieë tisschen vier koeëren hangt te drouën!’
- En zijne wil wierd seffens volbracht, zoodat er geen spoor van kasteel, van hof
noch van warande meer te zien en was.
Ge kunt pei(n)zen, hoe bedrukt dat de jongen stond te kijken, als hij weer kwam
van de jacht; kasteel, vrouw, lamp, alles kwijt! 't Was om zot te worden van verdriet.
Toch en gaf hij zijnen moed niet verloren, en hij besloot zijn kasteel te gaan
opzoeken, kost wat kost. Hij verkocht zijn jachtgeweer en zijn' honden, en met het
geld van dien verkoop trok hij op reis.
Na eenige dagen gegaan te hebben, kwam hij in 'nen grooten bosch. En in éénen
keer zag hij, vlak veur hem,
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'nen leeuw, 'nen haas en 'n mier, bezig met vuur maken. De jongen had grooten
schrik en meende weg te vluchten, maar de leeuw liep er naartoe en hield hem
tegen. ‘G'en moetj nie verlegen zoijn,’ zei de leeuw, ‘want dam-men a kwuid woën
duun, g'en zuitj toch ouët onz' klaven (= klauwen) nie kinnen. Kom livver boij ons,
en stokt ons vier ewat op.’ - De jongen en dierf 't niet ontzeggen, en ging met 'nen
schuwen nek het vuur opstoken. - Dan zei de leeuw: ‘Jou dadde! Dache na ne ker
'n orken (= haartje) ouët moijne stjijt (= staart) uitj (= hadt), ge kost a in 'ne lieë
veranderen, en allemou de bieësten zoën van a schrik emmen. Mou, omdache toch
'nen brave jongen zaitj, trekt er a mou 'n orken ouët.’ - En de jongen trok hem één
uit.
Dan zei de haas: ‘Jou dadde! Dache na ne ker 'n orken ouët moijne stjijt uitj, ge
kost a in 'nen huis (= haas) veranderen, en gen ieën bieëst en zode'r a kinnen
opvolgen. Mou, omdache toch 'nen brave jongen zaitj, trekt er a mou 'n orken ouët.’
- En de jongen trok hem 'n haarken uit.
Dan zei de mier: ‘Jou dadde! Dache na ne ker ieën van moijn poeitjens uitj, ge
kosta zoeë klein muiken as 'n mier, en a onder e klotje jijr (= aarde) wegsteken, en
nimmand en zode'r a vênj. Mou, omdache toch 'nen brave jongen zaitj, trekt a mou
e poeitjen ouët, 'k zal ekik mee voijf oeëk wel vitsikkelen.’ - En de jongen trok hem
'n pootjen uit. En nu mocht hij zijn reis voortzetten.
Het en duurde niet lang, of verscheidene wilde beesten kwamen, met hunne muil
wijd open, al beddelen (= huilen) naar hem gesprongen. Maar hij veranderde hem
in 'nen leeuw, en dan vluchtten ze allemaal weg, of dat ze den duivel gezien hadden.
- Nu ging hij altijd dieper den bosch in. Maar hij en avanceerde niet genoeg naar
zijn' goeste, en daarom veranderde hij hem in 'nen haas, en dan liep hij
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tusschen de boomen en struiken door, zoo rap als 'ne vogel die vliegt. Eenige
beesten liepen hem achterna, maar, 't was zooveel of dat ze naar de maan gepakt
hadden.
Eindelinge geraakte de haas uit den bosch, en kwam ten langen leste aan een
huizeken. - Ik heb vergeten te zeggen dat hij nu weerom in 'nen mensch veranderd
was. - Dáár, in dat huizeken, ging hij binnen: ‘Es a voûr nie thouës?’ vroeg hij aan
een meisken, dat daar zat.
‘Nieë, menieër,’ zei ze, ‘mou hij za seffens go(n) kommen; zetj a en betjen.’ En
eenige minuten nadien kwam vader binnengestapt.
‘Vrindj, hê-je mij(n) kastieël nie gezien?’ vroeg de jongen; ‘'t es mij deer' nen
toeëverêr diefelijk ontstolen.’
‘Nie-ek, menieër,’ was 't antwoord, ‘mou 'k em veel plouëmgedirt, en 'k zat doruin
ensj vruigen.’
En allemaal 't pluimgedierte werd ondervraagd, maar geen ééne vogel, die er iet
afwist. - Dan zette de jongen zijn' reis weer voort, en kwam ginder ver aan 'n ander
huizeken, waar dat hij ook binnenging.
(1)
‘Goeijen dag, menschen ,’ zei de jongen,‘hê-je mij(n) kastieël nie gezien? 't Es
mij deer 'nen toeëverèr diefelijk ontstolen.’
‘Nieë, ik en em-t nie gezien,’ zei de man van 't huis; mou 'k era veel vliggene
gedirt, da sommoijlen ver van hier guit; 'k zat eelen ne-ker vruigen.’ - Maar 't was
verloren gevraagd; geen ééne vogel wist er af te spreken. - ‘Na,’ zei de man, ‘em-ek
(2)
nog 'n krouë , gen-dat dikkes ver over zieë vliegt; z'en es vee den oeëgenblik wel
nie

(1)
(2)

Hier zegt men wezenlijk menschen, wasschen, en niet mensen, wassen.
Het volk noemt altijd de ‘kraai,’ in plaats van de raaf.
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thouës, mou 'k verwacht z'alle miniten; en as de doij van a kastieël nie en wetj, en
za-d-er nimmand nie afweten.’
Hij en had maar res die woorden gezeid, of de kraai viel op 't dak van 't huizeken,
‘Hê-je denne jongen zij(n) kastieël nie gezien?’ vroeg de man; ‘hij moet er malgré
in zoijn.’ - ‘Jomme jouëk,’ zei de kraai; ‘as de jongen hie tuukwamp, zat ek nog bezig
mee mij op zij(n) kasteel te genêren, mou 't es em onmeegelijk dou te geruiken; 't
kost moij zelf groeëte moeitje om d'er op te vliegen.’
‘Jomme,’ zei de jongen, ‘wetje-gij wel, dak-ik mij in 'n mier ka veranderen.’
‘Ha! das ewat anders,’ zei de kraai; ‘awel, verandert a in 'n mier, en krept onder
men vlegers; 'k za-d-er mee a noutuu vliegen. En as ge gewour werdt, da'k mij
neerzet en mij begin te plouëzen, krept-er tein van onder, want dat es 'n tieëken,
dam-men ginjer tuugekommen zoijn.’ Nen pink later vloog de kraai, met den jongen onder heur' vleugels, de lucht in;
en eindelinge, na lang vliegen, zag ze weer 't kasteel, dat te midden van de zee,
tusschen vier koorden, hing te draaien. Ze zette heur neer op den dorpel van de
slaapkamervenster, en begost heur te pluizen. Dan kwam de mier van onder heur
vleugels gekropen. Ze keek door de venster en zag 'n bedde staan, waar dat zijn'
vrouw in lag met dien vreemden kadee bij. En onder 't bedde stond de beroeste,
koperen lamp!
Door een spleetje van de raam geraakte de mier binnen, kroop onder 't bedde en
wreef op de lamp. - ‘Wat is-t-er van uwen dienst?’ vroeg 't oud manneken.
‘Dache diën scherften bedrieger, gen-dat dour boij mijn vra leit, te mirrent van de
zieë zuitj smoijten, en dache mij kastieël mee aal gen-dat er uin en boij es, mee
moij en men vra, weer in mij land op zijn oû plesj druigt.’
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‘Da(t) zal ik doen,’ zei 't manneken. En 'nen pink nadien smeet hij den rondleurder
in 't diepste van de zee, en zette het kasteel met al wat er aan en bij was, weer op
zijn' eerste plaats. En is 't niet afgebroken, het staat er nog.
(Welle).

II. Onze Lieve Heer en de Schoenmaker.
Op 'ne(n) keer dat Onz' Heer een' wandeling deed, trok Hij voorbij 't huis van 'nen
schoenmaker, die aan 't zingen was, zingen, manlief, dat ge 't een half uur ver kost
hooren. Maar zijn venster stond open, moet ge weten. Als Onz' Heer dat zag, ging
Hij recht bij hem en zei: ‘Ge zijt zoo plezierig, schoenmaker. Er is tegenwoordig
zeker een schoon oordje te verdienen met uwen stiel?’
‘Jomme 't en duut, Onz' Hieër,’ antwoordde de schoenmaker, ‘as ekik ver men
vra en kinjeren, het duigelijksch broeëd ka verdienen, ben ekik ten ouëtersten
kontentj.’
‘Ewel, als het zoo is,’ zei Onz' Heer, ‘ga dan liever met mij mee; bij mij kunde
meer geld winnen. Maar, 'k heb u één' conditie te stellen: ge moet u schikken naar
mij; eten als ik eet, en slapen als ik slaap.’
De schoenmaker was seffens kontent en zijn' vrouw ook, en een beetje nadien
was hij met Onz' Heer op route.
Als ze 'nen langen tijd gegaan hadden, zonder nat of droog te proffenteeren, zei
de schoenmaker: ‘Onz' Hieër jongen, ik kroijg ekik honger, zelle.’
‘Eten als ik eet,’ zei Onz' Heer, ‘zijde mijn conditie al vergeten, misschien?’
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‘Jomme, dat es allemou guud en wel,’ zei de schoenmaker, ‘mou flees muut ekik
mij luiten vallen van flate.’
‘Ewel,’ zei Onz'Heer, ‘in de naaste stad zullen wij eten, eer niet.’
Ten langen leste, kwamen ze in 't stad, en de schoenmaker kreeg geld om een
schaap gaan ie koopen en gereed te maken.
‘Binnen 'n uurken zal ik bij u zijn,’ zei Onz' Heer, ‘ik ga eerst nog 'n toerken doen’.
De schoenmaker kocht bij den beenhouwer een schaap en maakte't gereed. Maar
intusschentijd had de sukkelaar grooten, fameuzen grooten honger gekregen, - en
Onz' Heer bleef zoolang weg - dat hij niet meer wachten en kost van t'eten. En met
de grootste goeste van de wereld speelde hij 't hert van 't schaap binnen, en 't
smaakte hem toch zoo goed!
Nen pink daarna kwam Onz' Heer toe, en Hij zag seffens wat dat de schoenmaker
gedaan had. ‘Waar is 't hert van 't schaap?’ vroeg Hij.
‘'k En em 't nie gezien,’ zei de schoenmaker, ‘den bieënhaver hê-ge't mij azoeë
verkocht; hij za-d-er hij zelf 't het ouëtgoëldj (= hert uitgehaald) emmen.’
‘Vodden, vodden,’ zei Onz' Heer; ‘dat en doen de beenhouwers niet’
‘Tein es't e schuip geweest zonder het,’ zei de schoenmaker.
‘Flauwe praat,’ zei Onz' Heer, ‘alle schapen hebben een hert; zou “ik” dat niet
weten.’
Maar Hij en wou geen ruzie maken en zweeg. - Er wierd gegeten, een beetje
gerust, en daarmee waren ze weer op de been.
Eindelinge kwamen z(e) in 'n tweede stad. En als de
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schoenmaker sprak van eten, zei Onz' Heer, dat Hij al zijn geld kwijt was.
‘Wa zem-men tein beginnen, Onz' Heer jongen?’ vroeg de schoenmaker. ‘Kinje-gij
gieëne stiel? Ne maan gelijk goij kintj toch iet, zekes?’
‘Ha!’ zei Onz' Heer, ‘ik kan dooden doen levend worden’.
‘Es da wour!’ zei de schoenmaker met verwondering, ‘tein en riskeere-men niet;
wij zellen dat in 't stad duun ouëtbellen’.
Zoo gezeid, zoo gedaan. Nu, de koningsdochter was daar percies gestorven, en
seffens wierd Onz' Heer in den koning zijn paleis ontboden. - Als Hij daar toekwam,
vroeg Hij 'nen ketel, hout en vuur, en 'n kamer apaart. Zoogauw als Hij zijn gerief
had, ging Hij aan 't werk. De schoenmaker alleen mocht er bij zijn. - Onz' Heer lei
't lijk van de koningsdochter in den ketel, en begost er vuur onder te maken, om er
(1)
't vet af te smelten. Als dat gedaan was, pakte Hij de beenen uit den ketel, en zette
die weer goed ineen. En over dat geraamte goot Hij dan het afgesmolten vet. Daarna
sloeg Hij met zijnen stok op tafel, en op denzelfden moment wierd de koningsdochter
levendig.
Ge kunt pei(n)zen, hoe blij dat de ouders waren! Onz' Heer en de schoenmaker
kregen eten en drinken, zooveel als ze maar en wouën. En de koning prizenteerde
hun veel, veel geld, maar Onz' Heer en wou niets aanpakken. Dan vertrok hij met
zijnen kameraad. Deze zette 'n vieze lip. ‘Onz' Hieër jongen’, zegde hij, ‘azoeë
zem-men áttens eve roijk bloijven. En ik ben ekik mee-a meegeguin, om geldj te
verdienen, wetje dadde. Op doij manier en zem-men nie

(1)

Het volk spreekt nooit van ‘beenderen’.
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t'akkoot geruiken, en dorom, 't beste da'k kaan duun, es-t-er van deer trekken. Onz'
Hieër jongen, goeijen dag, zelle, ik ben weg.’ En de schoenmaker sloeg 'n ander'
baan in.
‘Ik kaan ekik na toch oeëk doeë lêveteg muiken’ pei(n)sde hij in zijn eigen, en
da's ne goeije stiel’. - En nu ging hij maar altijd voort, totdat hij ten langen leste weer
in 'n stad kwam. Daar deed hij overal uitbellen, dat hij dooden kost doen herleven.
En 't wou nu percies lukken, dat de keizer van die stad in een lijk lag. Seffens
wierd er de schoenmaker bijgeroepen. Juist gelijk zijn meester vroeg hij 'nen grooten
ketel, met hout en vuur, en 'n kamer apaart. - Als 't vet allemaal afgesmolten was,
paste hij de beenen weer in malkander, en goot den ketel over 't geraamte. Maar
als hij nu op tafel sloeg, en kwam er geen leven in 't geraamte.
‘Onz' Hieër sleeg masschien hetler’, peinsde hij in zijn eigen, en hij sloeg harder
op tafel, maar 't geraamte en verroerde hem niet. ‘Onz' Hieër sleeg masschien nog
hetter,’ peinsde de schoenmaker, maar hij had schoon bovenarms op tafel te
dorschen, zooveel als hij maar eeuwig en kost, de keizer was dood en bleef dood.
Ondertusschen stond de familie van verre af te luisteren, wat dat daar in de kamer
van den schoenmaker omging. Maar dat lang wachten en dat verduiveld lawijt begost
hun te verdrieten. ‘Die kerel is zot’, zei de een tegen den anderen, ‘willen wij gaan
zien, wat hij uitzet?’ En ze liepen naar zijn' kamer. Als ze daar dat geraamte zagen,
en dat vet in den vloer, schoten ze in 'n fransche colère, pakten den schoenmaker
bij zijn' schabbernak en veroordeelden hem, om seffens opgehangen ie worden.
En à la miniet sleepten ze hem naar de galg. En als de dompelaar nu op de leer
stond, zegde hij in zijn zelven: ‘Och God, dat Onz' Hieër
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hier na wour, Hij zoo mij helpen! Dat-en mij hier ne ker zuig stuin.’ En in éénen keer
zag hij ginder, tusschen 't volk, Onz' Heer komen, die hem haastte om dáár te zijn,
want Hij had den schoenmaker al herkend. Onz' Heer moest dremmen, om door te
geraken, maar Hij kwam nog in tijds, om voor zijnen kameraad ten beste te spreken.
En als Hij nu hoorde wat dat er gebeurd was, beloofde Hij van den keizer te doen
levendig worden, in geval dat ze den schoenmaker loslieten. Dat wierd seffens
toegestaan. Onz' Heer trok toen mee naar 't paleis en vroeg daar 't geen dat Hij van
doen had. Dan sloot Hij hem met den schoenmaker - bij den doode, - in 'n kamer
op. En korts nadien stond de keizer weer gezond en frisch te midden van zijn' familie.
‘Tuu, Onz' Hieër jongen, vruig na ne ville(n) zak gaad ver a moeitje,’ vezelde de
schoenmaker Hem in zijn' ooren. - En als de keizer vroeg hoeveel dat hij schuldig
was, antwoordde Onz' Heer: ‘Ewel, geef mijnen kameraad zooveel geld, als hij
dragen kan.’ - De keizer deed 'ne zak met goud vullen, maar de schoenmaker en
(1)
kost hem van den grond niet lichten. Er wierd dan wederom 'nen deel uitgepakt,
totdat de schoenmaker eindelinge zei, dat hij den zak kost dragen, alhoewel hij hem
maar reszekens en kost opheffen. Nu vertrok Onz' Heer met zijnen kameraad, die
gedurig moest rusten, want het geld overwoog hem te nijg.
‘Tuu, Onz' Hieër jongen’, zegde hij van tijd tot tijd, ‘druig goij ne ker en betjen, 'k
ben zoeë moeij.’ Maar Onz' Heer en wou niet. ‘Ge weet, immers,’ zegde Hij, ‘wat ik
gezeid heb: neem zooveel geld, als ge dragen kunt. Is 't u te zwaar, smijt eenige
handvollen weg.’

(1)

Deel is bij 't volk mannel.; ook in den zin van ‘erfdeel’: ‘hij ligt aan den deel’ b.v.
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‘Gaad op struit smoijten, da wour te veel gravelijk,’ zei de schoenmaker, die liever
voort te sukkelen had, en nog honderd keeren meer te rusten, dan zoo'n dingen te
doen.
'n Tijken daarna kwamen ze aan 'n rivier, waar dat z(e) over moesten. Onz' Heer
wandelde op 't water en de schoenmaker volgde hem op. Maar in éénen keer begost
kadee te zinken en om hulp te roepen. ‘Ewel,’ zei Onz' Heer, ‘ik zal er u uithelpen,
maar eerst moet ge mij zeggen, wie 't hert van 't schaap opgeëten heeft.’ - ‘Ik toch
niet,’ zei de schoenmaker, en met den anderen zonk hij tot onder zijn' armen in 't
water. Onz' Heer herhaalde zijn' vraag, maar kreeg hetzelfde antwoord. En de
schoenmaker zakte er in tot aan zijn' kinne. Onz' Heer vroeg het voor den derden
keer, en toch bleef de schoenmaker antwoorden: ‘ik toch niet.’ En hij zonk nog dieper
om dieper. Maar op den duur kreeg Onz' Heer kompasje met den sukkelaar, en liet
hem boven komen, want Hij pei(n)sde in zijn eigen ‘ge zultu straks wel rechtuit
biechten.’
Als ze nu nog 'nen g'heelen tijd gegaan hadden en al dicht tegen den schoenmaker
zijn huis waren, zei Onz' Heer, terwijl Hij bleef staan: ‘Laat ons hier nu ons geld
verdeelen,’ en Hij lei drij hoopen. ‘Jomme, Onz' Hieër jongen,’ ge zaitj mis,’ zei de
schoenmaker; ‘ge mokt droij hoeëpen, en w'en zijn mou sen twieën.’
‘Zij gerust,’ zei Onz' Heer, ‘'k weet genoeg wat ik doe. Zie, de eerste hoop is voor
u; de tweede voor mij, en de derde voor den diën, die 't hert van 't schaap opgeëten
heeft.’
‘Tein es-en ve(r) moij,’ riep de kerel seffens, ‘ik em 't opgeten, ikke.’
‘'k Wist het wel,’ zei Onz' Heer; ‘in alle geval, dan hebde gij twee hoopen.’
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Als de schoenmaker met zijn geld thuis kwam, was 't er volle kermis; en zijn z' er
(1)
niet uitgescheiden van koeken bakken, dan zijn ze nog bezig .
Denderleeuw.
A. DE COCK.

(1)

Het opgegeven sprookje is - in dezen vorm althans - tot heden onbekend gebleven. In den
‘Vlaamschen Volksalmanak’ (Gent 1848 blz. 92) vindt men er eene gewijzigde, doch
onvolledige lezing van, berijmd door Van Kerckhoven. Daarin is nl. geene spraak van ‘dooden
levend te maken, noch van den zak geld.’
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De volksboekjes van het Willems-Fonds.
Het Willlems-Fonds heeft sedert eenigen tijd de uitgave van eene reeks volksboekjes
ondernomen, waarin tot dus verre Lieven Bauwens, de Gentsche stichter der
katoennijverheid in onze gewesten, door den heer J.H. Van den Daele, Anneessens,
de nederige Brusselsche martelaar der vrijheid, door den heer Sleeckx, Simon
e

Stevin, de geniale Bruggeling, door den heer A. De Cock, Karel de VI en
e
Maria-Theresia en Jozef de II door den heer Sleeckx, in kortbondige, maar zaakrijke
levensbeschrijvingen werden behandeld.
De drie laatstgenoemde werkjes zijn in den loop van dit jaar verschenen. Simon
Stevin, door den heer De Cock met eene medeslepende bewondering voor zijnen
e
e
held geschreven, verplaatst ons naar het einde der 16 en het begin der 17 eeuw,
toen bijna al onze verdienstelijke mannen geuzen waren, welke, met duizenden
hunner landgenooten, den geloofsdwang, die in Vlaanderen en Brabant triomfeerde,
moesten ontvluchten, en in Noord-Nederland, waar de meesten zich vestigden, niet
weinig bijdroegen tot den ongemeenen voorspoed en macht, welke de zeven
vereenigde gewesten toen in handel en nijverheid, in letteren, weten-
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schappen en kunsten, en ook in den krijg te land en ter zee ontwikkelden.
In de werkjes over Maria-Theresia en Jozef II wonen wij de eerste pogingen bij,
e

die in de 18 eeuw werden aangewend om ons volk uit den doodslaap, waarin het
c

onder de zachte hoede der Roomsche geestelijkheid, sedert de 16 eeuw gedompeld
lag, op stoffelijk en zedelijk gebied weer op te wekken.
Zij sluiten zich aan bij het boekje over Anneessens van denzelfden schrijver,
hetwelk de eerste jaren van het Oostenrijksch tijdperk behandelt, zoodat we daar
e

een onafgebroken overzicht hebben van onze geschiedenis van het begin der 18
eeuw tot aan het uitbersten der Brabantsche omwenteling. Deze omwenteling zelve
zal het onderwerp zijn van een nieuw deeltje, en daarna zal de beurt komen aan
de Fransche overheersching.
Aan Maria-Theresia, en tevens aan haren zwager Karel van Lorreinen, die van
1749 tot 1780 deze landen in haren naam bestuurde, wordt te recht geen lof
gespaard voor al wat toen voor de opbeuring van landbouw, handel en nijverheid
en van kunsten en wetenschappen gedaan werd, voor de maatregelen die genomen
werden om de privilegiën van priesters en prelaten, kloosters en abdijen te
kortwieken, en om het onderwijs, dat in de handen der bisschoppen en der jezuïeten
tot den ellendigsten toestand geraakt was, te verbeteren.
De jezuïeten in 1773 door paus Clemens XIV afgeschaft zijnde, werden hunne
talrijke colleges gesloten en vervangen door andere, waaraan de naam van
Theresiaansche colleges werd gegeven. De schrijver heeft hier eene voor ons
bijzonder belangrijke zijde van deze hervorming over het hoofd gezien. Bij de
diensten, door haar aan de algemeene geestesontwikke-
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ling bewezen, diende ook het groot voordeel, dat er onze taal bij vond, vermeld te
worden. Gelijk de geleerde Lesbroussart, tijdgenoot van Maria-Theresia, het zeer
wel uiteenzet (De l'éducation belgique, Brussel, 1783, blz. 5, 6, 44 en 46), waren
door het verstompend en antinationaal onderwijs der priesters en paters niet alleen
‘de geesten, allengs hunne natuurlijke veerkracht en werkzaamheid verliezend,
bijna teruggevallen in den machteloozen stilstand der eeuwen van onwetendheid
en barbaarschheid,’ maar het vaderlandsch gevoel was uitgedoofd, ‘de landtaal in
de ergste vernedering en minachting gezonken, zoodanig dat de Regeering haar,
als 't ware, het leven herschonken, hare sludie van eene algeheele vernietiging
gered had.’
Het boekje van Jozef II geeft een levendig overzicht van de ontelbare
hervormingen, welke deze verlichte en welmeenende vorst in kerk en staal poogde
in te voeren.
Zijne eenige drijfveer was onbetwistbaar het algemeen belang, hetwelk inderdaad
eene grondige omkeering der geheele maatschappij dringend vorderde. De bloedige
Fransche omwenteling kwam spoedig genoeg het bewijs leveren hoe juist de Keizer
de behoeften van den tijd had begrepen.
We zien hem het edict van verdraagzaamheid uitvaardigen, waarbij de
gewetensvrijheid uitgeroepen en de burgerlijke ambten ook voor niet-katholieken
verkrijgbaar gemaakt werden, een aantal maatregelen nemen tot onderwerping der
geestelijkheid aan het toezicht en het gezag van den staat en tot vermindering der
kloosters, de geestelijke tienden afschaffen, het burgerlijk huwelijk invoeren, alle
kerkelijke broederschappen tot één enkel samensmelten onder de benaming van
de werkzame liefde voorden evenmensch onder de bescherming van Jezus-Christus,
regelen voorschrijven voor de processiën, de bedevaarten, zelfs voor de sieraden
der heiligenbeelden en het gewaad der kloosternonnen.
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Hij sluit de bisschoppelijke seminariën en vervangt ze door een enkel algemeen
keizerlijk seminarie te Leuven, omdat de hervorming van het onderwijs der
toekomstige geestelijken, zegde hij, èn in het belang hunner bekwaamheid, en in
dat der goede zeden, dringend noodzakelijk geworden was.
In bestuur en gerecht gaat hij met geene mindere voortvarendheid te werk.
Barbaarsche gebruiken als de pijnbank worden afgeschaft. De oude landsverdeeling
moet plaats maken voor eene nieuwe in negen kringen of kreitsen. De ontelbare
bestaande rechtbanken van allen aard worden vervangen door 64 rechtbanken van
en

1 aanleg, 2 hoven van beroep en een oppergerechtshof. Door deze willekeurige
omverwerping van het oude staatsgebouw, wordt echter de misnoegdheid algemeen;
wie de hervormingen niet om haar zelve afkeurt, komt er tegen op om de
dwingelandsche wijze waarop de keizer ze invoert; hij ziet zich verplicht de
bestuurlijke en rechterlijke herinrichting in te trekken.
De andere hervormingen, hoofdzakelijk tegen de geestelijkheid gericht, wil hij
handhaven; doch door zijne eerste gedwongene toegeving is zijn aanloop gebroken
en de weerstandskracht der geestelijkheid aanzienlijk vergroot. Door haar aangehitst,
komen de raad van Brabant en de Staten der provinciën in openlijk verzet; en als
de keizerlijke hervormer zijnen wil door geweld poogt door te drijven, eindigt de
worsteling met eenen gewapenden opstand, waarvan Jozef II het einde niet mocht
zien, daar hij reeds den 20 Februari 1790 overleed, na eene regeering van slechts
9 jaren.
Een paar jaren later werden schier al de veranderingen, die Jozef vruchteloos
had willen invoeren, door de Fransche republikeinen op de punt hunner bajonnetten
opnieuw in ons land gebracht en ditmaal voorgoed gevestigd.
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e

‘Jozef de II wilde het goede,’ zoo besluit de heer Sleeckx, ‘en wist te handelen,
doch bezat niet de bedaardheid en het geduld zijne hervormingen voor te bereiden.
Hij beschouwde de menschen als beter en verstandiger, dan zij zijn, dan zij kunnen
wezen. Zelf zijn doel bewust, waande hij, dat iedereen en vooral degenen, wier
voordeel hij beoogde, dit doel zouden naar waarde schatten. Van daar de verijdeling
zijner schoonste verwachtingen, de mislukking zijner edelmoedigste pogingen.’
We kunnen in deze aankondiging niet onderzoeken in hoeverre de keizer beter
zou geslaagd zijn indien hij langs andere wegen zijn doel had pogen te bereiken.
De koortsachtige overhaasting, waarmede hij alles op eigen gezag, zonder zich aan
eenige bestaande wet of gebruik, privilege of verkregen recht te storen, zonder
eenige gevestigde overheid te ontzien of zelfs te raadplegen, het onderste boven
wilde keeren en tot in de kleinste bijzonderheden op nieuwe grondslagen herinrichten,
heeft voorzeker medegeholpen tot de mislukking zijner hervormingen. De
hoofdoorzaak was echter de tegenkanting der Roomsche geestelijkheid, die men
in onze geschiedenis steeds medeplichtig vindt, als er eenig goed te beletten of
eenig kwaad te stichten viel, en die 's keizers plannen evenzeer zou tegengewerkt
hebben, op welke wijze hij ze ook had willen doorvoeren.
Wij hopen dat deze historische werkjes den bijval zullen vinden, dien zij
ruimschoots verdienen. Het is een gelukkig denkbeeld de vaderlandsche
geschiedenis in goedkoope boekjes algemeen bekend te maken. Ons volk weet
immers zeer weinig van zijn verleden. Zelfs van de mannen, wien het ‘dankbaar’
nageslacht standbeelden heeft opgericht, weet men gewoonlijk niet eens aan welke
verdiensten zij die eer verschuldigd zijn.
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Waren de Vlamingen minder onbekend met hetgeen hunne vaderen voor het
vaderland en voor de menschheid verricht hebben, dan zouden wij niet zoo weinig
nationalen trots, zoo weinig Vlaamsch eergevoel aan den dag leggen; waren wij
beter onderricht over de oorzaken, die in den loop der eeuwen den bloei dezer
gewesten bevorderd of hun verval teweeggebracht hebben, dan zouden wij de
lessen van het verleden niet zoo jammerlijk verwaarloozen en zich tegen hunne
twee erfplagen, verfransching en verpaapsching, manhaftiger verzetten,
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Verheerlijkt!
Idylle van Pol de Mont.
I.
Zoo spant dan heden, reeds de tiende maal,
de zomernacht zijn' zwoele vlerken open,
sinds de arme Lermus, - Heer, ontferm u zijner! ginds, naast den brokkelenden kerkhofmuur,
in mist en dauw den laatsten sluimer slaapt...
Een' schoonen Juniavond.., - 't luwtje laafde,
daarbuiten, met zijn' kussen, 't appelloof;
in 't wijmen keefken, in de keuken, kweelde
het sijsje 't scheidend licht der zonne toe; zoo was hij heengegaan, gelaten, kalm,
als een, die, de oogen sluitend tot de nachtrust,
glimlachend reeds aan d'and'ren morgend denkt,
die straks met reiner licht hem wekken zal...
Het laatste beng'len van het avondklokje
droeg, op zijn' bronzen wiek, zijn' jongsten zucht
ter blauwe spheer, en toen, drie dagen later, een lange, droeve stoet, - de dorpsjeugd, weenend,
des lieven makkers versch gesloten graf
met bloemen overstrooid had, viel, bij avond,
een' malsche zomerbui, die, op zijn terpje
de kransen wel deed slensen, doch er duizend
frischgroene halmpjes op ontluiken deed,
vol madelief en zevenurenbloemen!
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II.
Nu was ook de uitvaart henen...
Zie, de kamer,
waar even nog, naar christ'lik-oude zede,
de bloedverwanten, buren, vrienden, ook
de jongelui, die 's armen lijkkist torschten,
bij 't nutten van een overvloedig maal,
van tijd tot tijd 't luidruchtig keuv'len staakten,
en, aan hunn' rozenkrans, tot laafnis van
des dooden ziel, met neuzelende stemmen,
induttend half, met hooggekleurde wang,
in koor een ‘tientje’ baden, - zie, hoe doodsch,
hoe leêg, hoe eind'loos eenzaam schijnt zij thans....
Rond stoel en disch en eetschapraai dwaalt enkel
- gezel van smert en rouw - éen gast in 't rond,
éen gast, de stilte.... Onzichtbaar hult hij alles,
wat eens hij, die verscheidde, kende of liefhad,
in geheimzinn'ge sluiers, en, terwijl
ginds wijd, op al de paden, die, van 't dorpje
naar de and're dorpen kronk'len, wagens, sjeezen,
speelkarren, snel voortwielend door het stof,
het mild verzade volk ter hoeve voeren,
houdt hier de strenge vinger van dien gast,
- die eenig bleef, gezel van smert en rouw eenieders lippen dicht, en fluistert: ‘Zwijgen!...’

