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STUDÏEN

"

Surrealisnre.

is een zeer rekbaar begrlp. Kwestie van
evoLutie. In de letterkunde evenzeer
aIs in de plâstische kunsten. Ts er niet het impression
-nisne, het expressionisme, het cubisme, het dadalsme,
het surrealisme en om bi. j de ismen te blijven het slinKunst

smaak, begrij,oen,

ternieuwe existent,i.alisme. A1le met hun vurige aanhangers en hun verstokte tegenstanders. Pro en contra hebben argumenten bij de vleel om elkander. te verguizen en
ieder meent het bij het rechte eind te hebben. Daarbuiten is er nog de massa, de leek voor wie al dit gek gedoe nonsens is. Wie bezocht niet reeds een salon van zogenaamde moderne schilderkunst? 0m het van verrukking
uit te schreeuwen" , om zich krom te lachen" q, q o ,
of s choude rophale nd voorbi-j te lopen al naar gelang men

pro, conLra of leek is.

urJ
rrv ! leger was lk bevriend met een kunstschilder" Ik weeN niet meer te we]ker gelegenheid hij
mlj dat tekenin getje present gaf, rnaar ik wist aanvankeli-jk niet hoe i k het moest bekijken. Vreemdsoortige figuren, Ii jnen , hal ve gezichten of benen, iiüater, een stuk
boom, dat alle s op ee n kunstige wijze door elkaa,r gestrengeId, Een ri jd lang stond ik het verbouwereerd aan
te gapen en ond erste boven te draaien tot hij mij eindelijk uitleg verstrekt e" Daar kwam zoiets in van hechte
vriendschap (boomwoiL els), eeuwighej.d, enz. dit al1es
op zinnebeeldige manier ultgedrukt, doch zodanig dat aIleen hij deze puzzle ontwarren kon. Toen kende ik het
vroordje surrealisme nog niet, pas later kreeg ik er kennis van, zonder er echter de .ware betekenins vân te

snappen.

Tot dezer dagen het TJilLemsfonds een voordracht

inrichtte over het ltHet .Surrealisme in de Kunst en in
het Leventr" Het was de Heer LANGUI , adviseur in kunstzaken bij het }ilinisterie van Onderwijs, d"ie op een prettige manier over dit onderwerp uitweidde.
Ik wil U hier dan ook enkel-e bizonderheden daarover geven. Doch ik vrees zeer onvolledig te zi- jn, daar
ik noch de bevoegdheid van.spreker bezit, noch zijà uitvoerige documentatie, en vervolgens omdat het mij onmogelijk lrras nota?s te nemen in de duistere zaal (er werden
lichtbeelCen

gepro je cleerd ) .

./"."

-3Spreker begon met een sprookje. Toen Odusseus,
held van Troje, met zijn twaalf schepen naar zijn va*
derland terugvoer, stopte hlj de oren van de bemanning
vol was, en zelf 1i.ei hij zich aan de mast vastbinden,
om aan de lokroep van de Sirenen te weerstaan. Dit was
zi.jn redding" Nochtans zegt spreker, ik ware in Odusseus plaats in het rr'rater gesprongen en naar het eiland
toegezwommen. Dit had \,\re l-iswaar mi, jn verlies geweest,
doch ik zou er gezien hebben l,rât nooit een mensenoog
kreeg. Zei Homeros niet dat de Sirenen
!e aanschouwen
lokten : llKom bij ons, l{ii weten a1les, wij zien aI1eslr"
Het mysterie van de ruimte doorgronden aardf,or Pascal
reeds duizelig werd" A1 die andere raadselen oplossen
waa,rvoor het menselijk vernuft geen uitleg ve rmag te
verstrekken! En spreker nodigt de toehoorders uit met
hem in het water te spri-ngen en het sprookieselland
r.n

te

vervoegen

"

En zo gaaN hei naar de wereld van de surreageen grens stellen lussen het meetbere en
het onmeetbare, de reafiteit en de irrealiteit, het be
-v\ruste en het onderbewuste" Die grens bestaat voor hen
niet en daarom lijken ze ons weI onbegrijpelijk"

listen die

ten,

Nochtans moet iedereen zich dwingen om gedachdenkbeefden te vormen. Doet nen dit niet dan ver

-vaagt ook die scheidingsgrens tussen het bel,Juste en
heù onderbeh\.iste : wie vouwde niet reeds in de tram
zijn ticketje in grillige plooitjes, wie tekende niet
all-erl-ei gekke figuurtjes als hij in dergelijke droomtoestand verkeerde en een potlood bij de hand had" Het
ware stichtend de lessenaars van onze hooggeleerde heren rechters, die zich den godgansen dag gruwelijk moe
-ten vervelen, eens te inspecteren. Ook wanneer men
droomt is men eigenlijk zLchzelî : dan is die dwang
welke men aan zijn zinnen opleg,t er nlet.

is het surrealisme uitgedacht ?
Het werd niet uitgevonden. Het bestond, het
sluimerde en sluimert in iedereen, het is ten sl-otte
tot uiting gekomen onder drang van bepaalde omstandigDoor wie

heden. hle re lds chokkende gebeurtenissen, rampen, oorlogen hebben aan rs mensen ideeën vaak een andere koers
gegeven. De voorlopers van het surrealisme? Niet min
-der dan Hiëronymus B0SCH, die meÈ BREIIGHEL de neest
fantastische scènes schilderde, in striid met de toen
geldende normen. Dit geschiedde op het ogenblik dat de
Roomse kerk op haar grondvesten daverde. Later uras er
,// .,.
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GOYA,

en drchter bi j ons, Jar:es

EN-SCR"

En zo komen lri j aan de pei-io,i,e -L9l8-1920.
In Zlvitse,rlând vormt cr zicl-r een groopje anlrchisten
van i'erschillende nationalitoit , r,.13xy6n6er deserteurs
die ]ak irebben aan a1 dat oorlogsgeC.r:e" Zlj trekken
ten strijde tegen alle gerrestigrie gebruiken. }{useâ :
nreg.nen verbranden, lite r;:tuu1 = gekiieid., genie = over
-bodig " Hun sirelf ing ,tla sottise d_c 1rait l.,ri1len
zij mct al-le rrracht bei,vijzen" Zij witlen de toeschouwers doen wâIgen van:l wai nret ].:unst iet of .!{at te ma
-ken heef t. Di-t klinaat van vol,str,: irc nihilisnre is
trolrl{ens verva.t in het t,gedichtt, g.:titeld 1.r:,da en dat
fuidt De r1r

e

bébé

p-i

;ri

do do

Vandaa-r

ten

h.t

rid&dain:."Loii

.le leersicl-fl;t g

c'i,

zer nihilis-

"

i,/ie, i.;e nt nieu l:i.-. t Itbif let russetl" Iets dergeIi jl<s irasbet-i zi j toe op het schilder.eit: een doek 6.
v, in vj,et:cn ger.rouhren. Ieder rrolledigr; l,at zijn voorganger mEialite zoitde r di; te hebben g;czicn. I.let hoeft

niet ge:cgo

De Fr:rnsrrran
..mu

ld

l.rr; -11çe

P-i

gekke

cJ_inge.a zo toi; ste.ir.d kwanen.
bizoncl.e r in deze periode

ca.Lil dient

ver

"

Onsti"e

dadai sn:e

eks 192?, grceiL uj-t, he,t negaL,i'/istisch

hct eigenlijk surrealisre

"

lnspi.ratie r^rordt gezoch bi j .i.e kinde ren, die
al1en .lclcine
kL-rnstenaars zi jn, bj j ôe wilCen, bi3 wie
zenuÿiziek;en, neurasthenie en hysterie onbel<énde-verschijnsei.in zl.jn en ook bij de krankzinnigen die authentiek zijir en niet sj-mu1eren. 'Ze zi jn allen zoals
ze werkelijk zi jn en ze geven in hun tekeningen meer
de onredelijke beelden r-rit hun ondet.beliusbe dan we1 de
waarneembare natuurve rs chi jnse t en weer, juist ondat
bi j hen rlie scheidingsgrens me I het berrruéte niet beEn zo komen vri j dan tot cl.e eerste r,re::keli jke
surrealisle-r, waaronder de Ital-iaân Giorgio de Chirico
wiens invl.oeC zeer groot was docl d.'ie achteraf zijn
werk uit de:e periode verfoochende, een groep van Catalanen, die een over\,ÿegende rol_ spec;1den en waaronder
voo lnane li j k Salvâtor Dali te veimelclen is, de Duitser
Max Ernst en Ce Vlaming Frits Vanden Berghè von dc
./...
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Latemse schoof die ievens sterk onder invloed stond
van PERITIKE"
Van