III.
En - zwijgend - zaten, in de kleine keuken,
thans veel te groot, nu hij nooit keeren moet,
drie doodsbedroefde menschen...
Nevens vader,
zijn' rechter hand vastklemmend in de hare,
zit, bleek als was, de moeder, met de linker
de kralen tellend van haar' rozenkrans..
Een vliegje hoorde men....! De vensterblinden,
waar, door een uitgesneden klaverblad,
het laatste daggeschemel binnensluipt,
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zij zijn gesloten reeds... Toch danst, daarbinnen,
geen lampeschijn de somb're wanden langs...
In 't keefken, naast den ‘koekoek’, roert het sijsje,
bij volle bakjes treurend, bek noch veêr,
en buiten springt, bij elk gerucht op straat,
de bandhond uit zijn hok, en schudt zijn' keten,
en jankt en trampelt, wanend: ‘Meester komt’....
En somtijds, hoor! als een' der wingerdranken,
die rond het venster, op hun latwerk groenen,
bewogen door het koeltje, met gekras,
traag heenvrijft langs de roode blinde; als plots
in schah of tafel een' vergaring kraakt,
een wormken tikt of slechts een' voege ineenkrimpt,
dan schrikken, onvrijwillig, op hunn' stoel,
de diepbedroefden, en nog dieper zakken
op bange borst de bleeke hoofden neer...
Stil, in haar hoekje, naast de deur der spinde,
zit Jepha, - 's ouden pachters voedsterkind,
(1)
den ‘grijs’ wegslikkend, die haar, uit het herte,
steeds macht'ger keelwaart zwelt... Doch, als zij somtijds
het dof gesteun des vaders, of het smert'lik
bedwongen zuchten van de moeder hoort,
en denkt aan hem, die al hunn' vreugde was;
dan slaat zij ijlings, of haar de ouden in
het duister merken konden, haren voorschoot
vóor 't aanzicht, en een zilte vloed van tranen
gudst, langer niet weerhouden, langs haar' wang....

IV.
Thans zijn de grijsaards slapen...
In haar' kamer,
waarin haar lampje een smeulend schijnsel spreidt,
zit Jepha naast heur' sponde, en houdt het oog
werktuig'lik op het beeld des afgestorv'nen,
dat hangt aan 't hoofdeneind...

(1)

Snik.
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O zoete sluim'ring,
gij, die de felste smert kunt doen vergeten,
luik thans hare oogen, tot de morgend naak'......
Hoe zou zij slapen kunnen, in wier binnenst
- het wilde heer gelijk - de' erinneringen
opdoemen, ongeteld, hunn' beelden - duister
of zonnehel, verschikk'lik of aanminnig,
afteek'nend op haar' ziel...
Zij ziet zich kind.....
Ver, op den uithoek van 't naburig dorp,
vlak naast den kruisberg, rijst een' schaam'le hut...
Daar, op een' tafel, op een' bussel stroo,
bij smeulend kaerslicht is een man gelijkt...
Die man - dat hij haar liefhad; dat zij zelve
hem vader noemde, - meer onthield zij niet:
zij was zóo jong! Daar trad een' vrouw in huis,
die, met een' scherpen kreet van: ‘broeder, broeder’,
luidschreiend naast den doode nederviel.
Haar echter nam zij bij de hand, geleidde
met zoete woorden haar bij 't bleeke lijk,
en liet haar 't voorhoofd kussen van wie sliep,
om niet meer op te staan... Toen waschte zij haar'
betraande wang, en droeg haar, op hare armen,
ver naar een' groote hofsteê, waar een knaap
in de aerde putjes maakte vóor de deur...
Daar zette haar de vrouw ten gronde neer,
en riep den knaap, en sprak: ‘Een zusje, Lermus!
Kom, geef een mondje haar, en heb haar lief...’
En heb haar lief! - Hij had haar liefgehad......
En zij werd maagd...
Hoe menigmaal, des morgends,
ter klaverweide, waar ze, in mist en damp,
de koeien dreef, de voeten in den dauw,
had hij haar niet verbeid, bij 't lekker vuurtje,
dat hij, lang vóor zij aankwam, in het kantje
had aangelegd, dat zij zich warmen kon...
Hij had haar liefgehad!...
Hoe meen'gen keer,
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des Zondagavonds, als reeds de ouden sliepen,
die hem ter herberg waanden, had hij niet
het luid rumoer der makkers prijsgegeven,
om nogmaals haar te aanschouwen, die hij toch
den ganschen dag aanschouwde.... Hoe bescheiden
viel, 't hout nauw rakend, op het kleine raam
zijn' forsche hand... Dan stond zij spoedig op,
en - 'wijl aan de and're zij van 't groot, stil huis,
de moegekefte hond naar 't hok zich sleepte,
klonk zacht gefluister, stonden, uren lang,
van mond tot mond...
En zij was maagd!.... Wat was hij
én reil, én slank, én vlug... Als hij, op kermis,
met haar ten dans stond in de speelmanstent,
toen had hij vaak, uit louter jokkernij,
met éene hand den dunnen dwarsbalk vattend,
zich opgewerkt, en, sneller dan het rad
eens wagens, twintig keeren in éen' stond
zich, als een' plank zoo recht, in 't rond gedraaid,
terwijl zij zelve nauw'liks op dorst zien....
Wat was hij sterk! Van heel de boldersgilde
zwaaide daar geen den gladden, zwaren bol
met zooveel kracht als hij: de vogels mochten,
gedraaid uit eik of noot'laar, door den kloeksten
der spelers op de spil gevijsd zijn - hem
weerstond geen enk'le! 't Bovenlijf voorover,
den linken voet vooruit, nam hij, met oogen
zoo scherp als die eens haviks, d'afstand op,
bevochtigde even met de linkerhand
het gladde tuig... éen zwaai, en middendoor
geborsten, vloog de vogel in de lucht....
Wat was hij schoon!.. Geen meisje, die des Zondaags,
ter hoogmis, als hij voor het Evangelie
hoog oprees van zijn' stoel, 't gebed niet staakte,
en - heimlik lonkend onder 't zijden doek, hem
met blikken niet verslond. En toch eilaas!
't ‘Kriekappelken’ - want, om zijn' wangen, die
rood als kriekappels bloosden, had de jonkheid
hem zóo geheeten - toch, wie had het ooit
gedacht van zooveel frissche en kloeke jeugd,
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school in het twintigjarig jong'lingshert reeds
de kiem der kwaal, die geen vergiff'nis kent,
- longtering is haar naam...
Haar dunkt, daar ligt hij,
bleek, uitgemergeld, als een levend rif,
opnieuw vóor haar, als d'avond vóor zijn' dood,
de keel beangst, de handen saamgevouwen,
en de open oogen strak op haar gericht...
Toen had hij zacht, de vingers nauw bewegend,
haar aan zijn' zij gewenkt, en lang, zeer lang,
terwijl de vader 't werk in schuur of stal
bestuurde, en moeder voor het eten zorgde,
had hij, met doffe stem....

V.
Daar schrikt de maged
op uit haar' mijmering.... Op blinde of deur
- niet duid'lik is 't haar - klonk, driemaal herhaald,
iets, als het zachte kloppen van een' hand...
Zou dat haar oom...? Zou moei onpass'lik wezen?...
Of heeft zij niets gehoord?...
En traag, als éen,
die aarz'lend slechts volbrengt, wat zij besloot,
trekt zij het deurken open...
Pikzwart ligt
de gang, en stil... Geen klank, geen voetstap... Niets!...
Omzichtig sluit zij, zonder dat een' harre
nog krijsche, 't slaapvertrek, en op haar' stoel
neerzinkend, dwaalt zij weer, in diepe droomen,
op vleugelslagen der herinnering...
Met doffe stem, als naar zijn' woorden zoekend,
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had, om éen' gunst, de stervende gesmeekt...
Aan haar alleen had hij 't vertrouwd: zijn einde,
met rassche schreden, rasscher dan wel éen
dorst denken, naderde 't... Zijne ouders had hij
niet graag zoo toegesproken! Zwak en oud,
zij hadden 't niet gedragen... Doch, aan haar,
de kloeke, die hij liefhad boven allen,
kon hij 't niet zwijgen... Dan, hem moest, nog eer hij
den laatsten snik zou geven, van het herte
een drukkend pak... Zoo schoon was 't leven, en
hij had het leven lief! Vooral om haar,
om Jepha, zijne Jepha... Toen hij nu,
een' maand geleên, na korte beterschap,
hervallen was, en niets....
Ter tweede maal,
schrikt uit haar' droom de maagd.... Neen, zij vergistte
zich niet deez' reis...
Op 't venster - duid'lik heeft zij
't gehoord - weerklonk een kloppen, zacht, zeer zacht,
als hij te kloppen plag, zoo - tok, tok, tok,
nauw hoorbaar, en zeer traag...
Zoo ze opendeed!
Zoo zij naar buiten blikte, en - zich vermannend vroeg, wie daar klopt... gebeure dan, wat wil!!
Zoo zij nog even wachtte...
Waarom jaagt nu
haar hert zoo wondersnel, als stond, daarbuiten,
twee passen slechts van haar, een vriend, een broêr...?
Zou hij het wezen?
Maar, zóo hij 't kon zijn,
dan is 't zijn' ziele, die om hulpe smeekt...
(1)

Las zij niet meermaals, in ‘Den Paedagoog ’,
van zielen, die op aerde wederkeerden,
om van hunn' dierb'ren....

(1)

Gekend volksboek.
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Sidd'rend stond zij daar,
en staarde in 't rond, als een', die raad'loos is,
en vrucht'loos wacht op bijstand, die niet komt...
Daar zinkt zij, de armen kruiswijze uitgestrekt,
met de oogen dichtgenepen, neer ten grond,
en tracht te bidden.... Vrucht'loos pogen! Bidden zij kan niet bidden!... Of onzichtb're vingers
met zacht geweld haar' wimpers openschoven,
valt telkens weer haar blik op 't lieve beeld
des dooden aan den wand...
En, wonderbaar!
Alsof een toov'naar, met subtiele verven,
die welbekende trekken had gewijzigd
dat is het beeld van haren Lermus niet,
zooals hij, frisch en blozend, naar de kermis
haar eens geleidde, maar het beeld des veegen,
't beeld des verscheidenen, wien zij... zij zelve,
hel oog geloken had...
En hoor, daar suizen,
onhoorbaar schier, zooals zijn mond, die sprak,
zijn' woorden haar door 't vol gemoed:
‘Toen deed ik
Gode een' gelofte...: zoo 'k genezen mocht,
zou ik, op blooten voet, een' Vrijdag vroeg,
naar Assche in beêvaart gaan, ter eere van
Heer Jezus' heilig Kruis.... Doch, is 't mij, arme,
onzalig te genezen, dan, o dan,
zou Jepha, in mijn' plaats....’
Daar springt het meisje,
als door een plotsling licht verhelderd, recht,
en ijlt naar 't venster...
God! Op de eigen stonde
ving 't heimlik kloppen, thans ten derden keer,
op 't raamken aan... Neen, thans geene aarz'ling meer!
Van hoofd tot voeten als een lijk zoo kil,
in al haar' leden huiv'rend, rukt zij, sidd'rend
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ofschoon met vaste hand, het klinkjen op,
en roepl, uit al haar' kracht, dat heinde en verre
de weergalm 't nakrijt in den stillen nacht,
een juichend, trillend: ‘Ja!’ Toen keek zij, stouter,
daar niemand antwoord gaf, ter venster uit...
(1)

Stil was 't ‘geleeg’... Het zwabberluwtje speelde
in 't wingerdloover onder 't pannendak,
en, heerlik zwom de volle maan - een' zwane,
die weiger in 't genot van 't lavend vocht,
in zoeten slaap op d'effen vijver drijft hoog aan den reinsten hemel...
Ginds, in 't hofken,
zond, uit het iepenloof, de nachtegaal
een' langen triller op, vol eind'loos wee...
Elf sloeg de klok, wijd, op den kloostertoren...
Dienzelfden ochtend, eer een haan nog kraaide,
trad Jepha tot het bed van 't oude paar...
Zacht wekte zij den grijsaard uit den slaap,
sprak stil en lang, vroeg hem zijn' morgendzegen,
en ging, vóor dag en dauw, op bloote voeten,
den rozenkrans in hand, den steenweg op,
die haar - een uur slechts later - te Asch zou brengen.

VI.
't Is volle dag. Acht uren slaat de klok!
Kent gij de maagd, die, in haar zondagspak,
vlug als een' hinde, 't smalle wegsken volgt,
dat, als een lichtgeel snoer, de wei doorkronkelt?
Gij, bloeiend kantje, kent gij haar niet meer?
Gij, madelieven, boterbloemen, kollen,
die tusschen 't hooge gras uw' kleuren mengt;

(1)

Het erf.
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gij, grijze wilg, die over 't beekje buigt:
gij, blanke abeel, die reikhalst tot de wolken;
kent gij haar niet, die u tot kransen vlocht,
of in uw lommer rustte?
O! iets verrukkends,
iets geheimzinnig schoons en bovenaerdsch
schuilt in den zomerochtend..... Hemelsch puur,
op zijden wiekjes, klam nog van den nachtmist,
zwabb'ren de luwtjes rond; het beekje babbelt
gelijk kristal zoo helder tusschen 't riet;
op tak en twijg ontwaakt gewiekt gezang,
en vlekk'loos blauw welft zich 't onmeetbaar aether...
Is dat een gil van smert, een jubelkreet,
dien plots de maagd, de handen samenvouwend,
met starende oogen, slaakt...?
Zie twintig schreden
van haar verwijderd, onder de oude wilg,
wandelt, in blinkend witten kleederdos,
een' mensch'like gestalte...
- Hij, hij is 't!
Wat is hij schoon!... Zoo moeten eng'len zijn.
Zijn aangezicht is louter, louter zon,
en blanker zijn én wang, én hand, én voeten,
dan 't reinst albast... Een roosjen in zijn mond!
En, als een held're nevel, vol van licht,
die slechts der dingen omtrek wat verduistert,
hunn' kleur wat tempert en toch niets verbergt,
zoo, als kristal doorschijnend, is zijn lichaam,
onstoff'lik en toch zichtbaar, niet te vatten
en toch gevormd, geheel en ijdel toch,
zoo licht als lucht, en luchtig als het licht!
Daar schijnt hij haar te merken; uit zijne oogen
glanst bovenaerdsche goedheid, en, terwijl
onzeglik teer, om 't fijne lippenpaar,
een milde glimlach siddert, zweeft hij, langzaam,
langs 't klamme weigras voort, en deinst, en deinst....
tot zijn doorzichtig lichaam, als de zeepbel,
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die rijzend, dalend op den lentewind,
al 't kleurenschoon des regenboogs vertoont,
tot ze, eensklaps barstend, sporeloos verdampt,...
zich oplost in de lucht, niets achterlatend...
Alleen een vlinder fladderde, op gouden vlerk,
licht als een sucht, ter eigen plaats omhoog,
beschreef, traag stijgend, rond het zwijgend meisje
een' wijden kring, en vloog dan, wondersnel,
steeds hooger, hooger, fluks onzichtbaar wordend,
naar 't blauw gewelf, dat laaide in zonnegloed!

VII.
Als uit een' droom, - o zoet, doch veel te kort ontwaakte Jepha thans. Een diepe zucht
verruimde haar de borst, en, met een wonder
gevoel van troost en hemelvreugde in 't hert,
- gevoel der moeder, die uit de armen van
een' wreeden beul haar' een'gen zoon mocht redden;
gevoel der bruid, die, uit een' duist're krocht,
den vrijgesproken bruigom heimwaart voert, sloeg zij de baan in, die ter hoeve leidt,
en viel weldra, met heete vreugdetranen,
de wachtende ouders juichend om den hals!
POL DE MONT.
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Een en ander over de taal en de volksmythologie in Limburg.
Minder dan wij meenen, kennen wij sommige streken van ons eigen land; de Vlaming
die zich een kleine uitspanning wil gunnen en eens van midden veranderen, begeeft
zich veelal naar Brussel of Antwerpen, of gaat wat zeelucht inademen. Onze
nieuwsgierigheid omtrent ons eigen land en volk strekt zich, het feit is overbekend,
niet ver uit; en de Vlamingen, die meer van Vlaanderen kennen dan een paar steden
en de zeekust, zijn licht te tellen. Er zijn weinig stedelingen, die met het leven der
buitenlieden vertrouwd zijn. Geen onzer, bekwaam om het volk opmerkzaam gade
te slaan en met zijn aanteekeningen onze kennis van ons volksbestaan te verrijken,
had ooit de gedachte eens de Zelenaars of de Teuten te huis te gaan bestudeeren.
HUYTTENS leverde eenige kostbare bijdragen over de bezembinders van het
(1)
Meetjesland . Dat er, bij de eischen die de wetenschap onzer dagen aan een
dergelijken arbeid stelt, nog veel dient bijgevoegd, zal niemand ontkennen; doch
deze opmerking wil van de waarde van zijn boekje geenszins iets afnemen, en
steeds blijft het een goede grondslag tot een omstandiger soortgelijk werk.

(1)

J. HUYTTENS.- Études sur les Moeurs, les Superstitions et le Langage de nos Ancêtres (les
Ménapiens). Gand 1861.
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Onder de streken, ons over het algemeen weinig, zoo niet volstrekt niet, bekend,
mag men de provincie Limburg tellen. Sommigen onder ons, die niet voor wat loopen
terugdeinsden, - inderdaad, wanneer er spraak is van een gewest te voet te gaan
bezichtigen, trekken velen evenals de slak, hun horentjes weer in - deden wel eens
een uitstapje van een paar dagen in de Kempen, gingen eens naar Hasselt een
‘oud systeem’ proeven, en eventjes kijken naar de Fontein van Plinius te Tongeren;
zagen ook Genck en Beverloo en Maaseik, ja trokken zelfs over de Limburgsche
zandheuvels de Antwerpsche heide in. Toch zal niemand wanen, dat hij daarmede
het volk heeft leeren kennen. Tot deze kennis geraakt men slechts door een langer
verblijf; ik ken van een andere zijde veel personen, die jaren lang als vreemdeling
zich op een plaats ophielden en nooit eenige eigenaardigheid bij hunne nieuwe
medeburgers opgemerkt hadden. Er zijn altijd lieden, (en ze vormen het grootere
gedeelte) welke, met hun oogen open, blind zijn. Zoo kende ik vóor jaren een Fransch
soldaat, die alle mogelijke veldtochten meegedaan had: de Krim, Italië, China en
Mexico. Ik had, onder het drinken van een glas, beslag op hem gelegd, hopende
over al deze gewesten een menigte belangwekkende bijzonderheden te vernemen.
Alles wal ik intusschen uit hem vermocht te trekken, waren inlichtingen omtrent de
kwaliteit en den prijs van genever, bier en tabak in die landen, en andere
onbeduidende zaken.
- ‘En de menschen in die streken, vroeg ik hem, hoe zien die er uit?
- De menschen?... Wel, die zien er uit als wij!
- Maar gij, die in China geweest zijt, gij hebt dan niet bemerkt, dat de Chineezen
hun haar in een vlecht dragen, die van achter op hun rug hangt?
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- Ach ja! 't is waar!... (Nu herinnerde hij het zich!) Wij vermaakten ons zelfs met er
aan te trekken als aan een schel!’
De man had de wereld rondgereisd met zijn oogen toe. Jantje van Amsterdam,
de legendarische personage, welke mijn lezers gewis kennen, althans door het
spreekwoord, had ook ‘zeven jaren op zee gevaren en nooit water gezien’. Te
Hasselt voegt men er bij: ‘en had water noch wind gezien’.
Een kennis, zooals ik hooger bedoel, kan evenwel, betrekkelijk een oord of een
gewesl, slechts verkregen worden door een min of meer lang verblijf op de plaats,
en een min of meer druk verkeer met de menschen. Openbare ambtenaars, aan
verplaatsing onderworpen, zijn derhalve de personen die zich het best in de
gelegenheid vinden, in den vreemde (ik meen op andere plaatsen dan hun
geboortestad of -dorp) menschenkennis op te doen. Als zulke was het mij ook
gegeven, - ik durf bijna niet zeggen gegund, want ik herinner mij nog de vreugde
waarmede ik een andere benoeming verkreeg - een jaar in de provincie Limburg
en wel te Hasselt te vertoeven; ik keerde er sedert dien tijd herhaalde malen terug
en was alzoo in de gelegenheid het volk in de stad en de omstreken eenigszins van
nader bij te beschouwen. De gegaarde opmerkingen wensch ik hier den lezer mede
te deelen. Volledig is zulk een arbeid nooit; ook is het mijn doel niet, hier meer te
geven dan een eenvoudige causerie over land en menschen - vooral deze laatste
- hun leven, hun gedachten, kortom, eenige aanteekeningen omtrent de
eigenaardigheden die mij als vreemdeling in dit gewest troffen, en omtrent hetgeen
ik hoorde vertellen.
Ik was - het slaat mij nog goed voor den geest - verre-
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weg niet tevreden, toen ik in September 1880, mijn benoeming kreeg tot leeraar
van Nederlandsch aan het Atheneum te Hasselt. Ik kende mijn nieuwe verblijfplaats
volstrekt niet. Gewoon aan het Universiteitsleven in een vroolijke stad, zoo vol
beweging, als Luik, terwijl ik mijn vakancie doorbracht te Gent, scheen mij dat
gedwongen verblijf, en ditmaal als ernstig man, in een kleine stad die in mijn oog
buiten alle gemeenschap lag, een ware ballingschap te zijn. Deze benoeming was
voor mij meer dan een teleurstelling geweest. Als début in de ‘edele’ loopbaan,
welke het onderwijs der jeugd, der spes patriae tot voorwerp heeft, moesten wij
zonder morren in de keus der hoogere overheid berusten; toch hadden wij deze zooveel mogelijk - door bekenden of ‘beschermers’ doen polsen, en als voor al mijn
makkers, was een man, die tot de administratie toegang had, voor mij naar Brussel
geweest, en hij kwam af met de aangename tijding, dat ik als intérimaire te Brussel
benoemd was. Dit heugelijk nieuws vervulde mijn hart met een zoete blijdschap.
Nu kon ik elken zondag, ook wel eens meer in de week, mij weer om den huiselijken
haard komen neerzetten; min of meer nog aan de ‘tafel van moeder’ meedoen, de
oude betrekkingen voortzetten, aan het letterkundig leven der Vlaamsche stad
deelnemen; mogelijks was wel een kleine liefde in het spel. Wie weet?... Ik was
jong... In de nieuwe verblijfplaats kon ik het leven der groote stad, voor velen, in
dien tijd ook voor mij, een behoefte, voortleven. Om al deze redenen, was het
aangebrachte nieuws mij een balsem om het hart! Helaas! de dienstvaardige man,
die zich om mij bekommerd had, was half doof. Hij meende Brussel te hooren, en
men sprak hem van.... Hasselt. Op een vrijdag, een ‘ongeluksdag’, vernam ik de
officiëele tijding, en ik werd uitgenoodigd mij onmiddellijk naar mijn bestemming
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te begeven. Wat een slag! Ik had een waren schrik van de kleine stad, vooral van
Hasselt. Dat scheen mij zoo ver van alles, zoo afgezonderd te zijn, zoo op het einde
der wereld; de weinige Hasselaars die ik ooit te zien had gekregen, waren volmaakte
kwezelaars geweest. Zij hadden zoo zonderlinge gedachten, hadden zelfs min of
meer een eigenaardigen typus. Dat deze niet te hunnen gunste beoordeeld werd,
hoef ik niet te zeggen. In mijn verbeelding moest iedereen te Hasselt er uitzien als
de specimens die mij bekend waren, en mijn geest spon die gedachten verder. Het
stadje zelf scheen mij, zonder dat ik er ooit den voet gezet had, het voorbeeld van
allen kleinsteedschen geest!
Inwoners van grootere centrums hebben meestal een zekere vrees van het leven
in kleine plaatsen. Dit gevoel heeft zijnen grond. In de groote steden is het beslaan
vrijer, men kent elkander nauwelijks en is op die wijze meer buiten het bereik der
kritiekzieke medeburgers. In een kleine stad is dat heel anders: onmiddellijk weet
iedereen, dat een vreemdeling verwacht wordt; elkeen kent hem, voor bij nog
aangekomen is. Terwijl hij in de ledige straten voorbijwandelt, wordt hij ontleed;
aangezien als een kuriositeit; de bewoners komen op hunnen dorpel bijeen en kijken
hem na: ‘Zie, dat is de nieuwe professor! hij heeft een langen neus, hij heeft kromme
beenen, het is een schele! hij ziet er zus of zoo uit!’ Overal wordt hij gekeurd, overal
moet hij ‘van zijn pluimen laten’. 's Anderdaags zijn er reeds een menigte lui die den
hoed voor hem afnemen: ‘Meneer Professor!’ langs achter, ‘Meneer Professor’,
langs voren. - ‘Wat zijn de menschen hier beleefd!’ denkt de nieuweling. (De boeren
op den buiten zeggen ook ‘goeien dag’ aan iedereen.) Doch reeds weet heel de
stad waar
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of de vreemde den avond doorgebracht heeft. Het spel begint: dag voor dag houdt
zich de stad bezig met zijn levenswijze te bestudeeren. Ware dit echter alles! Zijn
aankomst was een gebeurtenis; de minste voorvallen in zijn leven worden door de
‘vuiltongen’ gecommenteerd. De jongeling heeft altijd goede vrienden, die er vermaak
in scheppen met hem al dat gekakel over te brengen; richt hij zijn levenswijze naar
de vreemde raadgevingen, zoo is hij ongelukkig. De kritiek, immer gereed om tot
kwaadsprekerij over te slaan, deed menigeen de kleine stad ontvluchten. Mij ook.
Men leert echter veel, naarmate men de jonge jaren aflegt; en ook ik leerde de kleine
stad dulden. ‘Doe wel en zie niet om!’ is de leefregel die hier dient toegepast. Wie
zich aan het gesnap der menschen stoort, heeft onaangenaamheden in menigte.
Zoodra zij echter weten, dat men zich om hen niet bekommert, zoo zeggen zij wel:
‘dat is een eigenaardig man, een type!’ doch zoo wordt hun dikwijls de mond gestopt.
Onder het opzicht der kleinsteedschheid heeft Hasselt niets aan andere kleine
plaatsen te benijden; nu ik een enkel woord over het karakter van deze gezegd heb,
is het ook mijn inzicht niet, hierover in bijzonderheden te treden.
Hasselt heeft meer, waardoor het den vreemdeling in verlegenheid kan brengen;
meer bijzonder, den bewoner der beide Vlaanderen. - En dit is zijn taal.
Toen ik, met een hart zoo klein als een boontje, op zondag rond het middaguur
te Hasselt afstapte, was de aanblik van het eenvoudig en in rooden baksteen
opgetrokken station niet van aard, om mij van de beweging in mijn nieuwe
verblijfplaats een hooge gedachte te geven. In groote steden zijn wij gewoon aan
ruime stationsgebouwen; al de andere bestempelen wij graag als ‘boerenschuren’.
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In mijn geest werd ook Hasselt onmiddellijk een ‘groot dorp’.
Toen ik echter 's namiddags mij op zoek naar een huisvesting begaf, moest ik
een zonderlinge ervaring opdoen. Het is een bekend feit, en wij zijn er waarlijk niet
te beter om, dat wij in Vlaamsch België slechts de volkstaal spreken; alleen in het
onderwijs, en wel in de Nederlandsche les op de athenea, spreken wij Nederlandsch.
Op de gemeentescholen hoort men dialekt, of wel een met dialektvormen zeer
doorspekt Nederlandsch. Wij hebben er een waar genoegen in, om ons dialekt te
spreken, en die liefde tot ons engere vaderland straalt bij ons door, wanneer wij
ergens in den vreemde, een Vlaming van dezelfde plaats als wij ontmoeten. Nooit
zal in dit geval een woord in goed Nederlandsch gewisseld worden. Van de vormen,
die de gesproken taal elders aanneemt, hebben wij over 't algemeen weinig begrip.
Te Gent, bij voorbeeld, aapt men wel den Bruggeling en den Westvlaming na, met
de ij in i en de ui in u te veranderen; van de overige eigenaardigheden der
Westvlaamsche volkstaal weten wij bitter weinig, en willen wij eens spreken als in
West-Vlaanderen, dan komen wij veelal voor den dag met de gestereotypeerde
zegswijze, die aan Kortrijk toegeschreven wordt: kom bienne in 't uzeke van lekke,
't zal regenen op gi. (Kom binnen in mijn huis, 't zal op u regenen). - Een pupegale
is algemeen bekend als de Westvlaamsche benaming van een kruiwagen. ‘Te
Antwerpen’, zeggen wij te Gent, ‘spreekt men het “schoonste Vlaamsen” in België’;
wil men andere dialekten karakteriseeren, zoo is het met de pinnemoesj (= slaapmuts,
gesproken met sj = Fransche ch) of ‘den broïnen’ (= bruin bier) voor Brussel, het
Leives (Leuvensch bier) voor Leuven, of de kosjers (= kaatsers, fr. ch) voor Oollsjt
(= Aalst, fr. ch).