al deze kunstenaars

werden werken gepro-

jecteerd en hierbij werd commcntaar gegeven" Ïk zeg
itcommentaarll en niet trve rklaringrr went zoals spreker
zeide, een verklaring voor hun 1,/e rk kan bezwaarlijk
gevondcn worden, vermlts zii het onwericelijke wii194
bereiken, ten koste van het redelijke " Fritz VAI'IDEN
BERGHE die hij persoonlijk kende vertrouwde hem eens
dat wanneer hi.j een schildcri-j in een rechterhoek be'
gon, hij niet zeggen kon wat er in de linkerhoek ko-

men'moesN, Dat moest
reeds tot stand kwam.

geleidelijk groeien uit

wat

laatste vertegenwoo rdiger hebben wii nog
in onze landgenoot Paul De l,raux die thans veel biivâl genielr in flew-York waar hij exposeert
0m zijn voordracht te besluiten toonde de
heer LAI'IGUI nog een beeld uit de surreal-istische film
van Brunuel en Dali rtle chien Andalourt. Een man en
een vroul\, Iiggen samen in bed, De man staat opt
neemt zijn scheermes en begint het te weNten" De
vrouw stàât eveneens op en gaat naar hel venster" Haar
prachtige ogen schitteren geweldig in het licht ' De
man treedt naderbij en snijdt een oog van de vrouw
middendoor. Een tiental mensen va1len gewoonlijk
flaul als ü-j deze gruwel te zien krijgen.
En spreker vraagt dat scheermes en dat oog
al-s een symbool te be s chouriÿen : moesten wij soms een
tentoonstelling van surreal-isten gae.n bezichtigen, 1aten ïÿij dat doen met een surrealistenoog en weigert
dit oog deze dienst, ïre I aarzel-en wi.i dan niet en snijden wij het maar rniddendoor.
Zo eindigde d,eze reis naar het sprookje se i 1and.
Een

"

x
x

x.

I,{een nu maar niet da.t ik I-t wj,f len bekeren heb
tot het surrealisme, Ik bedank voor dit apostolaat.
l,laa.r misschien heb ik
Les goûts et les couleurs
U wat nader ingelicht over het vormingsproces van deze
kunstrichting" Dit l{as afthans mijn bedoeling"

L.C.
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DE

}]ERTOGI-T}J

VAN BURGO}.IDIE.

Door veel ge s chie dkundi. gen wordt de Burgondische periode geroemd els het schoonste bijdperk uit on
-ze geschiedenis" En afgezien van alle partijdigheid
is er toch lvel reden orn nader met de ve rwe zenli j kingen
der Burgondische hertogen en met hun rrÈrk kennis Ne ma
-ken. Daa"rom dan deze bljdrage "
PH]L]PS

D:

SÎOUTN.

I,liets bestemde Philips van Valois, jongste

zoon van de Franse Koning Jan II om te rêgêren over
Burgondië en Vla.anderen" Enkel de wi s se lval1ighe den
van hulveli jk en dood brachten in zljn hand. de schoonste en de rijkst,e erflanden van Europa.

Philips de Stoute wes een dapper, bezadigd en
schrander man. Hij beschlkte tevens over een f l-inke
dosis gezond verstand " Froissart zegde van hem : ÎtII
voit loin't. Toen hij in 138& na de dood va-n zijn
schoonvader Lodevrijk van irtale , zi jn intrede deed in
Vlaanderen was hij hier geen onbekende meer, Zr jn
ridderlijkhei<l en zijn heldhaftlgheid hadden onze edeIen sympâthiek tegenover hem gestemd.
l,iochLans stonden de Vlamingen bij de âanvang
zijn ber;ind tegenover hem vijandig. Immers Phi]ips de Stoute streed ln 1382 te l,üe st-Roozebeke aan cie
zijde van dc Franse koning tegen Philips Van Artevelde
Doch het sehrander bestuur van Philips nam deze haat
ÿreg. Hij bezorgde V-Laanderen innerlijke vredc
^ ^-komst in V]aanderen in tr'e r:rua;:i
!rJ
Z.l-.1I1
'-. cidil
1JE4 was Gent, de oucle vechtstad, nog steeds niet onderworpen, Philips deed zijn eerste blijde intredc te
Brugge, dat de heerschappij der Genùenaren ntaar sfecht
verdroeg. Gent bleef verder strijden.
De peripetieën van deze strijd, met het isoleren van Gent en het beleg van DÀlUtrE leidden tot dd vrede die de 18e December 1385 getekend werd. Hier valt
de fiere en trotse houding der Gentse poorters aan te
stippen. Zo weigerden voor de hertog de knieval- te
doen, daar ze daar:oe vanvÿege de stad geen opdracht
hadden gekregen en omdat zij het initiatief van de
?lpaeysert niet, hadden genomen" Dank zij de tussenkomst

van

"

"/. "

i
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van de gravin, Margareta Van j,,lal_e, liet philips zlch
vermurwen. Aan de Gentcnaars werâ algemene vôldcening
geschonken. De de Janu: ri l3t6 ded:n-de graaf
en de
gravi-n hun blijde intrede in de Stâ_d der Àrtevefden.
Door de opstand der laatste jaren
vias Vfa_ande_
. economische
ren de
ondcrgang ne.bi j. -De drie steunpila_
ren vân het Graafschap,
Brugge en feper, waràn
-Gent,
door de gebeurtenj-ssen fe1
aângetààt. Gent, wâs uiteeDut.
Bruggg had zwaar geleden door-de belemnering"" i; ;i:;-'
handel", te. Ieper was de arbeiderswijk neergeErand" S1ëchts
een sterk bestuur kon Vlaanderen reécien, Èn de graaf diôhet goed

meende met de Vlaamse bevo11<ing wou Vlaânderen
wcer doen bloeien. llaa.r de middelen dià hij
aarrwàn_
den vielen niet j-n de smaal< zijner onderdanën"
"rouHij ;;
niet de gemeentenaren zouden Viaander"ens bl-oe j- veiiet n".rl "
Zo ktrane n de denocratische en de autocratische strekhin_
gen tegenover el-kaar te staan" Doch d_e graaf had geleerd
dat^de Vlamingen tot het uiterste hun vrf3heia [onEe"-è"durfden verdedigen.

De strij d die
tegen VlaanCeren, vooral
tegen Gent voerd vt had_Philips
hem niet bel_et bi j zoncleie aandacht
te besteden aan zi jn buitenlandse politiek"
De. expan sie po litie k der Burgonctische hertogen
voorêl_ gericht op het blok gelegen ten llesten van Èet was
keizerri jk.nt. Brebant en Limburg" Loderui jk van
,U"Yitr:
lvla -Le had Philips de Stoute de weg daarhàen getoonü
en ten
dele gebaand. 'tïaar Lodewijk Van-l,Ial_e echtei nict kon
steunen op de Franse legers, stond,en d_eze gans ter beschik
-king van Philips, _De [raaf zelf stond in hoog uanàiè"-'-"
orJ di vorstcn van Brabant, Limburg, Henegouwen, ilolland
en Zeeland. lliet de regerende vorsfén in Ërabani ;"-a;;rr_
burg (lfenceslas van Luiemburg en Arbrecrrt van i;/itte rsbacil- )
knoopte hij--vaste bet,rekkin[en aan" ]iet vroegtijoie ài-'

sterven van \ÿenceslas bood eén +nige gelegenheld 6m âan de
Vlaamse en Brebantse kwestie at zljn àandàcht te scheni<en-

en

uit deze toestand behendig partij te iiiezen,

VAN I'IALE beschouwde een bondgenootschap
met de ,,Lodewijk
!littel-sbachs als de spil van zijn anneiatieplannèn
over Brebant. Het moet ons âan oolc geénszins verwànderen
dat zijn schoonzoon Phili_ps de zc Iîdc "p lanncn kocsterd.c.
Een-_huwelijksvcrbintenis tussen het Bürgonriischc huis en
de \/ittelsbachs kwam tot stand in l3C+" Johanna vpn Bri_
bant was bemidde 1aar-s!e I (zi j was pirilips en zi_in gunàIin
zeer genegen). Gemakkelijk üas haar ta,rt e"f,iài