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

296
Voor bijna allen beperkt zich daarbij hun kennis der Vlaamsche dialekten. Ik beken
ook dat ik, toen Hasselt mij als verblijf aangewezen werd, geen de minste voorstelling
had van de vormen die de taal daar aanneemt; en toen ik mij op zoek begaf naar
kamers, wendde ik mij tot de lieden eenvoudig in mijn plat-gentsch dialekt. Ze
verstonden mij niet, en antwoordden mij in een taal die ik niet verstond! Wij gelooven
veelal, dat de bewoners der verschillende Vlaamsche gewesten elkander volkomen
begrijpen; of liever, wij hebben daarmede nooit veel onzen geest gebroken, en de
zaak weinig op de proef gesteld. Velen onder ons oordeelen zoo a priori. ‘Dat moet
zoo zijn’, zegt men, en wie het tegendeel beweren zou, is op een dwaalspoor. Jawel! probeer dat maar eens. Onze Gentsche volkstaal is juist niet die, onder de
Vlaamsche dialekten, welke het dichtst bij de geijkte taal gebleven is; spreek ze
eens in West-Vlaanderen, te Brugge, of in den uitersten westhoek, en men zal vele
woorden niet begrijpen; de beteekenis van sommige grammatikale vormen eveneens
zal den toehoorder ontsnappen. Omgekeerd zal de Gentenaar talrijke vormen of
woorden, reeds van het dialekt van Aalst en omstreken, bezwaarlijk verstaan, en
meer dan eens om uitlegging moeten vragen; toch is de afstand niet meer dan vijf
mijlen. Verder op naar het Oosten wordt de zaak meer ingewikkeld; en op het gevaar
af, dat de Brusselsche Chronique, zoozeer om de Vlamingen bezorgd, aan de deur
zou staan luisteren, moet ik luidop bekennen, dat ik, leeraar van Nederlandsch bij
het Koninklijk Atheneum van Hasselt, die meende eenigszins Nederlandsch te
kennen, uit het gebrabbel mijner hospita niet wijs kon worden. - Toen ik nu zag dat
mijn Gentsch er als Latijn klonk, beproefde ik tot mijn doel te komen in zuiver
Nederlandsch; mijn Vlaamsch hart zag er natuurlijk tegen op om
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in een Vlaamsche stad Fransch te spreken. Helaas! ik was niet gelukkiger. De vrouw,
tot wien ik mij gewend had, verstond dat al niet veel beter, en onbekwaam om mij
in hetzelfde Nederlandsch te antwoorden, bediende zij zich voortdurend van haar
onmogelijk dialekt. Wat bleef er mij over? O Chronique! O Gazette! Ik nam mijn
toevlucht tot het Fransch, de wereldtaal (sic!), en de zaak werd geklonken.
De bezwaren, die de vreemdeling vindt om zich van de te Hasselt gesproken taal
rekenschap te geven, bestaan natuurlijk slechts in den beginne. De moeielijkheid
is overigens dezelfde in alle talen: Luiker en Bergener Walen verstaan elkander
evenmin, Groningers en Zeeuwen zijn in hetzelfde geval. Na eenige dagen herkent
men reeds de gewijzigde vokalen, en de grammatikale vormen treden van lieverlede
in een klaarder licht; doch hiertoe hoeft een korte tijd. In den eerste sprak ik wel
eens Fransch, en dit, gevoegd bij het vreemd uitzicht van den naam, vestigde de
kleine stad spoedig in haar oordeel over mijn nationaliteit. ‘Wat voor een professor
van Vlaamsch heeft men ons daar nu gezonden’, zei men, ‘het is een Franschman!’
Van waar komt nu wel de groote moeielijkheid die het dialekt der stad Hasselt den
vreemdeling oplevert? Wij weten zoo weinig over onze dialekten, dat eenige woorden
over de Limburgsche volkstaal hier niet misplaatst zullen zijn.
De eerste hinderpaal spruit voort uit den eenigszins verschillenden woordenschat.
Vele Oudnederlandsche woorden bleven hier bewaard; andere vinden wij terug in
het Duitsch; men zal er enkele aantreffen, welker tegenwoordigheid aan het naburige
Waalsch moet toegeschreven worden; eindelijk hebben sommige een beteekenis,
geheel verschillend
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van die welke men hun gewoonlijk in de geijkte taal geeft. Ettelijke laat ik hier volgen;
dit lijstje bevat wel de hoofdzakelijkste. De uitspraak geef ik zoo nauwkeurig als
mogelijk weer; doch iedereen die zich reeds met de studie der dialekten bezig hield,
weet hoe dikwijls het onmogelijk is, de vokaalkleur volledig af te beelden.
Achter in achter (= op) straat loopen; achter huis = in huis. (In onze
middeleeuwsche taal bestond: achter velde, achter lande, achter huse, enz. Zie
Reinaert 2429.)
allewäl = tegenwoordig, voor het oogenblik.
alk = geheel; dikwijls gesproken álek.
astrant = stout (fr. assurant).
(1)
ba in ba och merge = den een of anderen dag; tegen ba = tegen straks (Hd.
bald).
bag = (varken): bagge van jongens.
bats = bil, dij. Nim nog e bätske (van een hoen of duif).
bra (= braaf) gebruikt als versterking van het adj. tot den superlatief: bra lank (zeer
lang; zeer is niet gebruikt).
blatsen = blaffen.
(2)
bedēēme = straks (met eenen).
beeizab, mv. beeizabbe = meikever.
daal = beneden (cf. Mndl. te dale).
ēēl - toch.
énneu = ekster, domoor (cf. Antw. anne): ne miekken énneu = iemand dien men
omver kan blazen (miek = brood, fr. miche).
erg = gierig.
feggel = lap.

(1)
(2)

De lange a behoudt haren klank zeer zuiver, cf. aa als vervanging van Ndl. au of ou.
ēē in deze noteering klinkt als Gentsche ee in steen.
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foutelen = zeuren in 't spel (van fout).
geliëg = huis.
galjoen = kooi (Waalsch gaïoule; Oudfr. gaole).
gritsel = raak, hark.
hēēt = hoofd (cf. mnl. hoot).
(1)
hel = hard (een hel peer).
kabast = marbol.
kalle = kouten, spreken.
karesseere = vrijen.
kazele = praten.
keddel = lap.
kiëke = schreeuwen, weenen.
kleddere = klouteren (kleddermännekes = vitsen).
klonk = holleblok.
knap, mv. knabbe = tien-centimenstuk (knäpke: 0,05 fr.)
kneuk (d.i. knook) = bult, buil.
koekerél = ijstol.
koet = gat, opening (mottekoet = motgat).
(2)
kôôd (d.i. kwaad) = slecht: kôôë vodde = slechte kleederen; e kôôd kendj: maar
een kind.
krek = juist (fr. correct).
krië(g) = nauwelijks.
kwjaling = tweeling.
maal = zak, tesch (cf. Mndl. male).
meich = moede.
merreg = murw (de jarble zijn nog nie merreg = de aardappelen zijn nog niet gaar).
met = muts.

(1)
(2)

Aspiratie bestaat zoo weinig als in het Oost-Vlaamsch dialekt.
ôô, in deze noteering klinkt als de zware Oost-Vlaamsche aa in raad (of als Eng. a in alt).
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meus = modder (cf. mozegal).
miĕk = wit brood (broed alleen = zwart brood).
mou = waar.
nere = gang (corridor): obbe nere (in den gang).
nits = bluts.
och = of.
onttege = (cf. Hd. entgegen).
paterkäpkes = capucienen (plant).
peeipeleer = vlinder.
permēēl = koolschop.
plimp = wimpers.
poene = kussen; een poen (= kus).
räre = rillen.
(1)
rijne - achter de haag loopen.
roepsel = rups.
schalei = koer.
sir, het Hasseltsche stopwoord, dat met het Vlaamsch zulde of zulle overeenstemt,
en even veel gebruikt wordt; ich zal keume, sir! Braaf zijn, sir!
stichele = zeuren.
stip = vlaag (gewoonlijk van kwade luim).
strikke = breiden (Hd. stricken).
tiëg = taai.
triggele = mangelen (= pronsele, Oost-Vl. ronselen).
valsch = plaagziek.
vlek, verlengd vlegge (vlug) = deugniet.
voeze = kiezen (van Fr. voix).
vrēēd = hard tegen de pijn.
vreum (d.i. vroom) = naarstig.

(1)

ij heeft in deze noteering bijna den klank der Eng. ă in hand, zeer verwant met den Gentschen
ij-klank.
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wa = hoe (Hd. wie).
weps = flauw (ne wepserik, ne flouërik = flauwe, zoutelooze kerel).
Deze woorden, die ik noteerde naarmate zij mijn oor troffen, komen veelvuldig in
het gewoon gesprek voor. Zij putten het onderwerp verreweg niet uit; toch laten zij
den lezer oordeelen over de verscheidenheid, die de woordenschat van het een
gewest tot het ander kan aanwijzen.
Zijn de termen, die de vreemdeling te Hasselt te hooren krijgt, zoo verschillend,
niet minder afstand bestaat er tusschen de grammatiek van onze Vlaamsche
dialekten en de Hasseltsche volkstaal. Dezelfde karaktertrekken biedt nagenoeg
het dialekt der geheele provincie aan.
Vooraf echter nog een woord over de verhouding der Limburgsche vokalen tot
de algemeen Nederlandsche. Ik noteer hier slechts de hoofdzakelijke wijzigingen:
Lange a voor r krijgt een j voor zich: paard wordt pjaard; waard wordt wjaard.
Ziehier eenige andere voorbeelden:
mjaart - maart.
vjarig = vaardig.
vjaars = vaars.
terwjáars = dwars.
jarbel = aardappel.
Niet zelden valt alsdan de r weg; zelfs komt dezelfde verandering voor in plaats
van e of o:
kjaan = kern.
kjaas = kers.
gjaan = gaarne.
latjaan = lantaarn.
pjaarsel = perzik.
wjare = worden.
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Ei wordt veelal zachtlange ee.
eek = eik
klee(n) = klein
mee (mei), zee (zei, zeide); hee (hei, heide); wee (wei, weide); eegen (eigen).
Eeuw, ouw, auw of ieuw gaat over in ö, ongeveer met dezelfde uitspraak als in
können, doch wat gerekt:
mö = mouw.
nö = nieuw.
gö = gauw.
snö = sneeuw.
Ui wordt zachtlange ee, soms oe:
fleet = fluit;
speet = spuit;
soekker = suiker;
boek = buik.
Ou wordt gerekte zeer zuivere aa, de Gentsche ij zeer nabij:
aad = oud.
zaat = zout.
smaat = smout.
kaat = koud.
Soms wordt ou gerekte opene ôô:
hôôt = hout.
stôôt = stout.
Zacht- en scherplange e en o woorden in de uitspraak scherp onderscheiden.
Zachtlange e gaat over in een tweeklank ië:
spriëke = spreken.
stiële = stelen.
ziëtel = zetel.
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Scherplange ee klinkt als in Oost-Vlaanderen:
bēēn - hēēr - tēēkenen.
Zachtlange o wordt eu, nagenoeg als in Oost-Vlaanderen:
veugel = vogel.
Scherplange oo wordt oe:
boem = boom.
loepe = loopen.
koepe = koopen.
Toch zijn er in de beide dialekten talrijke woorden, die van klank verschillen:
heuf = hof.
greuf = grof.
beug = boog.
neut = noot.
keumen = komen.
zeumer = zomer.
applekeuen = abrikozen.
keul = kool e.a.
Oe wordt een tweeklank ou, of oë waarbij elke klank zijn waarde houdt:
bour = boer.
stoul; vout; doun; bloud; houd; bouk, e.a.
Lange u wordt dezelfde diphthongische ou:
mour = muur.
our = uur.
Korte u wordt veelal zeer korte gesloten e:
drepke = drupke, dropje.
vlek = vlug.
Ook de konsonanten ondergaan vaak veranderingen:
t en d gaan op het einde en in het midden der woorden dikwijls over in tsj en dj
(met fransche ch en j).
maandjag.
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twintsjig.
kendj.
w komt voor in plaats van g en omgekeerd:
hage = houden, (houwen).
och = of.
Wisseling der liquidae heeft men b.v. in:
preupel = proper.
hamel = hamer.
De grammatikale feiten, die de taal voor den vreemdeling een onverstaanbaar
uitzicht geven, zijn, behalve de verbaalvormen, welker bespreking hier te veel plaats
zou innemen, de veelvuldige aanwending van het Umlaut en de vormen der
persoonlijke pronomina.
Het Umlaut is eng verbonden met het meervoud, tot welks vorming het dikwijls
behoort. Daar het mijn doel niet is, onder philologisch oogpunt een
wetenschappelijken arbeid te leveren, zal het hier volstaan zoo ik, zonder meer,
eenige voorbeelden aanvoer:
boem (boom) wordt bieme.
bonk (boek) wordt beeik.
vont (voet) wordt veeit.
bak (bak) wordt bäk
kneuk (knook, been) wordt kneek.
wôrd (woord) wordt wiërd.
In afleidingen en verkleinwoorden komt deze klankwijziging eveneens voor:
zak, zäkske.
pak, päkske.
aap, iëpke.
Hasselt, Hässelsch.
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last, lästig.
kamer, kiëmerke.
Ook zoo bij het imperfect van den subjunctief: ich wä dat hi keem (ik wou dat hij
kwame) ich ständ (stond).
Op meer dan een punt neemt de taal een Hoogduitsch karakter aan, zoo b.v. bij
de vorming van het meervoud op er voor de onzijdigen:
wijf, wijver.
wicht (kind), wichter.
kind, kinger.
koet (gat), koeter.
scherf, scherver.
glas, glazer.
Wie zal verder niet aan de Hoogduitsche conjugatie denken bij vormen als dji
spiltsj (= gij speelt); hië spiltsj (= hij speelt); hië kimp (komt); hië gee (gaat)?
Zooals men uit deze laatste voorbeelden zien kan, zijn de pronomina van de onze
zeer verschillend. Ziehier hun vormen:

n.

I
ich

II
djië

III
hië

ze

het

a.

mich

oech

him (hem)

eer (ze)

het

meervoud
n.

vië

djië

ze

a.

ôs

oech

hin (ze)

Het oude doe wordt nog gebruikt in de aanspraak, bij uitingen van genegenheid
of gramschap: doe schelm! doe vlek (deugniet)!
Het neutrum het wordt veelvuldig gehoord met evenveel accent als de overige
pronomina: Wie heet da gezeed? Hét. Da 't hét gezeed (dat heeft het gezegd; al
de klemtoon ligt op het).
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Zeer merkwaardig is het grooter gewicht dat aan het neutrum in het Limburgsch
dialekt toegekend wordt dan in de overige Vlaamsche. Vele persoonsnamen, vooren familienamen krijgen gewoonlijk een diminutiefvorm: iedereen te Hasselt kent
Deuriske (= Doruske, verkorting van Theodorus-ke); Stappers-ke; Tits-ke; worden
zij in den zin weggelaten, zoo vervangt men ze steeds door het onzijdig pronomen:
het kimp (het komt). Evenzoo voor vrouwsnamen.
Onder de verbaalvormen zal ik slechts opnoemen het zwak imperfekt, dat steeds
op de uitgaat, en den voorgaanden scherpen konsonant tot een zachten maakt:
wazde (waschte); lagde (lachte); alsmede het zeer zonderling participium praesens
op teeren of teeres: loepeteeven (s) = loopende; zingeteeres; valleteeres;
iëteteeres; vloeketeeres.
De punten, waarin het Limburgsch, meer bijzonder het Hasseltsch, zich
onderscheidt van het Nederlandsch, zou ik kunnen vermenigvuldigen. Tongeren,
Sint-Truien, Maaseik, andere kleine plaatsen, bieden evenveel eigenaardigheden
aan: zoo wordt de sch in de Kempen benoorden Hasselt dikwijls tot fr. ch.
De lijst der besproken punten moge echter volstaan; ik ben verzekerd dat elk
mijner lezers, die het onderwerp hier voor de eerste maal behandeld ziet, thans de
verlegenheid zal begrijpen, waarin ik was, toen ik plotselings en zonder eenige
voorbereiding, mij aldus in een zoo eigenaardig dialekt verplaatst vond.
Langzamerhand voelde ik er mij echter beter in te huis, ja, er toe aangetrokken, en
dit reeds door mijn onderwijs zelf. Het onderwijs in de moedertaal zou veel meer,
dan thans het geval is, het dialekt tot grondslag moeten nemen; voor het goed
verstand der schrijftaal is het een zeer gewichtig en hoogst nuttig
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bestanddeel. Ter loops wil ik ook nog bijvoegen, dat al onze leeraars van
Nederlandsch ten minste een oppervlakkige kennis moesten bezitten van onze
onderscheidene gewestspraken; deze mangel aan praktische kennis der eigenlijke
‘levende taal’ wijst zeer zeker op een groote leemte in ons academisch onderricht.
Wie de hooger gegeven lijst met eenige belangstelling gevolgd heeft, zal gewis
niet kwalijk nemen, zoo ik hier nog ten slotte een staaltje geef van Hasseltsche
volkstaal. Ik kies daartoe een zeer merkwaardig, tevens zeer eenvoudig
kindersprookje, het vertellingske van Janneken en Mieken, dat ik getrouw uit den
mond des volks afschrijf.
Dô weur ins nen heer en 'n madam; z'
haan twei kinger, Janneken en Meike.
De papa en de mama goenken ins op
rees; ze vrougen aan Janneken en Meike
wa ze hin moste meibrenge. Janneke
vroug e gôd schepke en Meike e gôd
kerfke. Doen goenke de mama en de
papa de rees op en ze brochte Janneken
e schoe gôd schepke mei en Meiken e
schoe gôd kerfke. Maa Janneke wôrd
jalous op Meiken omdat de minse
allegaar zeeën da Meike ze kerfke toch
zoe schoen weur. Doen zee Janneke:
Meike giëf mich our kerfke, dan kregdji
mei schepke; maa Meike weu nie: Haddji
our schepke, en ich haag mei kirfke.
Doen zee Janneke in zen eege: ich zal
our kirfke toch wel krêge. Het zee tege
Meike: koem ins mei bee mich wandele
en nimp our kirfke mei en ich zal mei
schipke meineme Meike dei wa Janneke
zee en goenk mei wandele. Doen kwame

Daar was eens een heer en een madam;
ze hadden twee kinderen, Janneken en
Mieken. De papa en de mama gingen
eens op reis; ze vroegen aan Janneken
en Mieken wat ze hun moesten
meebrengen. Janneken vroeg een
gouden schopje en Mieken een gouden
korfje. Toen gingen de mama en de papa
de reis op, en ze brachten Janneken een
schoon gouden schopje mee, en Mieken
een schoon gouden korfje. Maar
Janneken werd jaloersch op Mieken
omdat de menschen allegaar zegden dat
Mieken haar korfje toch zoo schoon was.
Toen zei Janneken: Mieken geef mij uw
korfje, dan krijgt ge mijn schopje; maar
Mieken en wou niet: Houd gij uw schopje,
en ik houd mijn korfje. Toen zei Janneken
in zijn eigen: ik zal uw korfje toch wel
krijgen. Het zei tegen Mieken: kom eens
mee met mij wandelen en neem uw korfje
mee en ik zal mijn schopje meenemen.
Mieken deed wat
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ze in ne groete bosch en Janneke
graavde bee ze schipke e koet in de
grond en stouk Meike terin.

Janneken zei en ging mee wandelen.
Toen kwamen ze in een grooten bosch
en Janneken graafde met zijn schopje
een gat in den grond en stak Mieken
daarin.

Doen goenk het trek nô zeenes tö en
zee, doen ze mamake vroug mou Meike
weur, dat 't bee Tant nog wa spele bleef.
Maa Meike kwaam nie mir trek en
niemand wist mou 't gebleve weur. Doen
goenk op ne kēēr ins ne koepman deur
't bosch en zoug tô en schoen bloem op
Meike ze graaf stôôn. Hi plegde ze aaf
en stouk ze in zeene mond. Doen begost
de bloem te zinge:

Toen ging het terug naar zijnent toe, en
zei, toen zijn mamaken vroeg waar
Mieken was, dat het bij Tante nog wat
spelen bleef. Maar Mieken kwam niet
meer terug en niemand wist waar het
gebleven was. Toen ging op een keer
eens een koopman door het bosch en
zag daar een schoone bloem op Mieken
haar graf staan. Hij plukte ze af, en stak
ze in zijnen mond. Toen begon de bloem
te zingen:

Ach koopman lief, ach koopman lief,
Mijn broeder heeft mij vermoord;
Al om mijn gouden korfke,
En daarom ben ik dood.

De koepman dië verschrigde en zee: wa
's ta? en goenk 'n herberg in, en zee tege
de bazin: Bazinneke stiëk dee bloem ins
in öre mond. De bazin stouk ze in öre
mond en doen zoenk de bloem:

De koopman (die) verschrikte en zei: wat
is dat? en ging een herberg in, en zei
tegen de bazin: Bazinneke, steek die
bloem eens in uwen mond. De bazin stak
ze in haren mond en toen zong de bloem:

Ach bazinneke lief, enz.

Jô maa nö, zout dô krek Janneke ze
papake en ze mamake, e glaas beir te
drinke, en de bazin zee tege Janneke ze
papake:

Ja maar, nu zat daar juist Janneken zijn
papaken en zijn mamaken, een glas bier
te drinken, en de bazin zei tegen
Janneken zijn papaken:

Menēēr, stiëk dee bloem ins in öre mond. Mijnheer, steek die bloem eens in uwen
De papa stouk ze in zeene mond en
mond. De papa stak ze in zijnen mond
doen zoenk de bloem:
en toen zong de bloem:
Ach papake lief, enz.
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Doen stouk de mama ze in öre mond en Toen stak de mama ze in haren mond
doen zoenk de bloem:
en toen zong de bloem:
Ach mamake lief, enz.

Doen deene ze Janneke ze in zeene
mond stiëke, maa Janneke weu nie.
Doen op het leste most het toch, en doen
zoenk de bloem:

Toen deden ze Janneken ze in zijnen
mond steken, maar Janneken wou niet.
Toen op het leste moest het toch, en toen
zong de bloem:

Ach moordenaar, ach moordenaar,
Waarom hebt gij mij vermoord?
Al om mijn gouden korfke,
En daarom ben ik dood.

Doen deene ze Janneke meigôn wêêze
in de bosch, mou 't Meike gesteuken h^a:
en ze haaldje Meike er nog liëvetig uit en
het mocht in en schoen keuts zitte en zoe
nô zêênes gevare wiëre, en Janneke
most op de vuilkaar zitte.

Toen deden ze Janneken meegaan,
wijzen in het bosch waar het Mieken
gestoken had: en ze haalden Mieken er
nog levendig uit en het mocht in een
schoone koets zitten en zoo naar zijnent
gevoerd worden, en Janneken moest op
de vuilkar zitten.

Doen zee Meike ze mamake tege Meike:
ve zille Janneke wel ins krêêge en het
smiërde de hēēl trappe vol zēēp, en doen
roup Meike beuven aan 'en trap:
‘Janneke koem ins nô men schoen
bildjes keeike en Janneke weu zoe gö
op gôn en 't voul holderklabodder van
alle trappen aaf. Doen zei Meike:
Janneke doutj ör schinkes maar öt en
kom op ör zekskes op en zoe kreup
Janneke beuven op. Doen het beuve
weur, zee Meike: Janneke keeik ins in
men kis, wa schoen bildjes en Janneke
stouk zoe geu zeene kop in de kis.
Klabaats! zee Meike, en het goeidje de
kis tö en Janneke zeene kop weur aaf.
En doen kwaam er ne biër mee 'n lang
snöt, en hi viëgde 't vertelserken öt.

Toen zei Mieken haar mamake tegen
Mieken: wij zullen Janneken wel eens
krijgen en het (Mieken) smeerde geheel
de trappen vol zeep, en toen riep het
boven aan den trap: ‘Janneken, kom
eens naar mijn schoone beeldekens
kijken, en Janneken wilde zoo gauw
opgaan en het viel holderklabodder van
alle trappen af. Toen zei Mieken:
Janneken, doet uw schoentjens maar uit
en kom op uw zokjes op en zoo kroop
Janneken boven op. Toen het boven
was, zei Mieken: Janneken, kijk eens in
mijn kist, wat schoone beeldekens! en
Janneken stak zoo gauw zijn kop in de
kist. Plets! zei Mieken, en het gooide de
kist toe, en Janneken zijn kop was af. En
toen kwam er een beer met een langen
snuit, en hij veegde 't vertelselken uit.
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Onze taal heeten wij in Vlaanderen steeds Vlaamsch; te Hasselt is zulks niet het
geval, althans niet bij het eigenlijke volk, de lagere klassen in de stad, en de
plattelandbewoners geheel de provincie door, welke zeker hunne taal zuiverder
spreken dan de meer verfranschte burgerij en de gansch verbasterde hoogere stand.
De gewone benaming is te Hasselt ditsch d.i. de middeleeuwsche benaming dietsch;
in het zuiden der provincie zegt men dutsch. Nochtans van zich zelven sprekende,
in tegenoverstelling b.v. met de Walen, noemen zij zich Vlaamschen. ‘De Walen,
vertelde mij een boer, houdjen (sloegen) op de VLAAMSCHEN wä (gelijk) op ne
kaafzak.’ Evenals op vele andere plaatsen het geval is, onderscheidt men te Hasselt in het
gesproken dialekt nog de taal der betere burgerij en die der lagere klassen. Men
herinnere zich het Nieuwbrugsch te Gent; zoo onderscheidt men eveneens te
Amsterdam het Haarlemmerdijksch en het Kattenburgsch, het Nieuwmarktsch te
Roeselare, enz.
Te Hasselt heet men de taal van het gepeupel het Beeksch; deze lieden wonen
meestal in het gedeelte der stad dat men de Beek noemt. Deze wijk is samengesteld
uit een paar enge straatjes met lage huisjes, gebouwd in den trant der arme
woningen, welke, noch licht noch lucht toelatende, als met alle regels der
gezondheidsleer schijnen te spotten. Dat een bezoek obbe Beek (op de Beek) weinig
aangename indrukken achterlaat, hoef ik niet te zeggen, en in bijzonderheden treden
omtrent de slechte geuren die uw neus in dat kwartier opvangt, of omtrent de wijze
waarop zich de ellende op straat vertoont, moet ik zeker niet, daar iedereen wel
eens heeft kunnen oordeelen over het bestaan der ongelukkige wezens, die zich
in zulke stulpjes, dikwijls echte varkenshokken, ophoopen. Een Beekrat geldt dan
ook algemeen te Hasselt voor een groote beleediging.
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De spreektaal der Beek wijkt op vele punten af van de taal der burgerij; de boeren
spreken weer verschillend, en gebruiken woorden die de Hasselaar gaarne aanwendt,
wanneer hij de buitenlieden wil bespotten. Bots is een derzelve. De boer zegt bots
waar de Hasselaar strak (d.i. straks) gebruikt; meer in 't zuiden, te Alken, te
Sint-Truien, gebruikt men astrēēn (achtereen).
Voor de stad Hasselt zijn er overigens ook stereotiepe zegswijzen bekend, welke
zelfs in Vlaanderen in spot op Hasselt toegepast worden. Zoo zal men veelal te
Antwerpen, soms ook te Gent, wanneer er van Hasselt spraak is, hooren bijvoegen:
'n drepke van e knepke (een druppeltje van vijf centiemen). In de provincie zelve,
schijnen de spotters, die gaarne op de kap der Hasselaars zitten, vooral tot Sint
Truien te behooren. ‘Lombaarke, giëf mich ins 'n drepke van e knepke’, zegt men
steeds al zingende, wanneer een Sint Truienaar een Hasselaar wil nadoen. Het
Hasseltsch ‘zingt’ inderdaad zeer sterk. In schrift kan echter daarvan geen denkbeeld
gegeven worden. Hoe meer men de laddersporten der maatschappij afdaalt, des
te sterker ‘zingt’ de gesproken taal; en dat is ook een der kenmerken van het
‘Beeksch’.
Het zal den lezer, mogelijks meer den Noord- dan den Zuid-Nederlander, wellicht
verwonderen; doch er zijn personen, die zich moeite geven om de Limburgsche
gouwspraak tot schrijftaal voor dit gewest te verheffen. Het taalparticularisme heeft
ook den Oosthoek aangetast. Taalparticularisme is een plant die vooral in klerikalen
grond schijnt te willen opschieten; inderdaad, in de onderscheidene gewesten waar
het bestaat, zal men geestelijken aan het hoofd der beweging aantreffen: Guido
Gezelle, Ad. Duclos, en anderen in West-Vlaanderen, Amaat Joos in Oost-
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Vlaanderen, Polydoor Daniels in Limburg. Tegenwoordig bezit deze beweging twee
voorname organen: het bekende weekblad Rond den Heerd te Brugge, en 't Daghet
in den Oosten, dat jaarlijks ongeveer twaalf nummers laat verschijnen, en wel te
Hasselt; onlangs verscheen het eerste nummer van een derde blad Volk en Taal
(Oudenaarde), de spreektrompet waarmede de ‘Zantersgilde van Zuid-Vlaanderen’
ons het Evangelie wil verkondigen. Hun doel is overal het dialekt tot schrijftaal voor
de provincie te maken: men mag zich afvragen, welk dialekt men b.v. in de provincie
Limburg zal schrijven: of het Hasseltsch, of het Kempisch, of het Tongersch, of alles
te gelijk, met volledige vrijheid voor iedereen, te spreken ‘zooals hem de snavel
gewassen is’? Met Molière kan men van zulk een toestand zeggen:
On n'y respecte rien, chacun y parle haut,
Et c'est tout justement la cour du roi Pétaud!
(Tartuffe l, 1.)