"i;;-g;_

Deze verbi.ntenis (tussen de oudste dochter van

-8Philips en Iliil-l-em graaf van Ostervant ) is voor onze Ia
belang -en sleepte
-tere geschiedenis-van het grootste
de vereniAllereerst
gevolgen
na
zich"
onverwàchte
ging van Vlaànderén en Brabant en naderhand Ce eenroaeveneens
[in§ aer 1']ederlanden' Dit huwelijk betekende]rlederlaneen achteruitgeng van de Engelse macht in de
den, daar de Tlittelsbachs, vroegere bondgenoten der
EngéIsen, thans aan Philips d.e Stoute gebonden vral:en.
In de Nederlanden zelf dook echter een vi jancl
V,Ii}Iem, hertog van Gelre en neef van Johanna
van Bra,bant, wâs een llrachtdadig en ondernemend rnan.
Zi.in houdinfi tegenover Johanna, naarlnate deze meer enmeér in de Burgôndische invloeàsfeel geraakte, werd
ÿvrrvr

Pur

o

Daar de Engelsen geen trouwe bondgenoten in de
Itrederlanden meer hadden, was het voor hen de gepaste
gele3enheid om de sympathie van d.e G-Idese hertog-te

tot stend in Juni 1396.
in oorlog met Brabant.
Op dit
Bij het uitbreken van de strijd zag de internaiionale toestand er uit a1s volgt :
Aan d.e ene kant I een vastberaden heriog die Ce Franse
(Burgondische) expansie wil bestrijden. Onder ziin
bond[enoten Engelând, met veç1 beloften maar dat hem
weldia in de steak zâf ]aten; aan de andere kant Johanna. sesteund door haar Franse bondgenoten' De hertog vân-Burgondië had de handen voI met de voorbereidiàg van ee; overzeese i-nvaI, di-e zijn vloot va'n Sluis
uit naa.r Engeland zou onderncmen.
ierwËrvur,, xen verâràg

kwam

ogenblik was i'üi1lem reeds

+
+

+

-9OVER B],BGEN VAN BABN,fHAIiTTG}IEID
âlias pandj eshuizen of lomrerds"

BERGEN VAN B

HARTI GHE] n,

Uit onze jeugdlectuur is ons het beeld b ijgebleven van
Conscience's trArme Edelmanrt, dle, met de schaamt e op het voorhoofd en de wanhoop nablj, Antwerpen,s eenzaamst e straten doorkruist, om aân te landen bij een 'rgezworen bergd rag er rr en er
zijn gouden snui.fdoos - het laatste aandenken zi jner moeder
te verpanden, na het l-ÿapenteken meL zijn penneme s te hebben verwijderd"
I HEID ?
Onwillekeurig denkt de Brusselaar aan het akelig en
vÿeer zlnurekkend gebouw uit de rrRue St. Ghislaintt, dat, met zl jn
grau!ÿ-roze en gevangenisachtige voorgevel , onvreer st aanb aar de

BERGEN VÀN B

H

aandacht welrt. De Gentenaar, daarentegen, waardeer.b de charme
en de harmonische schoonheid, waarmee V/enceslas Cobergher de
ttBgrgl' vên qe f iere stede, bi5 ae aanvang van rle _l_/cLe eeuur,

getooid heeft,

BEBGEN VAN BARMHAR ll

Lr

HEID

?

Hoeveel landgenoten hebben er voor in^nel, achter sombere loketten, hun kleinoden, hun gouden uurwerken en o1."ergeërfde relikwieën vaarr/el ge2egd ? Hoeveel vr:rborgen mj seiies
zljn in dle doffe instellingen !'tot openbaar nutrr op rendezvous_ gegaan I Hoevelen, die het leven diep ontgoochelde,
brachten er hun laatste schamele voorwerpeà, getulgen ult een
voorspoedigex verleden :

Het rrMusée du Luxembourgtt bergt een genr e- schi1d eri j
van Ferd. HEILBUîH : in een kaner met schraal uitzicht, tegen
de achternuur, wachten sjofele mensjes hun beurt af' om'rechts
naar het loket le schuiven, uraar voor het ogenblik een jonge

vrouw en een Jonge mân de bediende wat kledingstukken -.n
matras voorleggen.

eôn

BERGPN VAN BARMHARTIGHEID ?

kont die eigenaardige benaming vandaan ?
Ver van gesmeed op Nederlandse bodem, is ze zonder meêr
de vertallng van het Franse 'rMonts de piété't, aat op zi jn beurt
afstamt van het Ttaliaanse rtrflonti dl pietàt'.
Waar

./ ".

"
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dat de eerste Berg van.
de
Franciscalen te Perugla
door
werà
opgerlcht
BarmhartigËeid
(Ita1iê), in de 2de helft van de xVde eeuw, en.dat- hij zljn
naam ontieende aan de heuvel (monte) \,vaarop hli gelegen ulas '
Er wordt ook beweerd dat de allereerste Berg door Paus
.qITTUS IV eestlcht werd te Savona (havenstad bij Genua) in
jaar t[79. i,rrs1 er ook van zij, aanbevolen door de .pausehetjfoË-fuf
l\{u1tip1is", van-ieo X (pon_t-lficaat 1513-21) r
fi
"iâter
keàden de Bergen van Bàrmhaitigheid een sne1le uitbr-efling,
zodanig dat hun bedriivlgheid ook over de Alpen navolgers
Algemeen 1s men van gevoelen

krueekte.

Tn de volkstaal hoort men ook dlkwijls het woord
gebrulken. Men weet dat 1n de Middeleeuwen talrljke
Italiaanse finaneiers in ons land gevestigd waren ; zij waren meestal afkomstlg uit het l{oorden van het schiereiland"
Lommerd, Iombard of lomberd betekent dan ook e1g enl i jk-l emand
u1t LomÉardlJe, die alhier een geldkantoor openhield. De
trRue du Lombàr<l" te Brussel wordt aldus genaamd omdat een berg
van barmhartigheld (1e lombard J) aldaar opgericht 'rrerd in
rrlommerdrr

1618.

Leningrr'
thans trOpenbare Kas van
officiéle naan lsttBanken
trPandhuizenrr'
van Lenlngtr of
In Holland gewaagt men van
De

De Brusselaar

spreekt spottenderwljze van

rrl,ta

lanterr'

+
+

+

de
In de 13de en ll+de eeuvÿen gaf de ontvrikkeling van
eften
edi
etb
eho
kr
tot
aanzienlijke
aanleiding
;
economle stilaan
nâar
glngen
dan
ook
meer
geldwisselaars
alhier
de Lombardische
de kredi etvert enlng over" Ze stonden verbruikskredi eten toe aan
vorsten en partlculieren : hun orgaan waren de leentafels,
verdle, evenalè de wisselbankene door een vorstelijk octrooi
geld,
van
uitlenen
het
was
guné werden. Onder hun verriéhtingen
r,rie1
voornaamste.
de
tegen lnterest, zeker
echter-nog- nlet' De
Een feitelijke geldmarkt bestond
y'""
e geld behoefde moest
Il'ri
rentevoet schommeldé van t5 tot lâ
derhalve
Senoegen nemen
naar zien l1/aar hij er krlJgen kon en
geldschieter
oplegde.
met de voorwaardeà die eeÀ-toeva111ge

ker te

Gans de Mlddeleeuwen door ging de Kerk dergelijke woe*
keer. Waar zi.i aanvankeliik elke lening tegen intrest

streng verbood, duldde zij, ten slotte, de geldhandel binnen
de grénzen, dié de tiJd, ôle gebruiken en de wetgevlng hadden
go edg

ekeurd

"

./...
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Ook de burgerlijke overheden legden, van de 14de eeuw
af, beperkingsmaatregelen op, inzonderheid waar het gLng om
de minvermogende cliëntele der Lonbarden, 't is te zeggen zIi
die hun schuld dekten door roerende panden : Juvrelen, tafelgerief In edel metaal , kleeren, lijfrenten, arnb acht smaterl eel ,
enz,

..

helft van de 16de eeuw welien de Itageldhandelaars
uit : hun vertrek bracht in ons land
llaanse
die,
onder begunstlging vsn de heersende
een leemte teweeg
troebelen, de droevlgste woekerpr akti iken ln1uldde. Ten gevolge van de klachten, dle te allen kante opstegen nopens de hoge
rente die door partLculiere geldschleters gevorderd werd, vaardigden aartshertogen Al"brecht en fsabella een verordenlng uit
over de verrlchtingen van pandhortdende schulCrelsexs en stelden
Gedurende de 2de

een

billijke rentevoet vast "

Deze vorsten 11eten 1f/enceslas COBERGHER zljn plan doorom ln de voornaamste steden van het land Bergen van
Barmhartlgheld op te richten, u/aar de klelne lul gemakkellJk
en op voordellge wijze leningen op panden zouden bekomen.