Wanneer die heeren Vlaamsch-België, dat thans slechts door zijn schrijftaal, het
resultaat der vijftig laatste jaren strijdens, samenhangt, zoodanig zullen verbrokkeld
hebben, dat men er een menigte dialekten schrijven zal, dan zal dit wel voor hen
het ideaal zijn! Een schoon patriotisme, voorwaar! Immers, het dialekt is de taal die
de pastoor van den kansel predikt, en het goed, geijkt Nederlandsch is in België
met liberalisme, in Holland met protestantisme besmet! De Limburgsche volkstaal bleef tot nog toc buiten de studie der Nederlandsche
dialekten. Zooveel mij bekend is, bestaat over dit onderwerp niets dan het ontwerp
eener Limburgsche grammatiek door M. MERTENS, verschenen in Onze Volkstaal,
e

r

II deel, n 4. Vele der linguistische feiten, hooger aangewezen, zal men eveneens
aantreffen in dat stuk,

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

313
hoewel het slechts het dialekt tusschen Roermond en Weert behandelt. Het bestaat
uit een overzicht der vokaalwijzigingen, een uitgebreide lijst verschillende woorden,
en een ook voor het overige van Limburg - zoo in Holland als in België - zeer
(1)
belangrijk grammatisch skelet! .
(Wordt voortgezet.)
AUG. GITTÉE.

(1)

Ik teekende uit een catalogus nog den volgenden titel aan: JONGENEEL J. Een Zuid-Limburgsch
taaleigen. Proeve van vormenleer en woordenboek van Heerle. Heerle 1884. - Deze studie
kreeg ik echter niet te zien.
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De kanalen van Mars.
De ontdekkingen, die nu onlangs gedaan werden aan de oppervlakte der planeet
Mars, hebben de nieuwsgierigheid der sterrekundigen en, in het algemeen, van al
de geleerden, die belang stellen in den vooruitgang der wetenschap, ten sterkste
geprikkeld. De verschijnselen, die zich voordoen, zijn bijzonder verrassend; en de
besluiten die er uit voortvloeien, zijn voornamelijk van gewicht, daar zij in verband
staan met de bewoonbaarheid dier wereld door levende, met onze natuur
overeenstemmende wezens.
Zooals men weet, is Mars onze aarde in het klein: geene der planeten heeft met
de aarde meer overeenkomst; op eenen afstand van de zon nagenoeg de helft
grooter dan den afstand van de zon tot den aardbol, wentelt zij om hare as in
ongeveer 24 1/2 uren, en om de zon in omstreeks twee onzer jaren. De helling van
den evenaar op het vlak der loopbaan is er 28 1/2 graden, dus slechts een vijftal
graden grooter dan voor ons, en daaruit volgt dat de climaterische omstandigheden
dezelfde zijn als voor ons: de planeet heeft ook hare warme, koude en gematigde
luchtstreken. Lucht en water bevinden zich op hare oppervlakte: dit is door
waarnemingen en door spectraal-analyse ten volle bewezen. Ook is het algemeen
gevoelen altijd geweest dat Mars bewoond is door levende wezens, die met degene
der aarde de volkomenste gelijkenis moeten aanbieden. Enkel met betrekking tot
de grootte, is er nog al een merkelijk verschil met de aarde: de middellijn van Mars
is slechts de helft van den diameter der

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

315
aarde, en het voluum iets meer dan een zesde; en daar de gemiddelde dichtheid
er maar de 0.7 is der dichtheid van onzen aardbol, is de zwaartekracht veel kleiner:
een lichaam, dat op de oppervlakte der aarde 100 kilogrammen weegt, zou op die
van Mars slechts 38 kilogr. wegen.
Enkel met het bloote oog aanschouwd, is de planeet Mars merkwaardig door hare
roode kleur; het is zeer waarschijnlijk de tint harer vaste deelen, hetzij het de kleur
is van den grond zelven of van de gewassen die er op groeien. Echter, zijn er
geleerden die van meening zijn dat die roode kleur is voortgebracht door de
ontbinding der teruggekaatste zonnestralen op den met overvloedigen waterdamp
bezwangerden dampkring van het hemellichaam. Met eenen kijker waargenomen,
o

o

ontwaart men 1 schitterende plaatsen, die de vaste deelen zijn, 2 donkere vlekken,
die onregelmatig op vele plaatsen zich vertoonen, doch meestal bij de polen zijn
o

opeengehoopt: dit zijn de zeeën; 3 twee hel schitterende witte vlekken, die zeer
sterk op de overige deelen uitkomen en op beide uiteinden der as, nabij de polen,
zich bevinden: het zijn overgroote ijsmassa's, die beurtelings in omvang
vermeerderen of afnemen, volgens de winter of de zomer op een der halfronden
heerscht.
Tot in 1877 hadden de sterrekundigen op hunne kaarten voornamelijk de donkere
streken of zeeën en de witte poolvlekken met veel zorg afgebeeld; toen eensklaps
de Heer Schiaparelli, bestuurder der sterrenwacht van Milaan, aan de waarnemingen
eene andere richting gaf. Hij had de gelukkige gedachte al de bijzonderheden, die
zich voordoen in de vaste deelen der planeet, met groote nauwkeurigheid te
bestudeeren. Dank aan zijnen onvermoeiden ijver, dank aan de degelijkheid der
toestellen waarvan hij zich bediende, ontdekte hij verschijnselen die tot alsdan
niemand had opge-

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

316
merkt en in alle landen bij de geleerden de grootste belangstelling opwekten: dit
zijn de Kanalen van Mars. Het heele vasteland der planeet is doorkruist door donkere
lijnen, die van de eene zee tot de andere, in alle richtingen, dooreenslingeren. Men
wist wel dat meestal de zeeën van Mars zeer eng voorkomen; dat men aan de
oppervlakte der planeet zeer nauwe passen en zeeëngten waarneemt; doch op
geene enkele kaart waren vroeger die zoogezegde kanalen afgeteekend.
In 1882 ontdekte Schiaparelli een feit, dat nog veel geheimzinniger moest
voorkomen en derhalve door de sterrekundigen met veel twijfel aanvaard werd:
meestal de kanalen zijn dubbel; nevens eene sombere lijn bemerkt men eene
tweede, doorgaans min sterk afgeteekend, en die streng evenwijdig met de eerste
loopt, niet om zich later op een zelfde punt te vereenigen, maar om in nabijgelegen
zeeën uit te komen.
Al die waarnemingen van den Italiaanschen sterrekundige zijn in 1886 volkomen
bekrachtigd door den Heer Perrotin, bestuurder van de sterrenwacht te Nizza. Hij
ontwaarde meestal de bijzonderste kanalen, zooals de Euphrates, de Styx, de
Cerberus, de Thoth, de Gehon, de Artulapes, de Protolinus enz. enz., door
Schiaparelli op zijne kaarten aangeteekend, en bemerkte heel duidelijk het
verschijnsel der verdubbeling of geminatie van vele dezer geheimvolle lijnen.
Eindelijk in Juli en Augusti laatstleden zijn op den berg Hamilton, op de
sterrenwacht Lick in Californië, door den sterrekundigen Holder, waarnemingen
gedaan op Mars bij middel van den grootsten kijker, die tot hiertoe werd vervaardigd;
alhoewel de omstandigheden voor de ligging der planeet niet heel gunstig waren,
werd de aanwezigheid der kanalen en het verschijnsel der verdubbeling op eene
volledige wijze vastgesteld.
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Wat zijn nu eigenlijk die zoogezegde kanalen?
De geleerden zijn het hierover niet eens.
Een Fransch geleerde, de Heer Fizeau, die in deze zaak als eene autoriteit mag
aanzien worden, heeft in eene der laatste zittingen van de Academie der
Wetenschappen te Parijs, het gevoelen uitgedrukt dat de wereld van Mars een groot
ijsveld is, waar eene onverdragelijke koude heerscht, en die door geen enkel levend
wezen kan bewoond zijn. De kanalen zijn anders niet dan overgroote kloven in dien
ontzaggelijken ijsklomp, heel en al gelijkvormig aan de spleten, die men bij de
glelschers der aarde aantreft.
Volgens het algemeen gevoelen is die theorie niet vol te houden: de tegenstrijdige
bewijzen zijn te menigvuldig. Wel is waar, zijn de ijsverschijnselen op Mars veel
sterker dan bij ons; doch, zooals de Heer Flammarion het met recht doet opmerken,
die groote ijsmassa's smelten er ook veel gemakkelijker: de witte noordervlek is
soms bijna geheel onzichtbaar.
Voor andere geleerden, zooals de Heer Proctor, van Londen, zijn die lijnen
reusachtige stroomen, die van de eene zee naar de andere vloeien; die gevaarten
zouden alsdan hunnen oorsprong in de wateren der zeeën zelven nemen.
Doch, voor de groote meerderheid der sterrekundigen, heeft men hier te doen
met gewrochten, die onwederleggelijk het bestaan van redelijke wezens op de
oppervlakte van Mars aanduiden: het zijn overgroote werken, die door de inwoners
van de planeet zijn bewerkstelligd. Het zouden dus inderdaad kanalen zijn, zoo
bovenmatig groot in hunne afmetingen, dat wij ons daar moeilijk een denkbeeld van
kunnen geven. Het geldt hier niet enge waterleidingen, die slechts eenige mijlen
lengte hebben; want enkelen onder hen, zooals de Gehon en de Euphrates, hebben
eene breedte die op twintig tot dertig
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kilometer kan geschat worden, en strekken zich uit van den evenaar tot aan de
poolstreken, of zelfs, van het zuidelijk halfrond tot de zeeën die de noordpoolstreken
omgeven.
En hoe het verschijnsel der geminatie uitgelegd?
Vele geleerden, waaronder de Heer Proctor, denken dat het een zinsbedrog is;
die tweelingkanalen zouden ons aldus voorkomen door een effect van diffractie of
straalbreking, die zou voortgebracht zijn door dikke, over de wateren hangende
nevelen. En, er valt hier op te merken, dat die neiging tot verdubbeling zich in vele
andere gevallen op de oppervlakte der planeet voordoet, en namelijk voor meren,
baaien, zelfs voor sommige zeeën, waaruit men zou kunnen besluiten dat de
nevelachtige atmosfeer der planeet de omstandigheden harer oppervlakte inderdaad
dubbel laat zien. En nochtans, Schiaparelli is van gevoelen, dat er hier van geene
illusie sprake kan zijn. Overigens, de overeenkomst tusschen de waarnemingen
van den Italiaanschen waarnemer en die van den Heer Perrotin, is zoo volkomen
dat ze niet zou kunnen bestaan wanneer men enkel met subjectieve verschijnsels
te doen had: slechts de werkelijkheid van objectieve verschijnsels kan alleen die
gelijkvormigheid bewerkstelligen.
Zoo men ziet, is men voor alsnu nog in de periode der gissingen en der hypothesen
aangaande de vreemde verschijnsels die de planeet Mars aanbiedt; de echte
verklaring is nog niet gegeven. Zullen wij ze moeten rangschikken onder die
onoplosbare vraagstukken, welke de mensch te vergeefs zoekt uit te leggen? Het
is te wenschen dat de vooruitgang in de wetenschap en de volmaking der optísche
toestellen aan de menigvuldige geleerde sterrekundigen, die over de aarde verspreid
zijn, zullen toelaten weldra het raadsel op te lossen.
EDW. VERSCHAFFELT.
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Boekbeoordeelingen.
o

Cilia, door Is. Teirlinck. Gent. Hoste. 1888. 2 dln. in-8 .
De firma Teirlinck-Styns, sinds jaren gekend in onze letterwereld, is ontbonden, en
elk der vennooten is zijn eigen weg gegaan. Des te beter. Eigenaardigheid is
hoofdvcreischte in elke schepping; eigenaardig zijn met zijn tweeën sluit tegenspraak
in. Hoe Erckmann-Chatrian erin gelukt zijn die waarheid te logenstraffen, is voor
ons nog altijd een raadsel en zal een der verbazendste verschijnsels in de
letterkundige geschiedenis blijven. Deze laatste ziet gaarne den schrijver in zijn
werk en mag zich verheugen, door de splitsing van het Vlaamsche letterkundige
vennootschap, van de vrees bevrijd te zijn aan een van beide tweelingen de gaven
of gebreken van den andere toe te kennen.
Wat ieder van de twee oorspronkelijk was, zou moeilijker om onderscheiden
vallen; dat zij op elkanders opvatting en stijl invloed hebben gehad valt niet te
ontkennen, nu men ziet hoeveel overeenkomst er na de scheiding tusschen beider
romans, tusschen Ruwe Liefde en Cilia bijv., bestaat.
Styns schijnt mij een dieper doordringend opmerker en uitwerker te zijn; van hem
komt wellicht de neiging, die zich in beider werken voordoet, scherp afgeteekende,
ongemeene figuren op te voeren, die gemakkelijk in het grillige en zonderlinge
vervallen. Teirlinck is warmer van gemoed, vol deernis met het lijden zijner
ongelukkige, vol verontwaardiging over de gruwe-
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len en hatelijkheden zijner misdadige personages; eerder breed dan uitvoerig
schilderende, op boeiende wijze verhalende met eene duidelijk uitgesproken behoefte
om te roeren en mede te sleepen, met eene neiging naar opgewondenheid. De
eerste is een kalme, dieper gaande ontleder; de tweede een lichter getroffen geest,
gemakkelijker warm wordende en warmte verspreidende.
In Cilia vinden wij de bijzonderste hoedanigheden, die wij aan Teirlinck
toeschrijven: een boeiend, glad doorloopend verhaal, gewaagd van vinding, maar
met lichte en zekere hand uitgewerkt; personages, die voor een deel tot de
zonderlingen behooren, maar die volgehouden worden zonder aarzelen of mistasten;
toestanden die overheerscht worden door eene aan het melodrama grenzende
hoofdgebeurtenis, maar die herhaaldelijk aangrijpend, roerend, echt dramatiek zijn.
De schrijver heeft geen alledaagsch tafereel willen ophangen van de zeden onzer
Vlaamsche dorpelingen. Onder het dozijn der personages, welke hij opvoert, tellen
wij vader Geuens, verleider en moordenaar, zoon Geuens, verleider en alleen door
moord belet een manslag te begaan, Rikus Leemans, moordenaar, vader Mandus,
gereed om moordenaar te worden, Pee, het metserken, een boosaardigen dronkaard,
de koster, een venijnigen femelaar, Melia, eene krankzinnige. Daar tegenover staan
mijnheer Lowie, een edel en mannelijk karakter, de Pastoor en Bert, eveneens
aantrekkelijke figuren. Midden in staat Cilia, de karakterlooze, die geen weerstand
bood aan de verleiding, verlossing zoekt in zelfmoord en lijdend en lijdzaam blijft
heel het werk door.
Wij kunnen niet aannemen, dat ons arm Vlaanderen zoo arm zij aan menschelijke
menschen, noch dat de schijver het heeft willen schilderen naar de algemeene, de
middelbare waarheid. Hij heeft, zooals wij zegden, dramatieke personages en
dramatieke toestanden gekozen, om den lezer te boeien en te roeren.
Hij heeft zijn doel bereikt, Cilia is rijk aan aangrijpende tafereelen. Het bezoek
van mijnheer Lowie bij boer Geuens,
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waarin dezen laatste de moord van zijn zoon als straf van zijn eigen euveldaden
wordt aangekondigd; de wroeging van Rikus; Bert, die Cilia's val verneemt: deze
allen zijn goed gevonden en kernachtig gemaalde tooneelen. Het karakter van
mijnheer Lowie, het gezin van boer Leemans, juffrouw Emma zijn niet minder goed
gezien en weergegeven. En zelfs minder waarschijnlijke figuren als het metserken
en Mandus zijn in hunne zonderlingheid goed geschilderd.
Het boek heeft dus hoedanigheden in groot getal en van degelijken aard. Het
heeft in zekere mate de gebreken zijner hoedanigheden, zooals de Franschen dit
noemen.
In zijn zoeken naar drama is de schrijver enkele malen in het melodrama vervallen:
zoo het tooneel van Geuens in het Lijsterbosch, de uitspraak van Mandus'
veroordeeling door den vader van den waren plichtige; de zelfmoord van Cilia.
In zijne voorliefde voor scherp geteekende personages is hij niet alleen in
overdrijvingen vervallen bij het schilderen van het verstandelijk en zedelijk peil zijner
dorpsbewoners, iets wat nog te verklaren zou zijn door het ongewone der
gebeurtenis, die hij tot onderwerp gekozen heeft; maar onder die personages kent
hij een veel te belangrijke rol toe aan het romantisch-melodramatiek figuur der
krankzinnige Melia. Erger nog de hoofdgebeurtenis: verdenking, beschuldiging en
vrijspraak van Mandus rust op eene onwaarschijnlijkheid, van denzelfden aard als
de draaispil der tranerige en drakerige gedramatiseerde ‘Beroemde Processen,’ die
in Parijsche schouwburgen van tweeden rang het eerste voetlicht aanschouwden.
Zulke stof is wat al te grof van draad om door een hedendaagsch romanschrijver,
die prijs stelt op zedeschildering en zielenstudie, bewerkt te worden.
Eene enkele opmerking op den stijl. De boeiende licht ontvlammende trant van
den schrijver verleidt hem te dikwijls tot iets opgewondens en koortsigs in zijn verhaal.
Op bladzijde 222-223 beginnen er 14 alineas met het woordeken en: En zij ook
opent den mond - En weer wil hij spreken - En alles is weer duister - En hij ligt immer
roerloos - En het wordt klaar -
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En eene baar verschijnt, enz. En niet alleen op die plaats, maar heel het boek door
heerscht die onrustige, die voortzweepende wijze van vertellen, die zich ook wel
anders dan door het in het oog springend misbruik van een koppelwoord kenmerkt.
Bedaarder trant, trouwere liefde voor waarheid, minder jacht op effect zouden het
nu reeds zoo boeiende werk volkomener genietbaar hebben gemaakt.
MAX ROOSES.

Schimmen en Schetsen, door Joh. M. Brans, lid van 't Kunstgenootschap
‘De Distel,’ schrijver der afdeeling ‘Fraaie Letteren,’ van het Taalverbond.
Uitgever J. Minkman. Arnhem 1888.
Dit boekje van 192 bladzijden behelst vijftien schetsjes en ‘schimmen’ zooals de
schrijver zijne allegorieën noemt, met een woord vooraf, dat hij besluit met te zeggen:
‘Daarmede lever ik mijn papieren kind in handen der HH. Critici, niet zonder eenige
vrees, doch met de hoop, dat ze het goedjonstig welkom mogen heeten.’
Dit doen we dan ook van ganscher harte, niet zoozeer omdat de Heer Brans het
verzoekt, als omdat zijn bundeltje het wezenlijk verdient. Wij hebben het in éenen
adem uitgelezen: het is met warmte en opwekking geschreven en deelt die
gemoedsaandoeningen mede aan hem, die er kennis van neemt. Democratisch,
vol edele verbittering, vol grammoedige verontwaardiging over maatschappelijke
onrechtvaardigheden, een traan afpersend voor het lijden dergenen welke door den
huidigen staat van zaken onderdrukten en slachtoffers zijn, noopt het tot denken
en overwegen; prikkelende ontstemming volgt. Hoe de misbruiken uitgeroeid, hoe
de hinderpalen overschreden? De schrijver duidt het niet aan, hij kan het ook niet;
het is reeds veel, dat hij de genietenden dezer aarde wakker helpt schudden om
hun het wee van hunne broeders aan te wijzen.
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Op de laatste tentoonstelling van Antwerpen stond eene schilderij dic veler aandacht
trok: in somberen, soberen toon gekleurd, verbeeldde zij een doodzieken werkman
aan een vensterraam gezeten, met de twee groote handen, aan ruwen arbeid
gewend - thans gewasschen en bleek, getuigenis van eene lange krankheid - op
de twee knieën rustend. Eene oude vrouw, de moeder, van ter zijde gezien, die
hem gewetensvol een lepel medicijn - die toch niet meer schijnt te zullen baten inschenkt. De Broodwinner heet dat doek. Welk eene wereld van lijden bevatten
die twee beelden, welke treurnis, ik zou bijna zeggen: welk verwijt aan de gruwzame
natuur en terzelfder tijd welk maatschappelijk zelfverwijt doet die aanblik niet ontstaan
bij den aanschouwer!
De Heer Brans levert ons ook een broodwinner in het stukje getiteld: Een Frank.
En alle verhouding in acht nemend tusschen een lang en moeielijk gepenseeld
kunstwerk dat veel technische kennis vereischt, en eene korte, wellicht vlug
geschreven schets, bekennen wij dat ook zijn stervende werkmanszoon de roerselen
van ons gemoed weet te treffen, en die schets ons veel aangrijpends toefluistert,
wat er niet in uitgedrukt staat, maar er toch in ligt.
Goed, met zorg geschreven is het werkje, de Schimmen evenzoo als de Schetsen,
maar onzes inziens hebben de eersten een klein gebrek: er hoeft te veel inspanning
toe om door het floers der zinnebeelden heen de verborgen meening des schrijvers
te vatten; hij maakt het den lezer wel soms heel moeielijk en dat is jammer, want
velen met ons zullen er wellicht wat haastig over heenstappen in plaats van er op
te blokken om hunne steeds verheven strekking te ontsluieren. Een schrijver moet
de baan voor den lezer effen maken; alle hinderende takken en ranken weren, dan
geniet deze meer, dan begrijpt hij dadelijk - en een schrijver bedoelt toch - nevens
de vreugd voor zich zelven

(1)

Een meesterstuk van onzen landgenoot Alex. Struys, thans professor et Weimar.
(Nota van de Redactie.)
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zijne gedachten op papier uit te storten - niets anders dan genot te wekken en
begrepen te worden.
Waar de Heer Brans in uitmunt, dat zijn de natuurtafereeltjes en de waarnemingen
van het menschelijk hart: ‘Wat is toch eene les van spraakleer vergeleken bij een
vogelei!’ zegt hij, met deze weinige woorden al het bekorend guitige, dat een
kindergemoed belang inboezemt, aanduidend.
Zij wachten - schoolknapen - bij een boom die neergeveld wordt en op de kruin
staat een vogelnest. Zullen de eiers nog heel zijn als hij neervalt?
Maar het slaat tien ure. ‘En dan stoven wij allen weg in zoo wilden ren, dat het
stof onder onze voeten als eene wolk in de hoogte ging. Ter schole werden we naar
behooren getuchtigd; onze magister bewees ons handtastelijk, dat we aan 't ergste
vergrijp schuldig waren, hebbende het aangename voor het nuttige getrokken. Ach,
wat zal ik zeggen? “Des efter niettemin” bleven hart en geest bij de boomkappers
en de vogelnesten.’
Minder gelukkig als schets schijnt ons Liesje. Het onderwerp is versleten en de
nachtelijke terugkeer van het bedrogen meisje met haar kind wat te veel in den trant
der romantiekers; aan het einde zou men bijna wanen, dat het wangedrag van den
rijken jongeling, Armand, het geluk der grootouders tot gevolg heeft. Deze schets
is als de overige te weinig uitgewerkt.
Wat we daar neerschrijven schijnt eene blaam en is een lof: trouwens in den
tegenwoordigen tijd, waar velen schrijven om te schrijven: langgerekt, zonder
gedachten, zonder dat hunne stukjes kruim, ja vaak begin noch einde hebben, is
het eene zeldzaamheid aan eenen schrijver te kunnen zeggen: ‘Halt! gij loopt te
ras, laat ons wat langer vertoeven bij hetgeen gij ons toont. Wijdt ons wat
breedvoeriger in uwe gedachten en zienswijze in, zij wekken onze belangstelling
op.’
Onder het lezen van Schimmen en Schetsen ging het ons als den reiziger, die
per express door eene bergstreek rijdt: hij ontwaart een schoon gezichtspunt, hij
kijkt, hij geniet en in eens zit hij in het duister, in een tunnel, met niets meer dan een
glimlichtje
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boven zijn hoofd, in plaats van al het merkwaardige dat hij met een schijn heeft
waargenomen. Een ander zicht in denzelfden trant, maar toch verscheiden, komt
hem vergoeding aanbieden, zoo meent hij, maar... daar is weer de bergholte die
hem alles afsnijdt, opnieuw zit hij in 't donker.
Zoo ook met dit bundeltje. De stukjes zijn ten einde eer men het vooruit ziet. Wij
wenschen wat langer te mogen verwijlen bij het mooi gepenseelde dat de heer
Brans ons toont. Wij, als criticus, wenschen nog iets meer: dat hij, die zooveel talent
bezit, het niet enkel aan schetsen of novellen moge blijven besteden, maar ons
eens op een meer ingewikkeld verhaal vergaste. Wij zijn overtuigd dat hij,
gewetensvol en zorgvuldig den vorm bewerkend als nu, voortreffelijk slagen zou.
C.N.

Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der Dierkunde, door Dr.
Julius Mac Leod, hoogleeraar te Gent. De wervellooze Dieren, met 147
figuren. Gent, Boekhandel Vuylsteke, Koestraat, 15. Drukkerij F.L.
Dullé-Plus, Langemunt. 1888. - Uitgave van het Willemsfonds.
Onder dezen, mijns inziens ietwat langen titel, die sommige oningewijden en droge
r

wetenschap vreezenden zou kunnen afschrikken, levert D MAC LEOD ons een nuttig
en onderhoudend boek. Alwie kennis heeft genomen van zijne vroeger verschenen
Plantenkunde en De Werveldieren, weet bij ondervinding, dat geen geleerde meer
wars is van pedanterie en dorheid in het behandelen zijner stof dan hij. Zijn
schrijftrant, hoewel steeds binnen de perken van het stipt wetenschappelijke blijvend,
bezit niet alleen de allereerste vereischte voor het vak dat hij beoefent: duidelijkheid
en bondigheid, maar is tevens boeiend door de aanschouwelijke wijze, waarop hij
ons de natuur schetst. Afgetrokken opsommingen worden door hem vermeden; in
plaats van eene algemeene beschrijving der insecten, kiest hij een paar bepaalde
voorbeelden, bij middel
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dezer de gemeenschappelijke kenteekens der orde aangevend. Aldus duidt hij,
e

onder andere, de kenmerken der schaaldieren aan (1 orde: Tienpootigen, bl. 89):
hij neemt de rivierkreeft, ontleedt en beschrijft ze, den lezer, zonder dat hij het
vermoedt, een volledige voorstelling van de orde (garnalen, krabben, enz.) gevend.
Het komt ons voor dat hij met inzicht de beschrijving van den inwendigen
lichaamsbouw der dieren, zooveel zijn onderwerp het toelaat, ontwijkt, om den
uitwendigen vorm en vooral hunne zeden en leefwijze te behandelen. Hier zelfs
heeft hij altijd zorg gedragen voor iedere soort eenige belangrijke bijzonderheden
mede te deelen in plaats van langdradige aanhalingen te doen. Door het volgen
dier methode bestaat het boek als het ware uit eene reeks kleine monographiën.
Het werkje van den Heer Mac Leod is wel is waar beperkt - al te beperkt,
misschien, - en toch mag het volledig heeten; hij geeft niet alleen de groote
verdeelingen, maar zelfs de onderverdeelingen der groote groepen.
Behalve de gelede dieren en de weekdieren worden ook de lagere nog minder
gekende afdeelingen der wormen, stekelhuidigen, holzakdieren en protozoën
besproken. Daardoor vult hij leemten aan, welke men in menig lijvig boekdeel over
het vak soms met teleurstelling ontmoet.
Wetenschappelijke werken over welkdanig onderwerp ook, bestaan er voorzeker
en veel in het Fransch, het Hoogduitsch en het Engelsch (wij noemen deze drie
talen, omdat alle vakmannen ze in België verstaan en lezen kunnen) en wat de
vijanden van het Nederlandsch er ook van zeggen, in onze taal evenzoo: een werk
als dat van Snellen van Vollenhoven in zijne Gelede Dieren van Nederland is buiten
kijf ernstig en nuttig, maar zulke zijn geschreven voor meer of minder geleerde
personen of althans voor degenen, bij welken de weetgier reeds bestaat, deze
hebben een oogwit, zij zoeken kennis, voor hen komt het er dus niet op aan in
hoever de inkleeding aantrekkelijk zij.
Niet zoo is het gesteld met den onverschillige of het kind: zij
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lezen voor hun genoegen en sluiten het boek, zoodra het tot hunne phantasie niet
meer spreekt en hen dienvolgens verveelt: een zuiver wetenschappelijk werk is
bijna gelijk te stellen met eene spraakleer of een beknopt woordenboek, waarvan
men het eerste doorworstelt, en het andere in den nood enkel raadplegen zal. Zoodra
het woordenboek echter, breeder opgevat, nadere uitleggingen over het gezochte
geeft, zullen wij niet zelden, er door geboeid, wat verder lezen, dan werkelijk tot ons
doel noodzakelijk is. Wie onzer heeft zich niet in Bescherelle en zelfs in Kramers
verdiept?
De wetenschap aldus bij middel van de belangstelling verspreiden, moet het
hoofddoel der moderne richting zijn. Velen hebben het begrepen, onder anderen
de Gentsche hoogleeraar Plateau; in Engeland, de schrijver van het zoo populaire:
The common Things of the Sea-Shore; ook Lyell in zijn schoon boek over aardkunde,
dat in 't Fransch werd vertaald; Brehm, in Duitschland, in zijn minder elementaire
maar fraaie en bevattelijke studiën van het dierenrijk; Huizinga, voor Holland, in
r

zijne Plant- en Dierkunde voor Eerstbeginnenden; D M. Salverda in: Een en ander
van Dieren en Planten, Witte in zijne bewonderenswaardige Wandelingen in de
Natuur, Ritzema in zijne Schetsen uit het Dierenrijk, en De Vogels in
Noord-Nederland. Hoeveel aantrekkelijker zijn deze niet dan Insectenschade en
r

het groot Leerboek der Dierkunde, dat hij gezamenlijk met D H. Bos heeft
geschreven! Verre zij het van ons de verdienste van deze laatste werken te willen
verkleinen, wij maken enkel eene vergelijking tusschen de twee methodes in het
behandelen der stof door éen zelfden schrijver en deze valt heel ten gunste der
schilderachtigste uit. Men zal opwerpen dat de eerste werkjes voor kinderen, het
andere werk voor volwassenen zijn bestemd. Wij meenen, dat in zake van
wetenschap, wij leeken, allen groote kinderen zijn, die nog door het eenigszins
onderhoudende tot het nuttige hoeven te komen.
Een wetenschappelijk boek moet ons de liefde tot de daarin besproken wetenschap
kunnen inboezemen, het moet den lezer
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aanwakkeren om door eigen waarnemingen, met eigene oogen de wezens en de
verschijnselen uit het dieren- en plantenrijk te leeren kennen. De studie der inwendige
anatomie gaat echter met zooveel practische moeielijkheden (gebruik van
microscoop, behendigheid bij het ontleden, enz.) gepaard, dat zij noodzakelijk buiten
het bereik ligt der overgroote meerderheid van de lezers, en juist van die lezers voor
welke een elementair boek bestemd is.
Deskundigen die als Dr. Mac Leod, als de hierboven genoemde uitheemsche en
Noord-Nederlandsche schrijvers, als Flammarion voor Frankrijk - in een geheel
ander maar niet minder belangwekkend vak, de vrucht hunner navorschingen,
smaakvol toebereid, aan het volk opdisschen, verdienen aller dankbaarheid. Van
hen mag men zeggen, dat ze hunne wetenschap beminnen als een kunstenaar
zijne kunst; het genot dat zij als geleerden smaken, willen zij anderen doen deelen.
Zij dalen bescheiden tot op het peil der oningewijden, of verbergen zooveel mogelijk
wat moeite, wat inspanning, hoeveel voorafgaande studie hun arbeid hun gekost
heeft. Zij beijveren zich om aan te toonen hoe sommige begrippen van kennis
gemakkelijk te verkrijgen zijn; zij leiden den scholier zacht en bijna onbewust in den
tempel der wetenschap, datgene uitzoekend wat het begrijpelijkst en treffendst is,
als eene moeder, die met zorg de lichte spijzen kiest welke dienstig zijn voor haar
kind, of die het bij de hand neemt en op de wandeling hare stappen vertraagt om
ze op de zijne te regelen.
r

Ten slotte wenschen wij dat D Mac Leod in zijne reeks (wij vermoeden dat hij
voornemens is eene heele reeks boeken over dierkunde in het licht te zenden) meer
en meer den aanschouwelijken kant van zijn onderwerp moge doen uitkomen, opdat
het doel dat hij beoogt: namelijk de kennis eenvoudig en aanlokkelijk te maken, des
te eerder en zekerder zou bereikt worden.
C.N.
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Twistpunten in de Vlaamsche beweging.
Ik wensch in de volgende bladzijden sommige twistpunten te bespreken, die in de
laatste tijden opgerezen zijn in den schoot der liberale Vlaamschgezinde partij, en
die, helaas! van lieverlede menigvuldiger en gewichtiger zijn geworden, zoodat op
dit oogenblik zij, die door hun vroegeren handel en wandel en door al hunne
grondbeginsels broederlijk nevens elkander moesten strijden, in twee ongelijke
groepen verdeeld staan. Ik ontveins mij niet hoe kittelend en netelig die vragen zijn,
omdat zij niet minder personen dan zienswijzen betreffen; ik durf nauwelijks hopen
dat de tegenpartij met aandacht lezen en zonder vooringenomenheid overwegen
zal wat ik schrijf over een geschil, waarin ik zelf te sterk gemengd ben om niet
verdacht te worden eerder een pleidooi pro domo dan een kalme bespreking der
zaak te leveren. Maar buiten partij en tegenpartij bestaat er een publiek, aan welk
het
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nuttig is over den gang der Vlaamsche beweging op bezadigder toon te spreken
dan dit in de polemiek der kranten gebeurt en de punten, waarover getwist wordt,
zoo klaar mogelijk uiteen te zetten.
Ik vlei mij geenszins met de hoop dat de bestaande oneenigheid van zienswijze
in de eerste tijden kan bijgelegd worden; ik acht het echter wel de moeite waard te
pogen verdere uitbreiding ervan legen te gaan.
Men zal wellicht vragen; waarom die twisten opgewarmd en gehaspeld over de
punten van geschil, die er in de laatste jaren gerezen zijn tusschen strijdmakkers
van vroeger? Ware het niet beter te zwijgen over wat verdeelt, te spreken over wat
vereenigt en enkel de wapens te richten tegen de erfvijanden, Franschgezinden en
kerkschgezinden?
Wij wenschten niet beter, maar de keus staat ons niet meer vrij; de oneenigheid
is uitgebroken, de meerderheid der liberale Vlaamschgezinden is aangevallen met
eene heftigheid, die sedert lang zwijgen tot schuld bekennen zou maken.
Overigens sommige der vragen, waarover het verschil van meening zich met
immer verscherpende duidelijkheid voordoet, zijn van zulken aard, dat het niet meer
een verschil van gevoelen over punten van ondergeschikt belang geldt, maar dat
de gedragslijn, welke de Vlaamsche beweging volgen zal, en de toekomst, die haar
wacht, op het spel staan.
Het komt mij daarom niet meer enkel geoorloofd voor, die punten van neteligen
aard te bespreken, maar ik acht het plicht er de aandacht op in te roepen.
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I. Liberaal en Vlaamschgezind.
Laten wij vooreerst de vraag bespreken: Is het wenschelijk dat liberalen en
katholieken zich met elkander verstaan om tot de herstelling onzer taalgrieven
samen te werken?
Ieder weet, dat de Vlaamsche beweging in de jaren van haar ontstaan en van
haar eerste optreden eendrachtig samenwerkte. Jan-Frans Willems kende geen
trouweren strijdgenoot dan kanunik David; Sleeckx stelde met Jan Delaet een zelfde
dagblad op. Het getal der strijders was gering; zij hadden geenen noemenswaardigen
invloed op de staatkunde des lands en in die staatkunde zelve waren de twee thans
beurtelings heerschende partijen nog zoo sterk niet afgebakend, dat het bij iemand
bezwaar hadde kunnen opleveren met een andersdenkende samen te werken tot
het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Ziedaar drie redenen, waarvan elke
op zich zelve voldoende is om de partijloosheid der aartsvaders te verklaren. In
1846 richten katholieken en liberalen zich in tot scherp afgeteekende partijen. Van
stonden aan was het gedaan met de volkomen eendracht in de gelederen der
Vlaamschgezinden. Schrobber tegen Roskam, de van Rijswijcks, van Kerckhoven
en Sleeckx legen Delaet, Conscience en Vleeschouwer gaven in Antwerpen het
sein van tweedracht en burgeroorlog. Het jaar 1848 bracht een soort van
wapenstilstand te weeg, maar na 1852 brak de verdeeldheid ook in Gent uit:
Heremans, Rogghé, Boone verklaarden zich liberaal en Vlaamschgezind. De strijd
ontbrandde daar later nog feller tusschen Snellaert, van Acker en de Baets aan de
eene, en Vuylsteke met de hoogerge-
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noemde Gentenaars aan de andere zijde. Vuylsteke te Gent, de Geyter te Antwerpen
spraken duidelijk de leer uit, dat de Vlaamschgezinde liberalen moeten strijden, niet
enkel tegen Franskiljons, zij mochten dan liberaal of klerikaal zijn, maar ook tegen
katholieken, zij mochten dan Vlaamschgezind of anti-Vlaamschgezind wezen.
De katholieken van hunnen kant gingen over tot de afbakening hunner partij. Van
1830 tot 1846 was de vrijzinnigheid zoo flauwtjes uitgesproken bij de onafhankelijkste
geesten, dat het eendrachtig samengaan der Vlaamschgezinden gelijk stond met
hunne versmelting in de katholieke partij. Wel werd in den beginne Jan-Frans Willems
aangevallen als een Orangist en zijn spellingstelsel als naar ketterij riekend door
de dwepers der kerkelijke partij afgeschilderd; maar dit belette niet dat vrijzinnige
geesten als hij, Ledeganck, Van Duyse, Theodoor van Ryswyck, hand aan hand
gingen met geestelijken als David en Cracco, en met herkende vrienden dezer als
Delaet en Conscience. Toen de scheiding een voldongen feit was, kon men nog
voortdurend bij de katholieken eene geneigdheid opmerken om de Vlaamschgezinden
van elke kleur tot haar te lokken en bij de katholieke Vlaamschgezinden een heimwee
naar de dagen waarop eendracht en versmelting heerschten.
Het is een algemeen gekend feit, dat de katholieke partij weinig kieskeurig is over
de grondbeginsels harer aanhangers en bondgenooten, dat wie zich bij haar
aanbiedt, onverschillig van waar hij komt en wat hij was of nog is, welkom wordt
geheeten. Niet te verwonderen is het dus dat katholieke Vlaamschgezinden nog
meer aanhalig zijn voor liberale Vlaamschgezinden dan hunne Roomschgezinde
partijgenooten het voor gekende ongeloovigen waren. Het gevolg van die
aanhaligheid was dat van oudsher en tot op onze dagen alle
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zoogezegde onpartijdige of onzijdige Vlaamschgezinde kringen en bladen: Voor
Taal en kunst, de Nederduitsche Bond, de Vlaamsche Landdagen, de weekbladen
het Vrije Woord, Flandria, de Nyptang handlangers der katholieken waren of werden.
Maar het ontstaan eener liberale Vlaamschgezinde partij had dan toch
noodzakelijkerwijze het ontstaan eener katholieke ten gevolge, evenals tegenover
het Willems-fonds het Davidsfonds werd gesticht.
Zeker er zijn immer mannen geweest, die de splitsing van het klein leger in twee
kampen betreurd hebben, en wier geloofsbelijdenis bestond in de verklaring: ik ben
katholiek noch liberaal, ik ben alleen Vlaamschgezind. Ik heb persoonlijk enkele
zulker onzijdigen gekend. Het waren door den band menschen, wien het niet alleen
aan alle strijdvaardigheid en wilskracht ontbrak en die dus even weinig vóór als
tegen eenige gezindheid konden uitrichten; ofwel het waren mannen, beschroomd
om voor hunne eigen meening uit te komen, die naar den mond spraken van hem
met wien zij zich bevonden of aangespannen waren, en die, onder het masker van
edelmoedige, verheven grondbeginsels, veel onoprechtheid, gemak- en baatzucht
verborgen. Is er werkelijk nog iemand te vinden, die geene partij trekt voor eene der
twee groote strijdvoerende overtuigingen, zulk een staat zoo geheel buiten de
werkelijke wereld, dat hij op haar geen den minsten invloed kan oefenen?
Het is wel mogelijk dat er nog aanhangers van die gerieflijke partijloosheid worden
gevonden, maar hunne leer wordt niet meer openlijk verkond en wij kunnen ze dus
onbesproken laten. Sedert lang, en in den laatsten tijd met meer klem dan vroeger,
hoort men van sommigen het stelsel
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verdedigen: elk blijve bij zijne overtuiging en op zijn stuk in zake van liberaal en
katholiek, maar laten wij in onze eigen partij werken om onze Vlaamschgezinde
overtuiging veld te doen winnen; laten wij ons keeren tegen allen die Franschgezind
zijn, onverschillig of zij verder tot de partij onzer vrienden of tot die onzer vijanden
behooren; laten wij samen beraadslagen en samen werken om ons
gemeenschappelijk doel te bereiken.
Het programma is aanlokkelijk. Is de uitvoering er van mogelijk en wenschelijk?
Dit is hier hoofdzaak.
Wanneer wij de drie artikels waaruit het bestaat, één voor één, behandelen, dan
zien wij dat er omtrent het eerste geen verschil van meening is. Het is plicht van
liberale Vlaamschgezinden in de liberale partij hunne beginsels voor te staan en te
doen doordringen; een plicht van gelijken aard rust op de schouders der katholieken.
Iedereen erkent dit; iedereen beweert hierin naar den door allen aangenomen regel
gehandeld te hebben, en in waarheid doet misschien ieder niet alles wat mogelijk,
en zeker niet alles wat wenschelijk is. Wij zijn overtuigd, dat door ons, liberalen, er
krachtdadiger overal en altijd zou dienen aangedrongen te worden op de
rechtvaardigheid onzer eischen en op de noodzakelijkheid om er voldoening aan
te geven. Wij zijn evenzeer overtuigd, dat de katholieken op hunne partijgenooten
sterkeren drang zouden moeten oefenen om hen tot hunne eerste plicht terug te
roepen. Men denke slechts aan het verfranschte onderwijs der geestelijke scholen,
en aan den steun, dien deze scholen bij alle katholieken, ook bij de Vlaamschgezinde,
vinden. Men vergelijke dien steun bij den tegenstand, welken de neutrale school
van dezelfde zijde ondervond en men zal inzien hoeveel hooger de katholieke
vlaamschgezinden de belangen hunner kerk dan die hunner taal stellen.
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Wij verbloemen dus de tekortkomingen van geen der partijen. Wij moeten echter
doen opmerken, dat willen hier niet kunnen is en dat, zelfs met den besten wil en
den grootsten moed, onze taalgrieven niet zoo geheel en zoo spoedig te herstellen
zijn als men zou wenschen. Men breekt geen ijzer met handen, en menschelijke
moedwil, uit eigenbelang en vooroordeel voortspruitend, is sterker nog dan ijzer.
Dat men vrage, dat in elke partij gewerkt worde, beraden en voortdurend gewerkt,
vinden wij uitstekend; dat de katholieken de liberalen verwijten alleen hierin aan
hunnen plicht tekort te komen, vinden wij ongerijmd, wanneer wij nagaan hoe zij
zelven de zwaarste aller grieven in den schoot hunner partij laten voortbestaan.
Zij beroemen er zich op van hunne strijdgenooten meer te bekomen dan wij
liberalen van de onze. Voorwaar, een wel licht te behalen zegepraal om er zoo luide
op te roemen. Verreweg de meerderheid der liberale partij in België is uit Walen,
verreweg de meerderheid der katholieke partij uit Vlamingen samengesteld. Zegt
dit niet klaar genoeg, waarom het voor de eerste veel lastiger moet zijn dan voor
de tweede instemming van hare partijgenooten met hare wenschen te bekomen?
Het tweede artikel van het aanbevolen programma luidt: laat ons in de kiezingen
bestrijden al wie binnen of buiten onze partij anti-Vlaamschgezind is.
Die bestrijding zou kunnen gebeuren met zich in de kiezingen te onthouden op
de namen der partijgenooten, die geen voldoenden waarborg van
Vlaamschgezindheid opleveren, of wel met tegen hen en vóór Vlaamschgezinde
kandidaten der tegenpartij te stemmen.
De onthouding voor anti-Vlaamschgezinde partijgenooten werd aanbevolen door
liberale flaminganten van Brussel.
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Zij sluit in zich voor alle Vlaamschgezinden uittreding uit alle liberale en katholieke
kiesgenootschappen of verbonden. Daar toch geldt de regel, dat wie deel maakt
van de vereeniging zich verbindt te stemmen voor al de kandidaten der partij. Tot
hiertoe is nergensdit uittreden in practijk gebracht of door een man van gezag
aangeraden. De heer Reinhard zelf, de apostel der samenwerking, acht dan ook
dat het bestrijden van mannen der eigen politieke partij slechts tijdelijk goed kan
zijn en dat uit Vlaamschgezind oogpunt de doelmatigste inrichting der liberale partij
voor de toekomst is het treffen eener overeenkomst met de geloofsgenooten, en
wel in den vorm zooals dit te Antwerpen gebeurd is in het Verbond der Vereenigde
Liberalen. Daar wordt aan elk der drie leden van het verbond vrijheid toegekend
zijne eigen kandidaten te stellen. De liberale Vlaamschgezinden uit alle steden des
lands zijn het hieromtrent eens, alhoewel alleen de vrijzinnigen te Antwerpen voor
alsnog de eenige zijn, en, helaas! voor lang waarschijnlijk nog de eenige zullen
blijven, bij wie het stelsel in zwang is.
Te stemmen voor kandidaten der tegenpartij, omdat zij Vlaamschgezind zijn,
wordt door niemand aangeprezen; onnoodig dus er over te spreken.
Wat de katholieken hieromtrent denken, hullen zij voorzichtiglijk in de nevelen
van het onbestemde. Onthouden zij zich op de namen der kandidaten die hun niet
bevallen; eischen zij het recht hunne eigen kandidaten te stellen? Over dit alles
verkeeren wij in het onzekere en heerscht bij hen niets wat aan eene algemeene
en vaste gedragslijn gelijkt.
De eenige regel, welke feitelijk geldt bij de radikalen der katholieke
Vlaamschgezinde partij, bij hen voor wie men Vlaamschgezind boven alles moet
zijn en volgens wie men
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dus in goede logiek liever voor een liberalen Vlaamschgezinde dan voor een
katholieken Franschgezinde zou moeten stemmen, is alle liberale Vlaamschgezinden
aan te vallen, en uit te schelden, waar het pas geeft of niet. Met dit stelsel
vereenvoudigt men de zaken: voor die partijloozen bestaan er geene liberale
Vlaamschgezinden en kan er dus geen spraak zijn voor hen te stemmen. Een hunner
organen, de Nijptang (ik weet niet of zij er een tweede bezitten), breekt binnen en
buiten kiezingstijd met dolzinnigen ijver de meest gekende liberale Vlaamschgezinden
van Antwerpen af. Eene zonderlinge en zeer gemakkelijke manier om het tweede
artikel van het programma in practijk te brengen; een bewijs te meer dat het door
niemand in ernst en in gemoede wordt voorgestaan.
Blijft het derde artikel, waaraan men in de laatste tijden het meest prijs schijnt te
hechten en dat, volgens ons, niet al het gerucht verdient dat er wordt rond gemaakt.
Elk blijve in zijne partij, maar versta zich met de tegenpartij om op Vlaamschgezind
gebied samen te werken: in andere woorden men houde gemeenschappelijke
landdagen.
Rechtuit, indien de katholieke Vlaamschgezinden bij machte waren hun partijbelang
uit het oog te verliezen, en zonder eenige politieke bijbedoeling een algemeen en
nationaal belang met ons wilden bespreken, wij zouden er geen bezwaar in vinden
met hen te vergaderen, zooals wij bijvoorbeeld bijeenkwamen met hen om
Conscience of Vondel te huldigen; maar wij hebben van dit samengaan op politiek
gebied duur leergeld betaald in Antwerpen en elders. Waar is het dat de Antwerpsche
meeting nevens dit kwaad veel goed uit Vlaamschgezind oogpunt heeft opgeleverd;
maar wie zal de werkkracht der Landdagen vergelijken bij die der meeting?
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Overigens de eerste vereischte, het sluiten van een verbond, ontbreekt hier: eene
der twee partijen erkent aan de andere niet het recht van stem in het kapittel. Voor
nagenoeg al de heeren van den Nederduitschen Bond, de aanvoerende groep der
landdagen, zijn wij parade-flaminganten; voor andere zijn wij le parti de la France,
verraders, handlangers der verfranschers en wat weet ik nog al meer. Mogen wij
veronderstellen, dat van die menschen een welgemeende oproep uitga om ons met
hen te komen verstaan? Er zijn er wellicht onder hen, die te goeder trouw zijn bij
het doen der uitnoodiging, ik zou zelfs als voorbeeld den heer de Beucker, voorzitter
van den eersten Landdag, kunnen aanhalen, maar de overgroote meerderheid
vertrouwt ons zoomin als wij hen vertrouwen.
Zullen wij nu treuren om dien toestand? Wij vinden er geene reden toe.
Wij hebben den laatsten landdag bijgewoond te Gent, die, dank voor een goed
deel aan de uitmuntende houding van zijnen voorzitter, een toonbeeld in zijne soort
mocht heeten. Welnu, wij begrijpen niet wat er voor onze zaak gewonnen is, omdat
er daar misschien bij duizend katholieken zich vijftig liberalen gevoegd hebben. Wij
begrijpen evenmin wat een liberale landdag er zou bij winnen indien er ook daar vijf
katholieken per honderd aanwezig waren. De meeste der dingen, die gezegd zijn
door katholieke sprekers zou men ook van liberalen gehoord hebben en omgekeerd.
Al wat uit zuiver Vlaamschgezind oogpunt op eenen Vlaamschen onzijdigen landdag
of op eene vergadering van het Davidsfonds wordt vooruitgezet, wordt ook staande
gehouden op eene algemeene vergadering van het Willemsfonds of van de
Vereeniging der liberale Vlaamsche bonden.
Meer nog: wij houden het er voor, dat op de drie laatste
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dier vergaderingen degelijker werk wordt verricht dan op de onzijdige landdagen.
Wie met aandacht den laatsten landdag van Gent heeft bijgewoond, zal er sommige
ongekookte voorstellen door piepjonge sprekers hebben hooren uitbrengen en zal
er eene zoo bonte mengeling van belangen hebben hooren bespreken, dat het hem
moet getroffen hebben hoe weinig practisch nut dergelijke bijeenkomsten kunnen
opleveren.
Men vergelijke daarbij wat goeds er kan verricht worden in de vergadering van
een lichaam met vaste inrichting, met een blijvend bestuur, dat de vragen voorbereidt,
ze naar eene redelijke volgorde aan de beurt brengt en de genomen besluiten
uitvoert.
De onzijdige landdagen zijn middelen, die oneindig onregelmatiger werken en
veel minder doeltreffend zijn dan een van de gekende partijvergaderingen.
Verwacht men misschien, dat het samenkomen van beide partijen indruk op het
land moest maken? Het is wel mogelijk dat die indruk voortgebracht worde; minder
is het echter aan te nemen, dat hij gunstig voor onze zaak zou gewerkt hebben, en
meer waarschijnlijk, dat hij een geheel verschillend uitwerksel zou hebben teweeg
gebracht. Een goed katholieke kan met geen goed oog aanzien, dat een ander
katholieke, Vlaamschgezind of niet, met een liberaal samenspant. Dit weet iedereen,
en indien onze katholieke Vlaamschgezinden het nog niet weten, kan de tijd niet
uitblijven, dat men het hun zal aan het verstand brengen. In het liberale kamp gaat
het niet anders: een samenspanner met katholieken is daar een verdachte. Is er in
waarheid voordeel bij voor de Vlaamsche zaak, dat hare aanhangers in beide
kampen mistrouwd worden, dat men meent niet op hen te kunnen rekenen?
En indien het niet om den indruk te doen is, wat mag
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men verwachten voor nut van het gezamenlijk nemen van besluiten, die men in elk
geval afzonderlijk zou nemen? Zal er meer kracht liggen in een vertoogschrift, aan
de Kamer gezonden, waarop katholieke nevens liberale namen voorkomen, dan
wel in twee vertoogschriften van gelijke strekking, het eene door katholieken, het
andere door liberalen verzonden? Zal eene afvaardiging bij een der hoofden onzer
partijen beter onthaald worden, wanneer zij uit mannen van beide gezindheden is
samengesteld, dan wanneer zij alleen uit partijgenooten van den aangesprokene
bestaat?
Ons dunkt dat die vragen op geene twee wijzen kunnen beantwoord worden.
Er ligt dus, volgens ons, geen voordeel hoegenaamd in samenwerkende
landdagen. Dat de katholieken de hunne houden, dat de liberalen hetzelfde doen,
dat de partijloozen aan beide deelnemen, dat de belangstellenden der andere partij
ze bezoeken, er luisteren en er leeren indien zij willen; maar dat het daarbij blijve.
Dusdoende zal er van niemand een verdrag van verdachten aard, eene
verloochening of verduistering van dierbare overtuiging geëischt worden en de
beweging zal er waarlijk niet door lijden.
De politieke eerlijkheid zal er bij winnen. Met den besten wil der wereld kunnen
wij in ons de verdenking niet tot zwijgen brengen dat Vlaamsche onpartijdige
landdagen een strik zijn, gespannen aan lichtgeloovige liberalen om hen te lokken
in het tegenovergestelde kamp. Dat het gevaar klein is voor mannen van gevestigde
overtuiging nemen wij aan; dat de hoop bestaat om jongeren te vangen, daarvan
zijn wij overtuigd. In samenwerkingen als deze mag zelfs geene verdenking op een
der twee partijen berusten, haar eigenbaat te zoeken onder den dekmantel van
behartiging van gemeenschappelijk belang.
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Prediken wij dan bestendiging van afzondering en tweedracht? Verkonden wij eene
leer van haat en nijd? Noch het een noch het ander. De Vlaamsche beweging is
voor ons eene nationale zaak, niet buiten politieke partijen op te lossen in ons land;
maar Vlaamschgezindheid kan noch mag het monopolium van een der twee
gezindheden zijn. In dien zin is zij boven de partijen verheven.
Onze beste wensch is dat klerikale en liberale Vlaamschgezinden elkanders
vertrouwen verdienen en genieten; en dat zij met elkander samenwerken, niet op
de meest rumoerige, maar op de meest degelijke wijze. Dat er geen vertrouwen
genoeg tusschen de beide groepen bestaat om samenwerking, zooals door sommige
liberalen wordt aanbevolen, in ernst mogelijk te maken, hebben wij duidelijk genoeg
bewezen. Dat er eene samenwerking mogelijk is, waaraan niet de zelfde bezwaren
als aan de landdagen verbonden zijn en die rijkere vruchten kan dragen, schijnt ons
niet twijfelachtig.
In de kamers moeten katholieke en liberale Vlaamschgezinden samen stemmen,
en doen zij het ook; daar buiten moeten beiden op dezelfde punten aandringen, die
aan de orde van den dag gebracht zijn. Dit is immer gebeurd en dit is de
vruchtbaarste en de ernstigste der samenwerkingen. Gedurende de bespreking der
wetsvoorstellen De Vigne-Coremans heeft men eens te meer gezien hoe wij,
liberalen, de samenwerking opvatten. Ten alle kante zijn door ons Coremans'
pogingen gesteund; in liberale vergaderingen hebben wij zijnen naam hooren
toejuichen. Wij hebben niet gewacht totdat ons die medewerking gevraagd werd,
en hebben er ons niet aan gestoord dat zij, die ze zoo gaarne vragen, ze stelselmatig
verzwegen, wanneer zij hun werd gebracht.
Het ware eindelijk niet slechter dat de Vlaamschgezinde
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dag-en weekblad pers de onpartijdigheid zooverre dreef van niet moedwillig de
diensten te miskennen door de tegenpartij bewezen. Dit is in zich zelve eene zaak
van weinig belang, maar die er zou toe bijdragen om de samenwerking, zooals wij
die verstaan, gemakkelijker te maken.
Wij houden het er voor dat het houden van openbare drukbezochte vergaderingen
nut kan opleveren en zagen ze dan ook liefst zoo talrijk mogelijk houden, maar op
voorwaarde dat zij door elke partij afzonderlijk ingericht en bestuurd werden.
Ziedaar de redenen waarom de liberale Vlaamschgezinden, enkelen uitgezonderd,
geweigerd hebben een werkelijk deel te nemen aan de Vlaamsche landdagen, iets
wat hun zeer euvel is opgenomen.
Er is hun door katholieke en zoogezegde onzijdige Flaminganten, die men immer
hand aan hand ziet gaan, een ander gewichtiger verwijt gedaan, namelijk dat van
lauwheid, van opoffering hunner Vlaamschgezinde anti-clericale overtuiging aan
den wil der Franschgezinde liberale aanvoerders. In eene taal, die veel meer
schilderachtig dan parlementair is, noemt Flandria de Gentsche liberale Flaminganten
‘Waterbalgflaminganten’, ‘mannen die onder de kar der Franskiljons loopen. enz.’
De Antwerpsche laten, volgens hetzelfde blad, ‘hunne wangen dienen voor matten,
waar de franskiljons hunne voeten aan vegen.’
De katholieke zoogezegde onzijdige Vlaamschgezinden pogen natuurlijk nog iets
verder te gaan, en, is het niet gemakkelijk grover beleedigingen en ruwer verwijten
te vinden dan in dien gebloemden stijl worden uitgebracht, zij beproeven althans
het te winnen in kracht en beknoptheid van zeggen.
Wij herinnerden reeds hooger dat wij voor hen eenvou-