driJven

Deze COBERGHER (Antllrerpen 1!60 - Brussel 1634) was meer
dan een gewoon flguur : het wâs êrr veelzlJdig actleve persoonliJkheld, tevens archeoloog, architect, sch11der, lngenleur en
economist. van 1580 tot 1604 verbleef hij in Italië. BiJ zijn
terugkeer in de Nederlanden wordt hij door de aartshertogen tot
hofbouurmeester benoemd. Aan zijn talent danken we, buiten de
pl annen van de rrBergenrr van Gent, KortriJk, Mons en Namur, de
oprlchtlng van het Stadhuls van Ath, van de Baslliek te Scherpenheuvel en van de Augusti jner"kerk te Anttrirerp en, a11euraa1 1n
forse baroksti j1.
Ll

In 1619 11et COBERGHER een brochure verschijnen met
daarin de octroolbrievene krachtens dewelke hij opperintendant
benoemd werd van de .Bergen var Barrnhartlgheid rtpar toutes 1es
vl11ês de nos pays de par deça, oii présentement se tiennent les
dlctes tables de prest ou lombard".
Gedurende de jaren 1619-1633 iverd C0BERGHEB aldus de
grondlegger van onze hedendaagse Bergen van Barmhartigheid.

Iu sonmige steden werden speciale gebouwen aangekocht, zoals
te Mechelen, waar COBEBGHER het prachtige huis van Jeroom
BüSLEYDEN verwierf; in andere steden werden nieuwe lokalen
gebourrd onder leldlng van COBERGHER zel..f , zoals we reeds aantoond en .

De nl euwe instelllngen werden door de woekeraars heftlg
aangevallen, die a11e11el fantastische geruchten onder het pub11ek versprej-dden. Reeds in 1621 liet een onbekende auteur,
onder het pseudonlem rrAmator Pietatisrr, een apoiogie verschljnene
./...

l--I

-12hlj de lasteraars en de viJanden van de Bergen van
Barmhartlgheid een duchtige afstrafflng toediende. De brochure bevatte een vljftlgtal berlJmde bladzijden met een appendix waarln de kastiJdlng .voorkomt van een valse aantlJger :
oi,enbare zelfbeschuldiging, blootshoofds, geknleld en handen
te
zamen, en daatna eeuwige verbanning uit de staten van
rrHun
rrraarin

Doorluchtighedenrt.

Na de dood van COBERGIIER, ging het beheer van de Bergen
van Barmhartigheid over op zijn zoon Karel ,
Hun leuze getrouw - rrBeatus qui lntelligit super egenum
et pauperem : 1n die mala liberabit eum Dominusrr (Za11g ai.e
de noodlijdende en de arme begrijpt : de Heer za1 hem te kwaden dage bevrijden) -, hebben de lomnerds de eeuwen getrotseerd ; ze kenden een stljgende bloel naarmate de nroeker meer
en rneer verdrongen werd..
Onder' de Franse overheersing ÿÿerden d êR ergen van Barn-

hartighelâ opgeheven : ze kregen een klein ti jds bestek voor
hun iiquldatie. Edoch, het groelend pauperlsm ed fiong de Franse
machthebbers aldra de terugweg in te slaan ;
Iuttele j aren
werden de Bergen van Barmhartlgheld 1n ere he rst eld of zogezego g ereo rg ani s eerd,

In 1826, tijdens de vereniglng van. ons land met Hol1and,
ki'ran een nieuw <iecreet tot stand, tot, ln 1848 , ae Belgische
wetgever de organieke wet op de Bergen van Barmharttgheid 11et
verschl J nen.
BIJ de wet van 1/ December 1923 werden de Bergen van
Barmhartigheid nogmaals gereorganlseerd en herdoopt in rt0penbare Kassen van L eningrr .
Sedert 192+ heeft de Algemene Spaar- en LiJfrentekas,
krachtens laatstbedoelde wet, aan sommlge dezer Kassen leningen toegestaa-n, tegen de borg van de gemeenteb e sturen, onder
wier toezicht zij staan ; bewuste voorschotten nogen slechts
gebrulkt worden voor het toestaan van leningen tegen vêrpanding van waarden en roerende voorwerpen, met ultsluitlng van
ni euwe

koopr,,rar en

+

+

Samen met de Kerkfabrleken en de Commissiën van Openbare Onderstand, vormen de Openbar'e Kassen van Lenlng de àogenp'.lmde rrklclneI of rrond erge schikterr besturen, oniler voogdij
"/,. "