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

343
dig behooren tot ‘le parti de la France.’ Zulk een doodslager maakt alle verdere
bewijsvoering nutteloos. De liberale Flaminganten van Gent en Antwerpen, die
weigeren met de katholieken hand aan hand te gaan, zijn niet alleen de vijanden
der katholieke flaminganten, het zijn de ergste hunner vijanden. Hun wordt dan ook
regelmatig de eer der hevigste aanvallen voorbehouden. De katholieke
Vlaamschgezinden en hunne strijdmakkers onder de Brusselsche liberalen hebben
het monopolie der Vlaamschgezindheid, der zuivere werkzame Vlaamschgezindheid,
in pacht.
Wij willen niet meer gewicht hechten dan noodig is aan die ongebondenheid,
waarin eene polemiseerende pen zoo gemakkelijk uitglijdt; wij willen de verwijten,
ontdaan van al hunne bloemen en sieraden, terugbrengen tot het nuchterder, maar
niet minder ernstig verwijt: lauwheid en onderdanigheid aan den wil der
Franschgezinde liberale medestrijders.
Laten wij onderzoeken wat er gegronds ligt in die verwijten en dusdoende de
tweede vraag bespreken, die wij voor het oogenblik wilden behandelen.
Telkens wanneer er eischen zijn gesteld, grieven zijn uitgesproken, zijn alle
Vlaamschgezinden het eens geweest. Er is natuurlijk onder liberale
Vlaamschgezinden, zooals onder elke andere partij, voor meer dan ééne kwestie
een tijd van overweging, van beraadslaging geweest, gedurende welken verschillende
zienswijzen werden vooruitgezet, maar in alle vraagpunten van belang zijn allen,
liberalen en katho lieken, het eens geweest en hebben denzelfden weg gevolgd.
Het Willemsfonds, dat als de woordvoerder van het gros onzes legers mag tellen,
heeft in alle omstandigheden met ijver, met ongeëvenaarde voortvarendheid onder
alle ministeriën, liberale en katholieke, de meest radikale
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Vlaamschgezinde denkbeelden vooruitgezet; zijne jaarlijksche verslagen zijn daar
om het te bewijzen, zijne algemeene vergaderingen om het bestuur tot zijn plicht
terug te roepen, indien het dezen vergat.
Wij hebben immer de wetten van 1873 en van 1878 verdedigd. Wij hebben de
wet van 1883, de gewichtigste van alle, verkregen en hebben onafgebroken de
uitvoering er van geëischt. Wij hebben dit gedaan, wanneer ons werd verweten door
onze liberale partijgenooten dat wij dusdoende de staatsscholen in gevaar gingen
brengen, en wanneer de hoofden der klerikale scholen, met hun onderwijs
Franschgezind te houden, alles deden wat mogelijk was om dit verwijt gegrond te
maken. De katholieken hielpen ons de scholen voor onze zonen vervlaamschen,
maar hunne kinderen zenden zij naar gestichten waar men van geen Vlaamsch wil
hooren. In alles wat ons wordt ten laste gelegd is er geene grief, die het tiende van
het belang heeft van die, welke wij hier uitbrengen tegen de katholieken, en die wij
tegen hen uitbrachten wanneer wij hun zegden: Uwe scholen zijn nesten van
verfransching, vervlaamscht die vooreerst en voor alles, zoo niet loopt gij gevaar,
wanneer al de wetten Vlaamschgezind zullen zijn, geene Vlaamschgezinde en
weinig Vlaamschsprekende burgers meer te hebben. Maar voor Flandria, Recht,
Nijptang en alle klerikale bladen zijn wij de lauwen, zij de vurigen, omdat zij
rumoeriger optreden.
De liberale Vlaamschgezinden maakten het Willems-fonds wat het is; de katholieke
Vlaamschgezinden vonden de inrichting zoo uitmuntend, dat zij ze namaakten in
het Davidsfonds.
De liberale Vlaamschgezinden richtten de eerste Grieven-Comiteiten in; de
katholieken volgden hen na.
De liberale Vlaamschgezinden richtten ten allen kante
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volksvoordrachten en volksbibliotheken in; de katholieken volgden hen na.
Wij hebben het eerst in Antwerpen eene inrichting onzer partij bekomen, die ons
het recht geeft onze eigen kandidaten te benoemen; zoover hebben nergens de
katholieken het gebracht.
Wij hebben een onafhankelijk verbond van Vlaamsche liberale bonden gesticht,
eene inrichting, waarvan de katholieken nog zelfs de bestanddeelen niet bezitten.
Wij hebben de negen tienden der mannen geleverd, die in Zuid-Nederland een
werkzaam deel hebben genomen aan de Nederlandsche taalcongressen, en wij
mogen het met rechtmatigen trots zeggen: indien de liberale Vlaamschgezinden
niet gedaan hadden wat zij deden en de katholieken hadden nagevolgd, dan zou
in 1888 de kloof tusschen Noord- en Zuid-Nederland even wijd gapen als in 1830
en zou er geene wederzijdsche steuning der beide helften van ons taalgebied
bestaan, zonder welke geen heil voor onze zaak denkbaar is.
Zullen wij spreken van het aandeel, dat wij namen aan het opbouwen onzer jonge
letterkunde, de namen noemen van onze met roem gekende dichters, prozaschrijvers
en geleerden: stellig de drie vierden onzer letterkundige schaar?
Dit alles geldt voor weinig, voor minder dan weinig in de oogen of liever in den
mond onzer aanvallers.
Wij loopen aan den leiband der liberalen; wij zijn liberaal en liberalen zijn le parti
de la France; aannemen dat er onder hen Vlaamschgezinden zijn, ware het ronkend
woord van Coremans logenstraffen en dit vooral mag niet.
Overal waar liberale Vlaamschgezinden gelegenheid hadden hunne denkbeelden
aan liberalen aan te prediken, deden zij dit zonder aarzelen of weifelen. Wij
herinneren slechts
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de houding der heeren van Beers, van Rijswijck, Cuperus, Gittens in den
Antwerpschen; Vuylsteke, Heremans, de Vigne, Rogghé, Siffer in den Gentschen
gemeenteraad, der heeren de Vigne, Buls, van der Kindere in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, van van Ryswyck en de Poorter in het Congres der
Progressisten. Wij roepen vooral de aandacht der onbevooroordeelden in op de
kernachtige vertoogschriften door de vereeniging der liberale Vlaamsche bonden
in twee verschillende omstandigheden, een aan de liberalen in het algemeen, een
ander aan de liberale Volksvertegenwoordigers gezonden. Wij wijzen op de beraden
Vlaamschgezinde houding van de liberale weekbladen de Zweep, het Volksbelang,
de Kleine Gazet, de Brugsche Beiaard.
Dit alles telt niet. Onder de liberale partij zijn vele Franschgezinden. Wij hebben
het nooit geloochend; wij hebben het immer betreurd, en krachtdadig beproefd die
strekking bij die velen te keer te gaan. Indien onze pogingen veel minder slaagden
dan wij wenschten, dan was het niet omdat moed of beradenheid ons ontbraken,
maar omdat onze krachten te kort schoten, omdat wij de gevolgen droegen van
eenen toestand, geschapen door de kerkschgezinden, die ons tweemaal van Holland
scheidden en aldus ons prijs gaven aan verfranschende staatsbesturen.
Maar indien wij niet bekomen kunnen wat wij wenschen in onze partij, bekomen
de katholieke Vlaamschgezinden dan van de hunne zoo maar goedgeefs alles wat
zij verlangen?
Om niet meer van hunne scholen te spreken, is dan de klerikale gemeenteraad
van Brugge meer Vlaamschgezind dan de liberale van Gent? Zijn al onze kleine
Vlaamsche en klerikale steden niet besmet met Franschdolheid; is de hoogere
katholieke burgerij, die de aanvoerders der partij levert, minder verfranscht dan de
liberale? Zijn de duizende
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abonnenten en lezers, die de Parijsche Figaro onder de hoogere klas telt dan voor
het grootste deel geene katholieken, Vlaamsche zoowel als Waalsche?
Worden door de katholieke Vlaamschgezinde bladen de bisschoppen, de hooge
geestelijkheid, de Jezuïeten en de onderwijzende nonnen niet als even
Vlaamschhatend afgeschilderd als Bara, d'Andrimont en anderen door ons.
Waar wordt buiten Antwerpen aan de katholieke Vlaamschgezinden stem verleend
in het benoemen der candidaten voor Gemeente- en Provincieraad, voor Kamer en
Senaat?
En hebben wij onlangs in de Kamers, waar de clericale partij zulke groote
meerderheid bezit, die meerderheid de wetsvoorstellen van de Vigne en Coremans
niet zien verminken en inkrimpen, tot het machtelooste en rekbaarste aller wetjes?
Kunnen de Vlaamschgezinde katholieken in gemoede zeggen dat hun op ernstige
wijze voldoening wordt gegeven?
En indien zij niet alles bekomen, indien zij niet vermogen het tiende van de
hervormingen tot stand te brengen, welke zij noodig achten, zonder dat zij iemand
het recht toekennen aan hunnen goeden wil en aan hunne doordrijvendheid te
twijfelen, met welk recht twijfelen zij dan niet enkel aan den onzen, maar loochenen
zij hem gladweg? Waarom zij hem betwijfelen en loochenen? De rede is licht om
vinden. Omdat zij meer hechten aan klerikaliseering dan aan vervlaamsching onzer
gewesten, of (indien die uitdrukking te scherp mocht klinken met het oog op sommige
weinig kerkschgezinde handlangers der clericalen) omdat zij het belang der partij,
waarbij zij zich aansloten, boven het belang der Vlaamsche beweging stellen en
zich dus plichtig maken aan de schuld, die zij ons zoo gaarne aanwrijven.
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Hun eerste doel is toch immer geweest aan de liberale Vlaamschgezinden het
vertrouwen van alle Vlaamschgezinden te ontrooven. Het waren valsche broeders,
verraders, handlangers der verfranschers, enz. Dat dit louter laster was bewezen
wij hooger.
En niet alleen waren wij dit alles, maar het scheelde niet veel of wij bestonden in
het geheel niet meer. Flandria heeft het op een gegeven oogenblik aardig gevonden
te gewagen van eene kliek, die te Antwerpen en van eene andere die te Gent baas
speelt in het liberale Vlaamsche kamp. De aanhangers dier kliek zijn immer kleiner
en kleiner in getal geworden en, moest men het orgaan der Brusselsche liberale
bondgenooten van de klerikale Vlaamschgezinden gelooven, dan waren er in elke
dier beide steden nog twee drie menschen, waartegen het storm te loopen had. De
katholieken stemmen geestdriftig in met den aangeslagen toon. Het hoopje
Vlaamschgezinde liberalen wordt voor hen een handvol: kort geleden waren er nog
zes, nu blijven er drie, morgen zal het getal tot twee, tot éénen smelten, wien zij als
een rariteit het leven zullen schenken.
Spreek hun niet van de duizende leden van Willemsfonds en Vlaamsche liberale
bonden; van de honderden, die een jaar geleden Vuylsteke en de Vigne kwamen
vieren te Gent: deze allen zijn voor hen alsof zij niet bestonden. Er zijn in den lande
alles bijeen een half dozijn liberale Vlaamschgezinden; dit is een uitgemaakte zaak
voor het Belfort, voor het Recht en andere vrienden van Flandria.
De menschen weten het misschien niet, maar hunne ikzuchtige gedragslijn is niet
alleen de meest logenachtige, zij is ook de onverstandigste en de verderfelijkste
voor hen zelven. Moest hunne handelwijze den door hen gewenschten uitslag
hebben, moest aan de liberale Vlaamschgezinden alle gezag
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in het Vlaamsch kamp kunnen ontnomen worden, dan ware aan de
Vlaamschgezindheid in het algemeen de noodlottigste aller slagen toegebracht.
Moest er inderdaad een oogenblik komen dat de Vlaamschgezinde liberalen
verdacht werden van wat men hun aanwrijft, dan, ja, ware er, buiten het half dozijn
aangeklaagden, misschien geen enkel Vlaamschgezinde in de liberale partij
gebleven. Men hadde eene groep onzijdige flaminganten gehad en eene veel grooter
schaar Vlaamschgezinde katholieken. Beide dezen hadden den haat tegen de
liberale partij gemeen gehad en feitelijk ware de Vlaamschgezinde bij de katholieke
partij ingelijfd. Dat deze laatste hierin geen gering voordeel zou gevonden hebben
spreekt van zelf; of de eerste er iets mee zou gebaat zijn, dit zouden de katholieke
Vlaamschgezinden zelven niet kunnen beweren, zonder blijk te geven niet verder
te zien dan hun neus lang is. Moest morgen de Vlaamschgezinde partij versmolten
zijn met de katholieke, dan was overmorgen de macht der eerste tot nul of
daaromtrent gedaald.
En verder. Verbeeldt men zich een der twee groote partijen des lands door en
door anti-Vlaamschgezind en werkelijk den naam van Franschgezinde partij
verdienende? Overal en altijd waar die partij de macht in handen zou krijgen, in de
Wetgevende Kamers, in de Provincie- en Gemeenteraden, zoowel van het
Vlaamsche als van het Waalsche land, zou dan elke wet en verordening van haar
uitgaande vijandig zijn aan onze taal; de toestand zou onduldbaar en onze stam tot
verdwijning of tot opstand gedreven worden.
Wat er voor België zou uit voortvloeien is klaar: de partijen zouden niet meer
ingedeeld zijn naar godsdienstige en staatkundige begrippen, die niets te stellen
hebben met rassen en gewesten; zij zouden in het vervolg ingedeeld zijn naar
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de taal hunner aanhangers: de taalgrenzen zouden ook het gebied der partijen
afbakenen.
Want het is onze innige overtuiging, die door iederen denkenden liberaal in
Vlaanderen gedeeld wordt en door iederen vrijzinnige daarbuiten ook zou dienen
beleden te worden, dat een anti-Vlaamschgezind liberalismus niet leefbaar is in
Vlaanderen, dat, wil de liberale partij bestaan en aangroeien, zij eene vastberaden
Vlaamschgezinde politiek moet aankleven. Moest zij dit niet begrijpen of vergeten,
dan ware het met haar gedaan in onze gewesten; alleen het clericalismus bloeide
in onze provinciën en Vlaamsch ware eensluidend met katholiek, zooals door
tegenslag al spoedig Waalsch en liberaal eensluidend zouden zijn.
Wij drijven hier in de kringen der voorspiegeling en der veronderstelling.
Gelukkiglijk is, zooals wij hooger bewezen, de toestand geheel anders en de
toewijding der liberale Vlaamschgezinden aan de belangen hunner moedertaal verre
verheven boven laster en verdachtmaking; de levenskracht en de strijdlust hunner
partij, zoowel als hun vertrouwen in de toekomst, zijn onverzwakt en onverminderd.
Er zijn ja Franschgezinden onder de liberalen in onze gewesten, evenals onder de
katholieken; de liberale partij in Vlaanderen is in haar geheel niet
anti-Vlaamschgezind en kan het niet zijn; zij moet het minder en minder worden,
ten bate van haar zelve, ten goede van onze taal en ons volk, ten nutte van België.
Het is eene noodlottige partijzucht, blind voor al deze belangen, die er naar streeft
Vlaamsch en liberaal van elkander te vervreemden, Vlaamsch en katholiek met
elkaar te vereenzelvigen. Hare eenige vergoelijking is hare onmacht om dit doel te
bereiken.
Het wonderlijkste van al is nog wel dat het juist in de
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partij is, die het meest samenwerking met Vlaamschgezinde liberalen zoekt, dat
deze stelselmatig worden afgeschilderd als le parti de la France. Dergelijke
tegenspraak bewijst hoe oprecht die menschen en hoe proef houdend hunne stelsels
zijn. En toch is het door hunne leer, dat zich een handvol liberalen laten medeslepen,
dat vooral hier en daar zich een jongere laat verblinden. Wij hebben gepoogd de
oogen te openen over deze punten aan al wie ze niet vrijwillig voor het licht gesloten
houdt.
Wij hebben met de katholieke Vlaamschgezinden een gemeenschappelijk artikel
in ons Credo, wij belijden dit met niet minder overtuiging dan de vurigste hunner;
wij hebben een artikel gemeen met hen in ons programma, wij ijveren met niet
minder vastberadenheid dan zij om het te verwezenlijken. Maar geheel het overige
onzer geloofsbelijdenis staat in schrille tegenspraak met de hunne.
e

Wij dragen nog met trots den scheldnaam, die aan onze voorgangers in de XVI
eeuw door de hunne werd gegeven en dien zij ons nog toewerpen; wij zijn Geuzen,
even wars van Rome's juk als van Frankrijk's taal; wij ijveren om den menschelijken
geest te verlichten en den modernen staat vrij te maken; wij willen een
bondgenootschap van taalbroeders met Holland sluiten. Wij kunnen geen duurzaam
verdrag aangaan met hen, die op staatkundig en godsdienstig gebied zich in geheel
andere richting bewegen en die in de moedertaal meer een middel zien om ons volk
te verwijderen van het licht, dan om zijn geest te ontwikkelen. Wij willen rechtvaardig
zijn voor hen, hen helpen zooals wij hooger uiteenzetten in den strijd voor onze taal.
Verder gaan ware voor ons eene oneerbiedigheid tegenover onze beginsels, eene
vermomming onzer overtuiging, die ons als eene huichelarij op het geweten zou
drukken.
MAX ROOSES.
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Een en ander over de taal en de volksmythologie in Limburg.
e

e

(Vervolg, zie blz. 289, 10 en 11 aflev.)
Met een enkel woord wil ik hier gewagen van de Teuten, de eenige bewoners der
provincie, wier zeden en levenswijze van die der overige Limburgers verschillen.
Zij strekken zich voornamelijk uit over de plaatsen Achel, Caulille, Exel, Hamont,
Lommel, Neerpelt, Overpelt en eenige andere, alle om de noordergrens gelegen.
Hun bedrijf bestaat vooral in het verhandelen van wollen, linnen en katoenen
ellewaren, in het leveren van klaverzaad, beddengoed met toebehoor en andere
koopwaren; eenigen hunner drijven handel in biggen, anderen hebben het ontmannen
van paarden, kalveren, zwijnen tot hun bedrijf. Telken jare, in het begin van Maart,
verlaten zij hun vaderland, verspreiden zich over Holland, eenigen over Duitschland,
en komen niet vóór den winter terug. Zij spreken een soort van brabbeltaal, waarvan
ik het noodeloos oordeel hier een staaltje mede te deelen. Over dezen van de
omwonende bevolking afwijkenden stam is nagenoeg niets bekend. Hierover bestaat
niets dan wat voorkomt in het werk van CREEMERS, rector der O.L.
Vrouw-Monsterkerk te Roermond: Aanteekeningen over het dorp Stamproy (1871).
Wat wij over hun taal, het zoogenaamde Teutsch weten, werd nooit wetenschappelijk
opgeteekend; evenmin kennen wij iets over hun eigenaardige inrichting en zeden,
over hun lichaamsbouw, in een woord
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over hun ethnologie. Het blijft te bezien, of men hier niet een vreemden volksstam
vóór zich heeft, een overblijfsel 't zij van uitlandsche overweldigers, 't zij van Heidens,
die den nomadenstaat voor een half-vaste woonplaats vaarwel zegden. Hetzelfde
vraagstuk bestaat met betrekking tot de Zelenaars in Oost-Vlaanderen, alsmede de
Bezembinders uit de omstreken van Eecloo, welke laatste zich door zeer
eigenaardige zeden kenmerken, en slechts onder elkander huwen.
Het gebeurt niet zelden dat een plaats zich door een specialiteit onderscheidt; wel
te verstaan, uit een gastronomisch oogpunt. Elke hesp, wil ze lekker zijn, moet uit
de Ardennen of van Bastogne komen; de peperkoek komt van Gent; een hoen is
alleen goed indien het van Brussel is. Een dergelijke specialiteit, in den vreemde
bekend, kan Hasselt niet aanwijzen; toch heeft men er den naam, sommige spijzen
lekkerder toe te bereiden dan elders. Men bezoekt niet de hoofdstad der provincie
Limburg zonder de leverworst te proeven, vooral die van den beenhouwer Craanen,
in dialekt Craaneke, welke, volgens men zegt, er veel naar andere plaatsen verzendt.
Iedereen die ‘land en menschen’ in Limburg bestudeert, en zich dus op de kennis
hunner levenswijze toelegt, zal ten minste ééns gaas (gans, met zeer gerekte a
bijna als de gentsche ij, zie hooger) gaan eten ‘bij Koeneke of In 't Windmeeleke’.
De gaas is een lekkernij voor de Hasselaars, en evenals de bevolking te Gent 's
zondags zich buiten de stadspoorten verspreidt om eens ‘geroosten of gestoofden
paling’ te gaan eten, zoo ook heeft men het te Hasselt 's zomers zeer druk in
sommige herbergen der omstreken, waar men ‘gaas’ gereed maakt.
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De lui die tijd te verteren hebben, vinden te Hasselt even veel gelegenheid om zulks
in de open lucht te doen als overal elders. De geliefkoosde wandeling der Hasselaars
is naar Curingen, een dorp op een half uurtje der stad langs den Diesterschen
steenweg gelegen. Bijzondere schoonheden biedt deze wandeling niet aan; het
landschap is onbeduidend, en hierin ligt gewis niet de reden der gunst, waarin zich
Curingen bij de stedelingen verheugt. Zij is te zoeken in de nabijheid van het dorp,
waar de spoedig vermoeide stedeling, na een half uurtje loopens een rustplaats
vindt, soms in den lommer, en onder het drinken van een glaasje Leuvensch. Het
bier der stad zelve was tot voor eenige jaren verre van goed; het had, voor zooveel
ik mij herinner, een donkere kleur en een gesuikerden smaak, waardoor het
eenigszins geleek aan het Diestersch, dat hier veel gedronken wordt. Voor velen is
dit nog een lekkernij. Sedert eenige jaren onderging het bierbrouwen in België
merkelijke verbeteringen; en ook te Hasselt kan men tegenwoordig een helder, licht
bitter en overigens aangenaam glas bier bekomen, b.v. van ‘Maris-ke’, dat tamelijk
wel op den Gentschen Uitzet gelijkt.
Wie echter niet van een langer wandeling vervaard is, zal moedig een tochtje in
de Kempen ondernemen. Men maakt het uitstapje kort of lang naar verkiezen. Een
namiddag is genoeg om de heide, in de onmiddellijke nabijheid van Hasselt, in al
hare naaktheid te leeren kennen: men wandelt of rijdt tot Zonhoven, en gaat van
daar over de heide tot Genck. De heide heeft haar eigenaardige schoonheid. Bezit
ze niet de bevalligheid van het Luiksch landschap, noch de verwrongen majesteit
van de Luxemburgsche wildernis, toch is ze niet van poëzie ontbloot. Die lage
zandheuvels, die de scheidingslijn tusschen
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de kom der Schelde en der Maas vormen, van beide zijden met een wijde vlakte
omzoomd, geven een uitgestrekt zicht op de kale en dorre zandwoestijn, waarin
men de dorpen als oasen kan onderscheiden, aangewezen door een groep boomen,
waartusschen de roode daken schitteren en waarboven de kerktoren uitsteekt. Hier
en daar een eenzame landhoeve, verder nog een armoedige woning niet zelden in
leem en wischhout opgetrokken; en daar buiten en overal er rond, de vlakte, begroeid
met dat donkergroene (in het najaar, vale) heidekruid, waarop de bijen hun eentonig
gegons laten hooren. In de verte een vijver of weier, zooals men in de gouwspraak
zegt, die de melancholie van het landschap nog vermeerdert, vooral in den rooden
gloed der ondergaande zon. Gezien van een der zandheuvels, laat het Limburgsch
landschap een onbeschrijflijk gevoel van weemoed in het hart des wandelaars
achter. Men denkt onwillekeurig aan den toestand waarin de bewoner dezer streken
zich bevindt, wanneer de sneeuw de aarde bedekt en alle teekenen der
gemeenschap uitwischt. Men vraagt zich af, langs welken weg de beschaving tot
hem moet komen, en ware het niet dat de ondergaande zon u het uur des vertreks
herinnert, gij zoudt, te midden dier stille en schijnbaar doode natuur, u licht aan uw
mijmeringen overgeven. Waarlijk, een zonderbaar en moeilijk te begrijpen gevoel,
dat den mensch aan zijn geboortegrond hecht!....
Even korte, alsmede langere uitstapjes ontbreken niet. Bolderberg is een der
fraaiste. Dit gehucht ligt bewesten Hasselt, in een landschap met verscheidene
riviertjes doorsneden, die den voet der zandheuvels bespoelen. In het westen ondekt
men de dichte dennebosschen, welke een gedeelte van den Demer omzoomen, en
die men reeds tusschen Aarschot en Diest van op den trein kan zien. Te Bolderberg
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op een der heuvels, staat nog de but, waarin vroeger een kluizenaar leefde; de
godvruchtige Hasselaars voorzagen hem steeds rijkelijk met giften. Een gift die men
hem, zoo het schijnt, bij voorkeur bracht, was ‘gerookte verkenskop’, om welke
reden is mij onbekend.
Langere tochtjes kan men ondernemen, 't zij door de heide heen naar het Kamp
van Beverloo, 't zij naar Maaseik. Een uitstapje, dat op het tijdstip der bloeiende
fruitboomen zeer mooi is en dikwijls ondernomen wordt, is de vallei der Jaar of Geer
in het zuiden der provincie. Men zal niet nalaten Tongeren eens te gaan bezichtigen;
mogelijks eens tot den Sint Pietersberg te Maastricht doordringen. Men ziet, wie tijd
en lust heeft, vindt genoeg om eenige dagen aangenaam door te brengen.
In den winter is het leven noodzakelijk tot het stedeken beperkt. Dan vooral wordt
het karakter van hem, die steeds in een groote stad leefde, op een harde proef
gesteld. Wie zich bezig houdt met ernstige studie, is tevreden overal, zelfs op een
dorp; wie zooals de meesten, zijn vrijen tijd, na de afgedane dagtaak, doorbrengt
met pinten drinken, pijpen bruin rooken en kaart spelen, die vindt licht het leven
even aangenaam in een groote als in een kleine stad. Zoo gij van deze meer vermaak
vraagt, dan verveelt gij u ter deeg; want de eene dag is hier de andere, en nooit
komt eenig voorval de doodsche onbeduidendheid van het kleine stadje storen. Wie
werkzaam is, en in een bibliotheek van geliefkoosde schrijvers steeds goede vrienden
bij de hand heeft, is hier gewis een der gelukkigsten. Hij ook zal het meeste genoegen
vinden aan een maatschappij, zooals er een te Hasselt bestaat, die wat aan
geestesarbeid doet. Ik bedoel de Société chorale et littéraire des Mélophiles, in de
wandeling de Melophilen geheeten. Het winterseizoen verzamelt er meestal elken
avond
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een kleine kern van openbare ambtenaars en andere personen van wien men, reeds
op grond van hun beroep, eenige verstandige conversatie mag verwachten. Toen
ik te Hasselt verbleef, gaven eenige leeraars van 't Atheneum er openbare
leergangen; en tamelijk dikwijls werden er voorlezingen gehouden. Van tijd tot tijd
was er ook een vreemde voorlezer. Deze ernstiger feestjes werden afgewisseld
door een concert of een bal. De maatschappij bezit een niet onaanzien lijke
bibliotheek. Al de werkzaamheden der Melophilen gebeurden natuurlijk in het
Fransch; het Vlaamsch leven is te Hasselt zoo goed als nul. In den laatsten tijd was
er in dit opzicht eenige verbetering, zoolang de ijverige secretaris van het
Willemsfonds, P. Huybrechts, leeraar bij 't Atheneum, thans te Brugge, er zich met
liefde aan toewijdde. De Vlaamschgezindheid der Hasselaars schijnt evenwel thans
weer ingeslapen te zijn. - Ben ik wel ingelicht, ook in de Melophilen schijnt heden
de oude eendracht niet meer te heerschen. De politiek heeft er zich in gemengd,
en deze verdeelt gewoonlijk de bevolking veel erger in een kleine stad dan in een
groote.
Van de werkzaamheid der maatschappij getuigt de verzameling harer jaarlijksche
e

Bulletins. In 1880 werd het 17 deeltje er van uitgegeven. De ziel der maatschappij
is nog immer haar volijverige Voorzitter, de heer E. GERAETS, leeraar van hoogere
mathesis bij 't Atheneum. Te recht geniet hij een goeden naam onder de mannen
van wetenschap in België. Hij leverde in genoemd Bulletin talrijke opstellen, meestal
van natuurwetenschappelijken aard, met betrekking tot Limburg, zijn geboortegewest;
doch ook in de geschiedenis der provincie is hij volkomen te huis, en hij behandelde
eveneens vele punten op historisch gebied, waarbij hij, door zijn opzoekingen in de
oude geschied-

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

358
schrijvers of in het stadsarchief, blijken gaf van een echt wetenschappelijken geest
en een grondige geleerdheid. In meer dan een opzicht is hij een der beste kenners
van al wat betrekking heeft op de provincie Limburg, in 't bijzonder op hare
hoofdplaats. Aan zijn dienstvaardigheid jegens vreemden, die zich voor de kennis
der provincie interesseeren, moet mede hulde gebracht worden.
Buiten de uitspanning, die men, mits een zeer matige geldelijke bijdrage, in dit
genootschap vinden kan, levert Hasselt weinig op. De openbare feesten, die er ter
gelegenheid der stedelijke kermis gegeven worden, zijn even interessant en even
onbeduidend als overal elders. Daarom ga ik ze maar onder stilzwijgen voorbij. De
kermis wordt overigens door niets bijzonders gekenmerkt.
Alle zeven jaar - het getal zeven speelt in alle plechtigheden en in alle volksgebruik
een gewichtige rol - wordt de kermis opgeluisterd door den Langeman. De naam
zegt reeds wat bedoeld wordt. Het is een soort van reus, als op zooveel plaatsen
bestaat, dien men op een wagen rond de stad voert.
Reuzen en monsters vormen een zeer zonderling bestanddeel onzer Belgische
feesten. Vroeger was er nagenoeg niet éene stad, die niet haren reus of hare reuzen
had. Hun aandenken leeft voort bij het volk, en nog vaak komen zij in de stoeten
voor. Janneken en Mieken te Brussel zijn bekend; de reus te Aath gaf aan de
bewoners hun spotnaam: les Gouïasses (Goliath); nog onlangs liet men te
Dendermonde 't Ros Beyaard met de Vier Heemskinderen uitgaan, den Lord-Mayor
van Londen ter eere. Te Hasselt is de Langeman de weldoener der armen: telkens
dat men hem van op den zolder der Koninklijke Maatschappij van Rhetorika te
voorschijn haalt,

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

359
laadt hij de zegeningen der armen op zich, om de uitdeeling van soep, welke te
hunnen gunste geschiedt. Ook hij groote aangelegenheden komt hij voor den dag,
en zetelt dan gedurende een maand vóor 't stadhuis, waar zijn hooge gestalte en
zijn strak voor hem gerichte blik niet zelden de kleinen schrik aanjaagt. Hij heet Don
Christoffel. De sage verhaalt dat het een Spaansche Grande was, die gedurende
een hongersnood op de gedachte kwam, aan het volk ‘economische soep’ te laten
uitdeelen.
Alle zeven jaar heeft er te Hasselt een ander feest plaats, dat steeds ‘Het Zevenste
Jaar’ genoemd wordt. Het wordt gevierd ter eere van een wonderlijke madonna.
Voor het stille stedeken is het een gewichtige plechtigheid. Ik zag ze echter nooit
en zal er dus enkel volgens genomen inlichtingen van spreken. Zooveel ik weet,
stelt men dan bij middel van groepen verscheidene wonderen voor, door de
tusschenkomst van het wonderdadige beeld bewerkt.
Het bijzonderste is wel het mirakel der Moorin. Deze woonde in een huis der
Kapelstraat, en toen op zekeren dag haar venster open stond, was haar kind naar
buiten komen zien, en had zich zoover voorover uit het venster gelegd, dat het er
uit gevallen was. De moeite der dokters was vergeefs geweest om het jonkske tot
het leven terug te roepen. De wanhopige moeder droeg nu het kind op het altaar
van O.L. Vrouw, en beloofde haar, het Kindeken Jezus het schoonste kleed te
vereeren ‘dat er op de wereld bestond’, indien haar kind het leven mocht terugkrijgen.
En zie! die bede werd verhoord, en langzamerhand zag ze hoe het wicht zich begon
te bewegen en weer volkomen gezond werd. Telkens dat de periode om is, ligt de
Moorin buiten het venster in het huis waar zij, volgens de sage, woonde.
De Moorin, die van adel was, zoo het schijnt, hield woord:
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zij kocht voor het Kindeken Jezus een kleed zoo rijk, dat ‘de weerga er van nergens
in de heele wereld te vinden is’. Ja, dezelfde stof ‘is nergens meer te ontdekken’.
De Madonna zelve draagt een kleed, dat in de Christelijke folklore meer voorkomt.
Zekeren keer, dat de processie moest uitgaan, werd wegens het slechte weer
besloten, dat de plechtigheid eerst acht dagen later zou plaats hebben. Onze Lieve
Vrouw had met deze schikking echter geen vrede, en gedurende den nacht verliet
zij, zonder ook maar van haar voornemen iets te laten blijken, haar plaats, maakte
den toer, en keerde stillekens op haar voetstuk terug. Doch spoedig kwam de
nachtelijke tocht uit, want zij had vergeten haar kostbaar kleed op te heffen, gewis
omdat zij zulks als een onwelvoegelijkheid aanzag, en nu hing er de modder nog
op. Tot teeken der wonderdadige gebeurtenis liet de Almachtige Heer toe, dat zij
er eeuwig zou ophangen, want nog heden, zoo het schijnt, is men er niet in geslaagd
ze er af te krijgen.
De nachtelijkewandelaarster was overigens gezien geweest: een oude kwezel
had ze herkend in een straatje, dat nog heden daarom het Onze-Lieve-Vrouwesteegje
genoemd wordt. Te Hakendover bij Tienen en te Zele, ging het wonderdadig beeld
der moedergods eveneens op zekeren nacht alleen de processie houden, ook omdat
(1)
het over het uitstel der plechtigheid ontevreden was .
Het beeld geniet bij de geloovigen een onuitputtelijk krediet! Dit bewijzen andere
mirakuleuze feiten, die mede op den heugelijken dag afgebeeld worden. Een
schaliedekker viel van het dak, en riep, terwijl hij naar beneden stortte,

(1)

Zie WOLF Niederl. Sagen, p. 420, 421. - STAES Schets eener Geschiedenis van de Gemeente
Zele. (Gent 1883.)
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Onze Lieve Vrouw aan. Onmiddellijk snelde deze hem ter hulp, gedragen door een
wolk, en reikte hem de hand tot steun, tot men met een ladder kwam om hem te
verlossen.
De Dolende Man is een andere groep, waarin Onze Lieve Vrouw zich even
dienstvaardig toont. Dat was in den tijd, niet toen de beesten spraken, maar ‘toen
Hasselt nog maar uit een kapel bestond’, en nog overal in het ronde bosch was.
Een reiziger, die er in verdoold was, riep Onze Lieve Vrouw van Hasselt aan, opdat
zij hem zou helpen, en hem toelaten uit het bosch te geraken. Dadelijk verscheen
zij voor hem in een wolk, nam hem bij de hand, en leidde hem tot hij weer op den
rechten weg was.
Beelden, die zich door zoo groote wonderen onderscheiden, zijn natuurlijk aan
de mildheid van rijke en arme geloovigen blootgesteld; zij bezitten soms groote
rijkdommen in kronen en kruisen en juweelen, en beschikken niet zelden, net als
Manneken-Pis te Brussel, over een goed voorziene garde-robe. Dit is namelijk het
geval met de Madonna van Hasselt. Maar de mensch is zwak, en de diepste eerbied
voor God en al de heilige zaken, ja, zelfs de vrees voor de hel en haar pijnen, heeft
nooit voor kerkdiefte kunnen afschrikken. Booswichten van dien aard bestonden te
allen tijde; doch niet altijd begingen zij deze misdaad, zonder dat de Hemel de
burgerlijke wet ter hulp kwam. De Dief op het Hekken (= hek), een groep die mede
tot het Zevenste Jaar behoort, zal het ons toonen. Dat was anders een jongen van
goede familie, en toch kreeg hij het in het hoofd, Onze Lieve Vrouw haar juweelen
en sieraden te ontstelen. Hij deed dus heel den rommel af, en vulde er zijn zakken
mede; nu wilde hij weer over het hek klimmen, dat het koor van het schip der kerk
scheidde en eiken avond gesloten werd; doch hoe groot was
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niet zijn ontzetting, toen hij gewaar werd, dat hij er niet meer af kon. Dat was gewis
een straf des Hemels! 's Morgens toen men de kerk opende, vond men den dief
nog in denzelfden hachelijken toestand, en eerst toen men de wet geroepen had
en alles geconstateerd was geworden, liet het hekken hem los, en kon hij weer
nederstijgen.
Zoo was er ook eens te Leuven een dief, die een al te teedere bezorgdheid voor
de schatten van een Christusbeeld toonde. Wanneer hij het echter van zijn goud
en zilver wilde ontlasten, vatte het beeld hem met éene hand bij het haar, en hield
(1)
hem zoo in de lucht zwevende vast, tot hij 's morgens kon gegrepen worden .
Veel nog wordt van de wonder-Lieve-Vrouw verteld. Alleen nog het volgende wil
ik aanvoeren. Het was in den tijd van de cholera. Op den dag waarop de processie
moest uitgaan, brak de vreeselijke ziekte in het stedeken uit, in zeer zonderlinge
omstandigheden evenwel. Men had, als rustplaatsen voor den stoet, verscheidene
altaren opgericht. De plechtigheid moest echter niet zonder ongeval van stapel
loopen; want zie, terwijl de stoet bij een altaar stil hield en de deken de geknielde
menigte den zegen gaf, schoot op eens heel het boeltje in brand, waarschijnlijk ten
gevolge eener omgestooten kaars. - Een oogenblik daarna brak een hevig onweder
uit, gedurende hetwelk iedereen een schuilplaats moest zoeken. - Dit was echter
nog niet alles. Bij het klooster der nonnekens bevond zich een andere rustplaats.
Hier moesten drie voor de omstandigheid gesierde meisjes - maagdekens heeten
wij die in Vlaanderen, brädjes, d.i. bruidjes te Hasselt, - door Onze Lieve Vrouw drie
korven met

(1)

Zie J.W. WOLF Niederl. Sagen, p. 428.
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bloemen laten zegenen. Nauwelijks was de zegen uitgedeeld, of de drie kinderen
vielen op de trappen van het altaar neder: de cholera had hen plotseling aangetast.
Gij verwacht nu gewis, vriend Lezer, dat Onze Lieve Vrouw ze weer gezond maakte.
Neen, ze moest zich door een grooter mirakel dan dat doen kennen. De plaag volgde
haren gang en verspreidde zich met schrikkelijke snelheid door gansch de stad.
Eer vier en twintig uren verliepen, waren er vijf en twintig dooden, en zoo ging het
iederen dag, immer erger. Zwaar hing het ongeluk over de beproefde stad. Tot op
dien tijd hadden de Hasselaars zich geen zier bekommerd om andere heiligen dan
om hun wonderdadige Moeder Gods; nu eerst herinnerden zij zich, dat Rochus de
genezing der pest en aller epidemische ziekten in zijn specialiteit heeft, en ja, daar
ging een licht voor hen op. De geestelijke overheid schafte zich een beeld van
Rochus aan, en schreef naar den paus van Rome, dat hij hun zou toelaten Onze
Lieve Vrouw, thans in gezelschap met den pestgenezer, nog eens in processie te
mogen ronddragen; er bij voegende, dat zij volle vertrouwen in haar stelden, om de
geteisterde stad te helpen. De paus schonk de gevraagde vergunning, en de
plechtigheid had plaats in groote praal. Om twee uren, legde nu plotseling een
zekere vrome pater Aloysius de volgende verklaring af: ‘Eer het twee uren van hier
is, zal er geen mensch meer sterven; Onze Lieve Vrouw heeft compassie, zij heeft
mij een teeken gegeven.’
‘En iedereen in Hasselt’, voegde mijn vertelster er bij, ‘kan getuigen dat het
inderdaad zoo gegaan is: eer de aangewezen tijd verloopen was, deed zich geen
enkel sterfgeval meer voor, terwijl er denzelfden morgen nog een overgroot getal
lijken geweest was’.
Ter verklaring van de wijze, waarop dergelijke historiekens
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onder het volk voortleven, en steeds met volle geloof aangenomen worden, zal het
hier genoeg zijn, te doen opmerken, dat de lieden, die deze wonderverhalen aan
kinderen en kleinkinderen overleveren, nooit of hoogst zelden te antwoorden hebben
op de vraag: ‘Hebt gij dat gezien?’ - Wordt hun nu deze vraag gesteld, dan luidt het
antwoord of wel: ‘die of die heeft het gezegd’ of‘heel de stad weet het’, en dat is hun
een genoegzaam bewijs. Dit brengt alle tegenwerping tot zwijgen. Het is overigens
slechts tijdverlies te redetwisten met personen, bij wien het geloof zoo ontwikkeld
is.
In de geschiedenis van het laatste mirakel wordt op de ongevallen, die de eerste
processie kenmerkten, gedrukt, en wel als moetende een groot voorval aanwijzen:
hier werd natuurlijk daardoor het aanstaande onheil der stad voorspeld. Zooals
dikwijls, waren de kenteekens drie in getal.
Vooral het onweder, waaraan zich in de volksverbeelding nog zooveel bijgeloof
hecht, moet hier, meen ik, beduiden: een geweldige scheiding tusschen een
bestaanden toestand en een er op volgenden toestand - in het onderhavige geval,
de uitgebroken ziekte. Het is, als hadde het onweder met geweld voor den geesel
een weg gebaand. Deze voorstelling ligt ten grondslag aan eenige spreekwijzen,
welke wij in Vlaanderen bezigen; is het zeer heet, en komt een onweder op, zoo
zeggen wij: ‘dat zal de hitte breken’; bij aanstaande verandering van jaargetijde,
dus op het afgaan van winter of zomer, en dondert het, zoo heet het: ‘de winter
scheidt van den zomer’ of omgekeerd.
Al deze wonderverhalen berusten op een gemeenschappelijk mirakelgeloof.
Zooals ik het toonde met een paar referenties, greep hetzelfde voorval plaats te
Hasselt en te Leuven; ook nog elders, dus, volgens de uitslagen ons door de
vergelijkende studie der folklore geleverd,... nergens, dan
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in de dichtende verbeelding des volks. Zoo is ook hier het beeld der Onze Lieve
Vrouw van ouderdom gansch zwart geworden en wil volstrekt niet toelaten, zich wit
te laten verwen. Op vijftig andere plaatsen toonen de beelden zich even grillig. Toen de paters uit de abdij van Herckenrode, die ten tijde der Fransche omwenteling,
negen-en-negentig winningen, d.i. hoeven bezaten, voor de Sanskulotten met het
H. Sakrament naar Hasselt vluchtten om het daar te verbergen, kwamen zij voorbij
een kudde schapen: dat de schrandere beestjes onmiddellijk op hun knieën vielen
om het Heiligste der Heiligen te aanbidden, kan mij niet verwonderen. In de studie
der volksvoorstellingen ziet men erger dan dat. - Een pater had eens gedurende
zijn mis getwijfeld aan de waarheid van de transsubstantiatie: en hij wierp den kelk
met wijn om, daar hij wilde zien of de wijn tot bloed werd. Het gebeurde zoo
inderdaad: de doek werd met bloed bevlekt. Doch de vlekken konden niet meer
uitgewischt worden, hoewel zij de beek rood verfden.... - Ziedaar nogmaals een
paar feiten, die reeds tot de folklore der middeleeuwen behooren.
Uit deze aanteekeningen wordt het den lezer gewis klaar, hoe zeer met de
plechtigheid van het Zevenste Jaar iedereen te Hasselt in de weer is. Ter gelegenheid
van dit feest moet ik een ander vermelden, namelijk te Rutten, in 't Waalsch Russon,
een dorp op een goed uur van Tongeren op de grens van ons spraakgebied gelegen.
Het heeft plaats den eersten zondag van Mei. Het stelt de pijniging voor van
Sint-Evermer, en is een zeer merkwaardig overblijfsel van een mysteriespel uit de
(1)
middeleeuwen. De lezer, die er belang in

(1)

Ook zoo te Hoogstraten.
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stelt, zal er de beschrijving van vinden in een stuk van FELIX LIEBRECHT, verschenen
in de Bulletins de l'Académie royale de Belgique (t. XXII) en herdrukt in zijn keus
uit Gervasius van Tilbury. Ik zal er mij dus hier niet verder mede inlaten.
Veel zal de nieuwsgierige op het kapittel der mirakels te Hasselt vernemen: onder
al de steden, waarin ik verbleef, is het diegene, in welk ik het grootste getal
wonderverhalen hoorde.
Zonder twijfel moet ook, in het opzicht der profane folklore, nog veel bekend zijn.
Een en ander, dat men mij in dit vak vertelde, wil ik hier neerschrijven. De
volksbegrippen hebben in Limburg nagenoeg denzelfden vorm als in Vlaanderen;
toch zijn er sommige punten, waardoor zij zich eigenaardig onderscheiden. De
Kempische natuur moet tot verklaring der aan Limburg eigen ideeën gewis in
rekenschap komen.
In zake van mythologische begrippen is het geloof aan dwergen nog levendig. Zij
dragen in gansch Limburg (evenals in het Mich-Kwartier, een gedeelte van 't
Hageland) den naam Alvermennekes. Het woord is ook in Vlaanderen bekend, doch
onder den vorm Alven, in de algemeen gebruikte spreekwijze: ge zult van d'Alven
geleid worden. Zooals uit deze klaar wordt, verstaat men in Vlaanderen daardoor
de geesten, welke in de volksverbeelding 's nachts den weg doen verliezen. Op den
buiten, in 't Land van Aalst namelijk, zeggen onze dorpelingen veelal den Dalf, in
de omstreken van Dendermonde den Als; hij ook brengt van den rechten weg af;
om zijn werking te ontgaan, moet men zich neerzetten. Dit geloof is nog zeer
verspreid.
In Limburg, op de heide wijst men de pijpen der
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wilde konijnen aan als de woningen der Alvermennekes, vooral die in de
zandheuvels, zooals bij den Alverberg te Diepenbeek. Zij waren hier even
dienstvaardig als overal elders; doch terwijl zij in Vlaanderen, en ook in Henegouwen,
zich vooral bezig hielden met linnen te wasschen, op éénen nacht zoo als altijd in
de folklore, toonden zij zich in Limburg behulpzaam in het schuren van potten en
pannen, die zij 's avonds kwamen halen. Soms meende men dat men ze hoorde
fluisteren, onder den grond; het was een fijn gepiep, als van muizen. 's Morgens
brachten zij alles schoon geschuurd terug. Anderen droegen de potten en pannen
op een zekere plaats, en vonden het werk 's anderdaags in orde; zij legden
daarnevens eenige centen; alsook een zakje tabak, want de Alvermennekes rookten.
Iedereen weet te vertellen van hunne pijpjes, een soort van kleine primitieve pijpjes,
die de opzoekingen der archaeologen ontgraven hebben (zie WOLF, Deutsche
Sagen, n. 65).
Men stelt ze zich lichamelijk voor met een kleine gestalte; zij hadden een oud
uitzicht, en droegen een langen baard. Zelfs weten de kinderen in Limburg, dat ze
‘een gekleurden (meest rooden) hoed droegen als van Sinterklaas, stevelkes
(laarsjes) tot aan hun knieën en een witte breuds(== kraag).’ Hoe ze er toegekomen
zijn hun deze gestalte toe te kennen, weet ik niet; mogelijks wel onder den invloed
der kinderprenten op welke, naar mij verzekerd wordt, zij onder dezen vorm
voorkomen. Ik herinner mij zeer wel, dat de kinderen onmiddellijk zegden: ‘dat zijn
Alvermennekes’, toen ik hun een gekleurde prent toonde, die de personages der
Weihnachtsspiele in Hongarije met het hierboven beschreven uitzicht voorstelde.
Deze prent staat in 't bekende werk van FLOEGEL Geschichte des Grotesk-Komischen
e

(4 Aufl. 1887, p. 222).
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Minder algemeen bekend is de reden, waarom ze thans uit ons land verdwenen
zijn. Het eenige wat ik daarover vernomen heb, is de volgende sage, die mij te
Hasselt verteld werd:
Een jongen beminde eens een boerendochter, en vroeg ze ten huwelijk. De vader,
een welhebbend man, wees echter den jongeling af, omdat hij niet rijk genoeg was.
De jongen bezat slechts drie koeien, terwijl de vader eerst dan aan zijn wensch zou
voldoen, wanneer dit getal tot tien zou klimmen. De jongen was daarover zeer droef,
en spaarde zooveel hij kon; toen hij de tien koeien bijna bezat, kwamen de
Alvermennekes gedurende den nacht en stalen hem zijn beestjens. Wanhopig
besloot de jongen tot hen te gaan; op zekeren nacht vond hij gelegenheid zich te
verbergen en toen de dwergen weer een koe in hun hol wilden drijven, hing hij zich
aan den staart en geraakte zoo binnen. Nu vielen ze alle op hem aan; de jongen
legde hun toch de reden zijner droefheid uit, en wist zoo schoon te spreken, dat ze
medelijden met hem kregen, en hem zijn eigendom teruggaven. Zoo kon de jongeling
met de boerendochter trouwen. Toen de geschiedenis nu ruchtbaar werd, wilden
steeds meer geliefden, in nood, tot de Alvermennekes gaan om hun hulp in te
roepen, waardoor het misnoegen van deze gewekt werd, tot zij besloten het land
te verlaten.
Deze sage is nagenoeg dezelfde als die, welke vroeger door EUG. STROOBANT
te Turnhout opgeteekend werd in Een winteravond in de Kempen. J.W. WOLF
(Niederl. Sagen p. 573) geeft ze onder een anderen vorm. - De reden waarom de
Alvermennekes ons land verlaten hebben, is dezelfde in de Antwerpsche Kempen;
volgens een andere bron hebben zij ‘zich ergens aan de Rijnoevers nedergezet’.
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De weiers of vijvers, die aan het Limburgsch landschap een zoo eigenaardig uitzicht
geven, zijn het schouwtooneel van vele sagen.
Bij Heusden, niet ver van Beeringen, bevindt zich de Klokweier. Daarin ligt de
klok, die voor de Fransche revolutie in den toren te Heusden hing. Zij was zoo zwaar,
dat men ze met twaalf man moest trekken. Van schrik voor de Jacobijnen die, zooals
men weet, de klokken stalen om er kanonnen van te gieten, vloog die klok van zelfs
uit den toren in den weier, waar zij zoo diep verzonk, dat men ze nooit meer heeft
kunnen vinden. Toen ze op zoo zonderlinge wijze verdween, liet ze diepe strepen
in den muur van den toren na, welke heden nog zichtbaar zijn.
Of die klok niet nog op zekere tijden onder het water luidt, zoodat het kan gehoord
worden, wil ik niet verzekeren; doch dit is waarschijnlijk, daar de sage veelal onder
dezen vorm bestaat.
Het is vooral op de weiers dat men de geesten verbant.
Tusschen Genck en Sledderen, op een kwaart uurs van Genck, verscheen vroeger
een ‘spooksel’. Daar stond een molen, naar welken men wel 's nachts het graan
voerde. Aan de plaats geheeten de Sliehage werden de karren altijd uitgespannen.
De pastoor heeft het eindelijk verbannen naar het Neerlijk, een poel tusschen Genck
en Hasselt, waar veel wischhout groeit. Bij iedere wisch die men afsneed, zuchtte
het spook.
Janneken van de Platte Weier is een andere sage, die te Hasselt zeer bekend is.
Zij verscheen in druk in het Bulletin de la Société des Mélophiles (Jaargang 1886),
doch de schrijver, de heer CEULEMANS, meende ze te moeten verfraaien en maakte
er aldus een leerlingsopstel van.
Hier laat ik ze volgen getrouw zooals ze bij het volk verteld wordt.
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Het bedoelde Janneken was een arme duivel van Geudske (Godscheid bij Hasselt),
die met veel moeite zich den mageren kost won, met de wortels uit te rukken in een
bosch, dat men tot bouwland wilde maken. Een reiziger welke op zekeren dag op
die plaats voorbijkwam, verloor er zijn beurs. Janneken vond ze en haastte zich,
den schat onder een ouden boomstronk te verbergen. De reiziger kwam op zijn
stappen terug, doch vond de beurs niet meer, die gansch zijn fortuin inhield en
Janneken verzekerde dat hij ze niet gezien had. Na eenigen tijd kocht hij echter al
den grond rondom zijn hut, die hij weldra in een goed en stevig huis veranderde.
Opdat het uitzicht der plaats waar hij den schat gevonden had, hem niet altijd zijn
misdaad zou herinneren, maakte hij van dat veld een vijver, den zoogenoemden
Platten Weier. Op zijn sterfbed wilde hij zijn kinderen aansporen het gestolen geld
terug te geven, doch hij kon alleen deze woorden: ‘Lang terek (geef terug)’!
uitspreken, zonder verdere aanduiding. Sedert zijn dood waart zijne ziel in de
omstreken van den weier rond en hoort men haar steeds dezelfde woorden roepen:
Lang terek, lang terek!
Volgens een andere lezing, moest Janneken zich ten tijde der Fransche
omwenteling het geld toegeëigend hebben van een heer die eens in zijn hut
overnachtte, en hij had het aan den Platten Weier verborgen, welke alsdan reeds
bestond. Het overige is nagenoeg hetzelfde. De ziel van Janneken kwam 's nachts
telkens om twaalf ure terug om de menschen te plagen ‘en van den weg af te
brengen’.
Eindelijk heeft men hem ‘gebannen’. Dit woord, voor zooveel ik kan vaststellen,
moet beteekenen: ‘den geest tot rust dwingen’. Van Janneken vertelt men dat hij
op dezelfde plaats gebannen werd, waar hij terug kwam spoken. Hiertoe begaven
zich twee geestelijken met een wereldlijken persoon
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om twaalf ure ter plaats, en nadat de priesters de noodige gebeden opgezegd
hadden, moest hun gezel een grooten paal in den grond slaan, waaraan hij den
geest met een koord vastbond. Zoo belette men hem, het oord nog langer onveilig
te maken. Het uitwerksel van een dergelijke daad strekt zich echter slechts over
een tijdperk van 99 jaar uit, waarna de geest opnieuw moet gebannen worden.
Het bannen van booze geesten moet vroeger in Limburg wel aan de dagorde
geweest zijn; deze handelwijze heeft nog heden levendige herinneringen in het
volksgeheugen achtergelaten.
Zoo weet iedereen te Hasselt te vertellen hoe de vader van een nog heden
bestaanden stoker, wiens naam ik om deze reden verzwijg, gebannen werd. De
man had zich in zijn schuur voor den kop geschoten. Na zijn begrafenis kwam hij
elken nacht weer ‘de beesten plagen’. Van twaalf tot een ‘stonden namelijk de
beesten altijd verkeerd’. De geestelijkheid werd geroepen en men besloot den geest
te bannen. Ziehier hoe zulks gebeurde. Even als hooger, werd de geest eerst door
gebeden bezworen, en wanneer de geestelijke meende hem door zijn gebeden aan
zijn wil onderworpen te hebben, deed hij hem kennen waar hij zich voortaan te
houden had. De geest in kwestie werd gebannen tot aan een ‘smoutmeulen’
(oliemolen), welke nu nog verlaten is. Ik laat weer het woord aan mijn verteller: ‘Een
man werd gelast den geest tot op zijn nieuwe verblijfplaats te dragen’. Het is ons
natuurlijk een raadsel hoe dit in zijn werk ging. Dat de man, welke tot dit in zijn oog
zeker niet aangenaam werk gekozen werd, zich zoozeer aan zijn verbeelding overliet
dat hij inderdaad geloofde iets stoffelijks te dragen, of als in het geval van Janneken
van den Platten Weier, vast te binden, en zich in deze omstandig-
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heid gedroeg als de Keizer met zijn nieuwe kleeren in Andersen's sprookje, kan aan
geen twijfel onderhevig zijn. Het feit komt in de categorie van al de andere
omstandigheden, waarin de verschrikte verbeelding zich geen rekenschap meer
geeft, en zich licht den geest lichamelijk voorstelt. ‘Inderdaad’, zoo verklaarde mijn
zegsman op mijn vragen, ‘de man gevoelde wel dat hij hem droeg: hij was bijzonder
aan de borst gepakt’. De schrik was hem natuurlijk om het hart geslagen! En dat
‘hij daarna nooit meer recht gezond was’, is wel een onvermijdelijk gevolg der hevige
aandoening, welke hij bij die potsierlijke comedie doorgestaan had.
Geesten die gebannen werden, komen dikwijls voor in de Limburgsche folklore.
Zoo vertelt men nog van een koets die om twaalf ure 's nachts altijd door het bosch
t

te Wideux bij Herck S Lambert doorrijdt. Zij behoort aan een heer, die daar eveneens
gebannen werd.
De voorbeelden kon ik vermenigvuldigen. Het een brengt echter niet meer dan
het andere: meer bewijzen zij niet, dan dat het bannen van geesten tot vóor twee
generaties uitgeoefend werd. Het staat niettemin vast, dat ons volk nog dikwijls dom
genoeg is, om de zaak toe te laten, doch het is mij niet bekend, of zich de
geestelijkheid nog tot deze kuren leent.
Ik stap van dit onderwerp af, en ga over tot een ander punt, waarvan de Limburgsche
heibewoner veel weet te vertellen; het dwaallicht namelijk. De uitwasemingen der
weiers ontvlammen niet zelden, en ‘breiden zich soms tot mansgrootte uit’. Het
dwaallicht wordt bestempeld als een ‘Vierman’ (= vuurman), en draagt hier den
naam Schoevert (Hasselt), Schoeffer (Diepenbeek) of Choverik
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(met Fransche ch, Genck). Deze naam stamt wel van het woord schoof; althans
zulk verschijnsel wordt ook als de Brandende Schoof bestempeld. Deze opvatting
van het dwaallicht als een ‘brandende schoof’ is, meen ik, aan de Kempen eigen,
hoewel ook bij WOLF (N.S. n. 441) een dergelijke sage, van Kieldrecht in Vlaanderen
stammend, voorkomt.
Het is een geloof, gemeen aan onze Vlaamsche gewesten, dat men er met den
vinger niet mag naar wijzen; ook niet fluiten, voegt men in Limburg er bij: anders
komt de Choverik af, en er is geen middel meer om hem te ontvluchten. ‘Dan moet
ge mee tot aan den weier, en verdrinken moet ge, tenzij ge een kneeip (mes) hadt,
met een houten hecht; kunt ge het lemmer in den grond steken, dan komt dat licht
daar op branden, en dan zijt ge verlost’.
Zoo waren ze eens op zekeren avond met vieren aan 't dorschen, te Langere,
een gehucht van Genck. Een der boeren zag een Choverik en floot: daar zag hij
den Choverik op hem komen toegevlogen. Haastig smeet hij de deur toe; juist in
tijds, gelukkiglijk, want de ‘Vierman’, die in de volksverbeelding een keten sleurt,
was reeds aan de deur, zoodat ‘de schakels van de keten in de deur gebrand
werden’. Men toont nog heden het huis, en aan de echtheid van het feit wordt niet
getwijfeld.
In de stad zelve, d.i. Hasselt (voor den Limhurger is Hasselt de stad per excellence,
evenals Athene voor den Griek ‘η πολις, of Rome voor den bewoner van Lalium
urbs was) gelooft men mede aan den Schoevert. Springt de deur van zelfs open,
dan mag men niet zeggen, kom binnen! of entrez! zooals de verfranschte Vlaming
vaak doet; want de ‘Schoevert zou kunnen in het huis dringen’. Wanneer men 's
avonds drie maal fluit, kan men den Schoevert zien
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komen afgevlogen. Zoo was er eens een man die dit verbod niet in acht nam, met
hetzelfde gevolg als te Langere. In de stad draagt echter de Schoevert geen keten;
hij gaf drie kloppen op de deur en 's morgens vond men er zijn vuist met zijn vijf
(1)
vingeren in gebrand. Hetzelfde geloof bestaat in Veurne-Ambacht .
Voor velen zijn de Schoeverts ongedoopte kinderen. Ook zoo de Stalkeers in
Vlaanderen. Ons. godsdienstig volk wenscht natuurlijk die arme ronddolende zielkens
te verlossen, en zoo zijn vele personen geneigd ze te doopen, d.i. er een kruis naar
te maken, terwijl men spreekt: ‘Ik dood u in den naam des Vaders, en des Zoons
en des Heiligen Geestes!’ In Limburg is het echter niet prijsbaar, zich aldus om de
zielerust dezer arme schepseltjes bezorgd te toonen, want, spreekt men die woorden
uit, ‘dan komen de Schoeverts onmiddellijk met honderden rond u’, natuurlijk om
een brokje van den koek te krijgen! Dit kan men vermijden, met te zeggen: ‘Ik doop
u alleen!’
Een ander luchtverschijnsel, waarvan in Limburg nog gesproken wordt, is de Helsche
Jacht. Men weet dat het volk zoo het geloei des stormwinds in de lucht bestempelt.
In Vlaanderen vat men het veelal op als de muziek der heksen, ook wel als het
gerucht dat de vrijmetselaars (de ‘frammesons’, die dikwijls de plaats der heksen
hebben ingenomen), maken, wanneer zij door de lucht vliegen om zich naar hun
geheime samenkomsten te begeven. - Deze natuurvoorstelling hecht zich vaak aan
historische of mythologische personages: bij de Germanen aan den God Wodan,
in de Ardennen aan dezes opvolger als beschermer der wouden,

(1)

Zie nog WOLF N.S. n. 439.
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Sint Huibrecht, in Duitschland aan Graaf Hackelberg of Hackelberend, enz.; in
Vlaanderen teekende WOLF dezelfde gelocaliseerde personensage op, doch zonder
dat de held een naam ontving: de Eeuwige Jager van Winendale (z. N.S. n. 260).
In Limburg is zij veelal door de jagers gekend, welke overigens hier den slechten
naam hebben van zoo groote leugenaars te zijn als overal elders. ‘Mijn vader, zoo
vertelde mij een dorpsschoolmeester, was een jager. Eens hoorde hij de Helsche
Jacht door de lucht. Dat was als een muziek. Hij hoorde ze afkomen en had hij niet
gauw zijn deur toegeworpen, dan hadden zij hem gewis meegepakt’. Bij anderen
heet dit verschijnsel den Helsche Wagel (d.i. Wagen). Ook bij hen is het als een
‘heel, heel schoon muziek’, doch indien ge ook maar éen woord spreekt, zelfs ‘uw
adem laat gaan’, zoo houden de tooverachtige geluiden dadelijk op.
Op het kapittel der personen die met de hel in verband stonden, weten de
heidebewoners zoo veel als onze Vlaamsche boeren. Weervolven en heksen spoken
nog evenzeer in hun verbeelding rond; het geloof aan de eersten is gelukkiglijk bijna
geheel verdwenen. Het geloof aan de tweeden zal bij de domme menigte
waarschijnlijk zoolang bestaan, als er oude vrouwen zijn met roode oogleden. - Van
de Bokkenrijders weet nog iedereen in Limburg te vertellen. ‘Zij hadden hunne ziel
aan den duivel verkocht, en drongen in de huizen langs de schouwen of door de
sleutelgaten!’ Zij hielden zich op te Wellen, ten zuiden van Hasselt.
Met betrekking tot de geesten die weerkomen om de overlevenden te plagen, vernam
ik mede eenige merkwaardige bijzonderheden.
Hun storende werking is vooral het gevolg van een onvol-
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brachte belofte. Zoo gebeurde het dat een man, wiens vrouw erg ziek was, beloofde
aan Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel een kleed te geven, opdat de kranke
mocht genezen. De vrouw stierf en de man, die anders niet zeer godsdienstig was,
verzuimde of vergat de gedane belofte. Na een zekeren tijd hertrouwde hij. Zijn
tweede vrouw bemerkte echter weldra, dat hij telkens gedurende den nacht door
een voor haar onzichtbare oorzaak gekwollen werd. Dit feit staat vast. Dat het echter
elken nacht tusschen twaalf en éen plaats greep, met twaalf begon en om éen juist
eindigde, wordt door de vrouw verzekerd; toch noteer ik het met alle omzichtigheid.
- De man was alsdan zeer onrustig, zette zich in zijn bed recht en terwijl hij steeds
de oogen strak langs den kant van de deur gericht hield, scheen hij met iemand
vreemds te spreken. Hij leed aan periodische slapeloosheid. Er zîjn in 't gewone
leven veel personen, die gedurende een heelen tijd elken nacht op hetzelfde uur
ontwaken en een paar uren wakker liggen; het verschijnsel ligt aan een ziekelijke
maag. De vrouw ondervroeg haren man over de oorzaak daarvan, doch bekwam
telkens tot antwoord dat hem niets scheelde. Dan besloot zij op zekeren nacht zich
te houden alsof ze sliep. De man zette zich recht, en sprak: ‘Zijt ge daar weeral?
Komt ge mij weeral plagen? Nu zal ik het morgen heel zeker doen’! - Er ging een
licht voor de vrouw op: ‘de man werd door zijn eerste vrouw geplaagd’ en toen zij
hem 's anderdaags vraagde of hij ‘niets op zijn conscientie had’, bekende hij de
belofte die hij gedaan had. Nu ging de vrouw den volgenden morgen, zonder iets
te zeggen, naar stad, kocht een fluweelen mantel van tachtig frank, en ging dien
aan Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel vereeren. Het was gelukkig voor dit
huwelijk, dat de onvervulde belofte bekend werd, want de vrouw had anders niet
bij haar echtgenoot durven
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blijven. Sedertdien werd ook de man niet meer geplaagd.
Het is een algemeen geloof, dat een stervende die iets beloofd heeft, niet kan
van de wereld scheiden, of men ‘moet hem afnemen wat hij op hem heeft’. Daardoor
wordt gemeend, niet dat hij volstrekt niet sterven kan, doch dat zijn doodstrijd pijnlijker
is; en om hem het sterven gemakkelijker te maken, om de ziel toe te laten zich uit
het lichaam te verwijderen, wordt den stervende veelal gevraagd ‘of hij niets meer
óp hem heeft’, en hem beloofd dat men het in zijn plaats zal verrichten. - De beloften
aan een stervende gedaan gelden algemeen voor heiliger dan gewoonlijk; immers,
hiervan hangt de rust der dooden af.
Een zonderling geloof noteerde ik hierover te Hasselt. Wanneer men zich op weg
begeeft, om de afgenomen belofte te vervullen (deze bestaat meestal in een beeweg,
en O.L. Vrouw van Scherpenheuvel is wel de meest bezochte bij de Limburgers),
moet ge uw stok of regenscherm buiten zetten, d.i. voor de deur uwer woning b.v.
en zeggen: ‘In den naam van God, ga voor, ik zal u volgen’. Anders, zegt men, moet
ge hem dragen. - Iedereen die een beeweg onderneemt, als plaatsvervanger eens
afgestorvenen, handelt zoo.
De voorstelling, die hieraan ten gronde ligt, kan niet met volledige zekerheid
bepaald worden. In de volksverbeelding komt de geest van den doode u afwachten
aan uw woning, om samen den beeweg te volbrengen; zooals het dikwijls het geval
is, krijgt de geest een kwaadaardig karakter en poogt den overlevende te plagen.
Vele geesten doen zich dragen; zoo in Vlaanderen altijd de weerwolf of Kledden. In het Limburgsch gebruik is het klaar, dat men den geest wil bedriegen of
verschalken, zooals bij vele lijkgebruiken hetzelfde nagewezen werd: men wil hem
vooropzenden, en als teeken dat men hem onmiddelijk volgt, dient de gereed
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gestelde stok of regenscherm. Daarna gaat men nog een paar oogenblikken binnen.
Verschalkt men den geest niet, zoo moet men hem dragen. Dit is algemeen
verspreid geloof. Zoo vertelt men het geval van een vader, die beloofd had iets in
de plaats zijner gestorven dochter te volbrengen. Hij vergat den stok of regenscherm
buiten te zetten, en toen hij buiten de stadspoort was, aan de plaats waar de
steenweg van Scherpenheuvel begint, voelde hij dat hij zijn dochter droeg. Wij
hebben hier een zelfde geval van zinsbegoocheling als hooger, bij den man die den
geest tot aan den molen droeg, waarin hij moest gebannen worden. - In het feit van
den vader die zijn dochter droeg, was de zinsbegoocheling zoo volledig, dat hij ‘den
kouden adem van den geest op zijn wang voelde’. Hij was verplicht ze te dragen,
tot zij in zicht waren van de kerk van Scherpenheuvel; daar liet de geest hem los,
doch van schrik stierf de man s' anderdaags.
Met al deze soorten van zaken, Schoeverts of geesten, is natuurlijk de duivel, of,
zooals hij in de Vlaamsche dialekten veelal genoemd wordt, het ‘kwaad’ gemoeid.
Satan is nog altijd bereid, even als in de middeleeuwen, die goede Limburgers
poetsen te spelen. Hij verschijnt dus wel eens zelf, doch steeds onder de gedaante
van een zwarten hond, als in Faust, en met gespleten pooten. Zoo was er eens op
de Beek een dronkaard, die maar altijd op den duivel riep. Zijn vrouw wilde hem tot
zwijgen brengen, doch hij antwoordde: ‘dat de duivel maar inkome’. Op eens drong
een groote zwarte hond met ‘pjaarspoete’ d.i. paardepooten, het huisje binnen, en
ging zich voor het vuur leggen. Te vergeefs trachtte men hem van daar te
verwijderen. Er bleef geen ander middel, dan den pastoor te ontbieden; doch ook
dan toonde zich de duivel, want hij was het in persoon, zeer koppig; en eerst na
drie dagen biddens gelukte
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het den heiligen man, den hond uit het huisje te krijgen.
Hetzelfde feit gebeurde voor eenige dagen te Sint Truien. Daar ook verscheen
de duivel als een hond met paardepooten. De Hasselaars, zoo vertelt men mij,
gingen er met honderden naar zien.
Een ander maal verscheen hij aan het bed van een zieke, en de lijder wist
nauwkeurig de plaats aan te wijzen waar hij zich bevond. Zoo moest het wel waar
zijn, hoewel niemand der aanwezigen zoo klaarziende was; toch ging men den
pastoor roepen, en de gebeden deden hun gewoon uitwerksel!
Hoe of het komt, dat het juist de Hasselaars zijn wien in Limburg de
Schildburgerstreken toegeschreven worden, kan ik niet beslissen. Toch is zulks het
geval, en wel te Sint-Truien. Het schijnt dat deze gaarne met de bewoners der
hoofdplaats spotten. Een paar der hun toegedichte domheden wil ik hier mededeelen.
De Hasselaars zagen eens dat er in de vensterspleten op hunnen toren gras
groeide; zij zonnen dus op middelen om het niet te laten verloren gaan. ‘Zoo wij een
koe hier boven konden krijgen?’ zegde een raadslid. Dat idee scheen goed. Zoo
haalde men een koe bij, deed haar een strik om den hals, en nu begon men uit een
der vensters aan de koord te trekken om de koe op te halen. Doch de strik liep toe
en het geworgde dier liet de tong uit den muil hangen. De Hasselaars, die beneden
stonden, zagen dit en begonnen te roepen: ‘Ze lekbaardt mardji al, ze meent al dat
ze er aan is!’
Een andermaal regende het te Hasselt. De gemeenteraad kwam bijeen en
beraadslaagde over middelen om den regen te doen ophouden. Toen ze nu den
geheelen namiddag gezeteld hadden, en toch niet t' akkoord konden komen, besloten
zij met algemeene stemmen ‘het maar voort te laten regenen’, en daarop ging de
vergadering uiteen.
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Ik wil u nog vertellen hoe de Hasselaars Sint Quintinus voor stadspatroon kregen.
Ze moesten voor hun nieuwe kerk een beschermheilige kiezen. De eenen waren
voor Maria, de andere voor Quintinus. Om de zaak te beslissen, deden zij nu twee
beelden maken, die ze in het water zouden werpen, en wie boven dreef, zou de
patroon zijn. Dit was zeker een overblijfsel van de waterproef der middeleeuwen.
De beelden werden vervaardigd, doch hoe of het kwam, weet men niet: het beeld
van Quintinus werd van hout, en het Mariabeeld van steen gemaakt, en toen men
de twee mededingers nu aan de waterproef onderwierp, ging Maria ‘als een steen’
naar den grond. Toen de Hasselaars dit zagen, riepen zij uit: ‘Quintse kimp beuven,
Mariake geet onder!’ Zoo werd het pleit beslist, evenals voor Sint Marten en Sint
Pieter te Assche in Brabant.
Ik stel mij voor, dat in afgelegen gewesten, die, zonder grootere centrums, eenigszins
buiten den stroom der nieuwe gedachten blijven, nog veel merkwaardigs bijeen kan
gebracht worden. Wat ik hier gaf, heeft - iedereen die met het volk in eenige streek
intiem omging, zal het getuigen - een zeer eigenaardig karakter. Het stelt de
herinneringen voor, welke een eenjarig vertoeven te Hasselt bij mij achterliet. Een
langer verblijf had mij zonder twijfel toegelaten wat te zamelen op het gebied der
zeden en gebruiken, b.v. bij geboorte, huwelijk en sterfgeval. Thans moet ik dit punt
onaangeroerd laten. Kon ik, door dezen arbeid, iemand in Limburg wonende, tot
een vollediger studie van het leven en de begrippen van het volk aanmoedigen, zoo
ware dit opstel niet nutteloos geweest.
AUG. GITTÉE.
Charleroi, September 1888.
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Jan van Beers.
Wanneer ik slapen zal in 't graf,
IJskoud, zwijgend, onbewogen,
In mijne doodkist vastgeschroefd,
Van eeuwig-donkeren nacht omtogen;
En, als daar boven, in 't lentelicht,
Bloemen en bladeren weer ontspruiten,
(1)
Wijl in den treurwilg over mijn hoofd,
De vogels van lust en liefde fluiten:
Zal er dan, in dien zonneschijn,
Bij al dat frisch opborrelend leven,
Niets meer, niets van wat ik was,
Mede genietend, mogen zweven?

Zoo schreef JAN VAN BEERS in zijn jongsten bundel Rijzende Blaren, waarvan menig
stuk, somber-grijs getint, het naderend einde voorspelde, dat hij kalm en gelaten te
gemoet zag, al klonk wel soms de stem des harten:
Ach! laat het nog wat duren, God!...

ofwel:
waartoe, met bang versagen,
Op 't donker morgen 't oog geslagen,
Als 't heden nog straalt van zoo veel licht?

(1)

Waarom niet wen?
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Immers
't is nog geen morgen!

Eilaas, dit ‘morgen’ kwam, - te spoedig, veel te spoedig! - en nu slaapt de gevoelvolle
zanger
IJskoud, zwijgend, onbewogen,

tusschen twee oud-vrienden in: HENDRIK CONSCIENCE en AUGUST MICHIELS. Met
beiden ging hij den weg des levens langs, met beiden geniet hij de rust der eeuwen.
Het was CONSCIENCE'S Leeuw van Vlaanderen, die in de ontvankelijke ziele van
VAN BEERS de liefde voor de moedertaal deed ontluiken. De zachte weekhartigheid
van den eene was ook de zieke gemoedelijkheid van den andere. De eene leerde
zijn volk lezen, de andere leerde zijn volk de poëzie kennen en beminnen. Met
CONSCIENCE bewees VAN BEERS den belagers onzer beweging dat onze literatuur
leven kon en leefde; met CONSCIENCE vestigde VAN BEERS in den vreemde de faam
onzer jeugdige letterkunde; met CONSCIENCE toog VAN BEERS den Moerdijk over,
en - lievelingschrijvers alle bei - snoerden zij den innigen broederband tusschen
Noord en Zuid nauwer aaneen.
Met MICHIELS waarde VAN BEERS omme in het rijk der dichterlijke verbeelding,
dweepte en droomde en mijmerde hij.
En dan ons droomen, vriend,

zingt hij hem toe,
ons jonglingsdroomen!
Ziet gij ze nog, bij 't ruizlen van de boomen,
Waardoor de zon haar tintelvonken schiet,
Of waar de maan heur tooverglans op giet;
Ziet gij ze nog, naar 't rijk der idealen,
Gelijk een blankgewiekte duivenvlucht,
Uit onze ziel opstijgen en verdwalen
In heemlen van verrukking en genucht?

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

383
Droomen, zuchten, schreien, en dan ‘gelaafd’ worden door
Den Geest der droeve mijmering,

dat was het eerste ideaal van VAN BEERS. Zijne Jongelingsdroomen dragen de
onmiskenbare sporen van zijne vrouwelijke opleiding, en van de oogkwaal waaraan
hij geleden had. Reeds de titels maken dit duidelijk: Rosa Mystica, Maneschijn,
Weenen, Daar is een Geest, Een Zomernacht, Lievelingsdroomen, De Zieke
Jongeling, Gestorven, enz. Maar de zucht van den lezer tot schokkende ontroering
en weeke sentimentaliteit vond hier ruimschoots bevrediging. Frissche, gezonde,
ware levensopvatting, gelouterde en louterende kunstsmaak mogen in het oog van
den aesthetieker hooger staan en een oneindig edeler genot verschaffen dan de
indruk, alleen door den inhoud teweeggebracht, - toch zal niemand ontkennen, dat
- toen vooral - de massa, als 't ware instinctmatig - behoefte gevoelde aan
melancolische, dweepzieke ontboezemingen. Dientengevolge maakte VAN BEERS
spoedig ook opgang buiten de enge wereld van kunstenaars en kunstliefhebbers;
declamators - hij zelf niet het minst - maakten zijne stukken alom bekend, en weldra
was zijn naam op aller lippen.
Eene andere reden van de populariteit des dichters is het democratisch karakter
zijner werken. Niet uitsluitelijk subjectief was hij; niet alleen om zich zelven treurde
en weeklaagde hij: door het lijden der lagere standen, de ellende der rampzaligen
en der verdrukten voelde hij zich machtig aangegrepen, en - zijne ziel steeg naar
omhoog, en steeds,
- aan de harp gelijk,
Die trilt bij 't minste windje, - deed de smarte,
De hoop, de liefde, al wat aan 's menschen harte
Een bede ontrukt, een juichtoon, of een traan,
In haar 't geruisch des meegevoels ontstaan.
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Het meegevoel: daarin vooral lag de kracht van VAN BEERS.
Hij deed het volk -ik zal niet zeggen leven met zijne helden, want zij leven wel
eens in eene valschgekleurde wereld, of zijn - zooals Livarda - reeds verscheiden
vóór hij ze bezingt, - maar hij deed het volk althans - lijden met het volk, en daarom
zal hij voortleven in het hart van dat volk, dat van nature gevoelig en medelijdend
is.
En hoeveel gevoel ligt er niet in zoo menig stuk; De zieke Jongeling, Bij de Wiege
van een Kind des Armen, Livarda, tot wie de engel zegt:
- ‘Kind, daar beneden hebs du, op éene uur,
Zooveel geleden, als op honderd jaren
Een ziel kan lijden in het vagevuur;’

Bij het Kerkportaal, waarin de dichter de lage, laffe geilheid geeselt, Op de Kermis,
t
en - uit Levensbeelden - ook in De Blinde, S Niklaas, Op Krukken....
Maar reeds noemen we gedichten op, die tot een overgang-tijdperk behooren
tusschen de eerste en de latere opvatting van den schrijver.
Want gelukkig bleven zijne onderwerpen niet altijd teringachtig. De maneschijn
verbleekte bij het helder vonkenspatten der zonne - de levenwekkende! - En in zijn
derden bundel is er geen Gevoel meer alleen, er is ook Leven, krachtig leven! Dit
getuige Begga, dit getuige De Stoomwagen, dit getuige Maerlant!
De Stoomwagen is, tegelijk met een meesterstuk van bezieling, een krachtig
gespierd lofdicht aan 's menschen onbevredigde zucht naar kennis en vooruitgang.
Het is eene kernige vrijheidshymne, die
Stoomwagen! schoonste der veroveringen,
Die 's menschen geest, in zijnen eeuwgen strijd,
Aan 't logge stofrijk mocht ontwringen;
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het is een luide zegezang, der beschaving, der ontslaving ter eere!
En Maerlant dan! Hoort die kernige taal van den Vader der Dietsche dichteren
allegader, wijl - of liever alweer wen - aan het strand te Damme
alle golfjes, goudgekuifd, blij-babblend dansen,
Wijl heel de hemel bloost en gloeit van vreugdeglansen,
Wijl alles zingt en juicht, beneden en omhoog!
‘O God, wat was ik blind tot heden!
'k Heb slechts geweend om eigen smart,
Ik heb alleen mij zelf aanbeden,
Mijn afgod was mijn eigen hart.
Maar, in dien tranenstroom, zoo lang en laf vergoten,
Is ook de blindheid mijner ziele weggevloten.
In 't vuur gelouterd voor altijd,
Heb ik 't versmachtend kleed der zelfzucht uitgeschoten,
En liefdrijk mijn gemoed ontsloten
Voor al wat in zijn harden strijd
Om waarheid, deugd en recht het arme menschdom lijdt.
‘Ja, allen moet de dichter leven,
Zich zelven niet! - Wat daar 't gemoed
Der menigte met duister streven
Doorwoelt, hij moet het wedergeven,
Volschapen, en bezield van zijnen hartegloed.
Ja, allen geest de bron der wetenschap doen vloeien;
Elk hart voor eigenwaerde en plichtbesef ontgloeien;
Den goeden steun zijn, den verdoolden gids en baak;
Den dwingland in zijn vuist het juk des dwangs verbreken,
Den onderdrukte troost en moed in 't harte spreken;
Alom gelijkheid, vrijheid, broederliefde preeken,
Dat is des dichters grootsche taak!....’

Doch, hooger dan de taak, staat in onze oogen de kunst des dichters aangeschreven.
En om VAN BEERS vooral als kunstenaar te leeren hoogschatten, waar hij, door zijne
warm-geestdriftige, heilige bezieling, door zijn kruimig woord, zijn passend beeld,
zijne keurige teekening onvoorwaardelijk
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bewondering afdwingt, leze, geniete men de heerlijke beschrijving van het invallen
des avonds in het eerste hoofdstuk van De Bestedeling; het trouw gepenseeld
tooneeltje van den ‘besteek’ ten huize des kuipers, in Begga; het lof gedurende ‘'t
Zielen-octaaf’ in de sombere kerke, waar
Huivering is op de schare,
alsof ze in iederen aâmteug
Doodsmaak proefde;

waar
Heel 't blankvleugelig heer
van heilige en zoete legenden,
Zoo godvruchtig aanhoord
bij den haerd, en zoo lange vergeten,
Eensklaps levend en frisch

in het harte ruischt van den man, wien het is
of hij weer kind werd, en hoopte
en geloofde als een kind.

En hoe dichterlijk is ook Begga zelve geteekend,
wen ze droomende
poost in den vloeibaren goudglans,
Die, bij dalender zonne,
elk blaadjen om 't venster doortintelt;
Wen hare ziel op den slependen
zang, die ginds, in dit huisken
't Kleintjen in slaap sust, zacht
mee wiegelt, of plotselings zalig
Huivert, bij 't malsche geklap
van kussen op zuigelingswangen;
Wen ze, der aarde allengs
ontheven, de hemelen inglijdt
Der visioenen, en vóór
hare schemerende oogen 't verschiet der
Moedervreugden aanschouwt.......

Hoc zonnig is ook de morgend geteekend in de Idylle van vriend Mathys, een
onuitgegeven stuk, dat MAX ROOSES in de jongste Gids-aflevering liet plaatsen:
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‘Eh!
Man, zijt ge nog niet wakker, dat ge daar
Zoo stom en suffend strompelt langs de baan?
Zie toch, hoe, boven 't heuvlig landschap, ginds
De zon in volle pracht verrijst, en langs
Den bonten bergrug, waar zij over heen
Komt kijken, alles hult in vloeibaar goud!
En, aan onze andre zijde, zie, dit bosch
Van hooge dennen kleurt ze rozerood,
En doet de oranjetakken, als een heer
Van reuzenslangen, rondom elken stam
Fantastisch kronklen op dien donkren grond!
Zeg, kaerel, hebt ge dan uwe oogen slechts
Om in uw binnenste te zien, en zingt
De dichterlijke leeuwrik in uw borst
Dien schoonen morgend thans zijn hymne niet?....’

En zoo kleurig en keurig is ook, in diezelfde Idylle, de ‘Roeselbergsche kermis op
Ons-Lievrouw-Halfoogst’ geteekend, dat men het den dichter moet nazeggen:
(Het is) voorwaar 't penseel eens meesters waerd!

In Rijzende Blaren trad VAN BEERS meer hoofdzakelijk als een strijder op.
Hier klaagt hij dat Kaerels en Klauwaarts en Geuzen verkwijnen. Hier klaagt hij
bitter dat de hoogere stand de taal des volks verzaakt heeft,
En dus verrijst er tusschen hoog en laag
Allengs gelijk een wolk van duisternis,
Waaronder 't volk steeds dieper in den poel
Van wangeloof en dierlijkheid verzinkt.

Maar waarom dan toch die vermaning aan zijne jongens:
Grijpt niet naar de dichterpen?

Hier verklaart hij insgelijks waarom hij ‘de blanke voeten zijner Muze in 't slijk der
politiek bezoedeld’ heeft. Hier herinnert hij hoe hij - jongeling nog - den eersten stoot
ontving
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In 't pantser (z)ijner kinderliefde: een schicht
Des twijfels, waarvan de angel, ondanks bidden
En boeten, voort bleef schrijnen in zijn ziel.

Hier legt hij - vrijdenker - dit rein godsdienstig getuigenis af:
Elk dropje dauw straalt heel den hemel
Terug: elk menschelijk hart, het eindelooze
En 't eeuwige. - Wij zijn. - En, schoon nog minder
Dan droppels in 't heelal, wij voelen, dat
Een heimlijk iets, der navelstreng gelijk,
Die 't kindjen aan de moeder vastsnoert, ons
Aan 't eindeloos en eeuwig Zijn verbindt.
Doch wat, - van waar, - waartoe het Zijn is, blijft
Ons eeuwiglijk geheimnis. - ‘Wie is Hij
Die Is?’ zoo klinkt der waereld noodkreet uit
Den afgrond door de hemelen. Maar doof
En stom blijft de eindeloosheid.....

Men heeft den Confiteor het godsdienstig en staatkundig testament van den dichter
genoemd; die benaming blijve!... En al zij dit stuk niet teenemaal volmaakt van
versbouw en beeldspraak, en al ware ook hier en daar wat meer natuurlijkheid
wenschelijk geweest in sommige stukken met den Confiteor in eenen bundel
opgenomen, den Vlaming zijn de Rijzende Blaren dierbaar, - de afscheidsgroet van
den grijzen dichter van Grijze Liefde.
En waar hij bekent dat er eene kracht is, waarvoor des menschen hoofd,
van angstzweet overpaereld,
Zich machtloos nederbuigt: - de Dood!.....

daar getuigt ons hart het luide, na den tocht van roerende herinneringen die wij
ondernamen door zijne werken heen:
dan nog, waar de dwingeland van de aarde
Hem wegrukt, leeft, van eeuwig licht omgloord,
Al 't innigst wezen van zijn wezen voort
In elk gewrocht, waarin zijn ziel zich openbaarde!

POL ANRI.

Nederlandsch Museum. Derde reeks. Jaargang 2