- 11

van de Gemeenteraad en verder van de Bestendige Deputati
de Regering.

e

en

Tot de oprlchtlng of het verval vân de Kassen van Lening wordt besloten door de Gemeenteraad, dle tevens de organleke reglementen opmaakt, de rentevoet voor de beleningen

vaststelt alsook de begrotingen en rekenlngen goedkeurt, behoudens opmerkingen van Deputatie en Koning. TÀ geval vân tekort aan geldmidd.elen moet de gemeentekas bljspringen"

Zoals men het zich gemakkelljk kan voorstellen vergen
de talrijke kleine leningene het bewaren van de meest ulteènJopgnde panden en het schatterr door gespeciallseerde beroepsJ.1etlen, znrare adninlstratiekosten. Hieruit vloelt voort dat
de rentevoet die van de ontleners geëist wordt, ofschoon hlJ
voor dlt slag voorschotten binnen redeliJke peiken gehoudenlvordt, toch nog tamelljk hoog oploopt.
En ürare de tegeldema}ing van de verjaarde panden niet
een kostbare bron van bijverdiensten, dan zou de 1èefbaarheid
van menige "Berg,' Jammerlljk ln ,t gedrang komen. ilrell s$/aar
maken de 0penbare Kassen van Lening van dlt recht slechts een
natig gebruik en mogen de geldopnemers zelfs geruime tljd na
de verkoop (wettelljk 2 ja,ar) het eventuele boni opvorderen"

er aan toe te voegen dat de beambten biJ de
- Onnodlg
rr0penbare
Kassent' de grootste gehélnhouding wordt opgelègd.
+

++
ïtlann ee r ,

het meest te

M1s

I

doen

denkt

U , hebben de Openbare Kassen van Lenlng
?In tijden
van rampspoed of onzekerheid ?

Hoe paradoxaal het ook moge kllnken, het is Julst 1n
perloden van economlsche bedrijvigheid dat itMa Tantetl
de beste
zaken doet en dat haar ontvangsten toenenen,

staan hi.er voor een economlsch verschii.]se1 , waaraan
een zekere dosls psychologle ten grondslag 1igt. In périoden
van economische gedruktheid deinst het publiek er voàr terug
waardevolle zaken vast te leggen, zot anf het de mogelljkheid
niet lnzlet ze blnnen afzienbare tijd 1n te lossen.
t/üe

Omgekeerd, wanneer de activiteit hero pl eeft ) aar zelen
sommlge handelaars nlet (bv. om een gunstig k oopj e te slulten)
voorwerpen met grote waarde aan de 'rnagelr te hangen, ofi ze,
eenmaal de udnst behaald, tegen een redelijke rente , weer vri,i
te maken. Iiier kan men dân spreken van doelrna tige hulp
aan de

./...

I

14bedrij vige st and en.
Jammer genoeg gebeurt het nog maar a.l- te dikwijl-s dat
een scha.mele arme, met een benepen har t en dcor de uiterste
ellende gedreven, de vreg van de
lommer d moet inslaan. Voor
sommigen breekt later we1 een rrheilbre ngende morgenrr aan.
Zij zi jn het die - o vreemdsoortige on dankbaarheld I - bii
ten dle hen door de
"1\,{ a Tante" de schamele dingskens verge
zl iarte mlser'ie hebben geholpen.

J.

GEYSELS.

DRUK]flNST

HET BLOKBOEK

De voorganger

v

an het gedrukte boek 1s het blokboek.

in C.e begtnne werden afbeeldlngen van heillgen en vorsten,
alsmede grepên ult het geestelijk en uit het volksleven in
houten blok"en of in metaal gesneden, met kleurstof bestrekert
en door wrtjvlng met de hand op papier of perkament afgedruktt
tot stichting en vermaak van een 1ege1ijk,
B1j de aanvang van het Boergondisch tijdvak werden reeds
veelrmldige afdrukken genomen van houtsneden, gemaakt door
graveurs, irvi er namen nlet tot ons zi jn gekomen; doch de f actuur ervan wi j st aan dat die kunstenaars geesteli jk ÿerl,uant
waren met de school van schilders, beeldhouwers en minlaturisten, sleraad van het Hof van Filips de Stoute, te Di j.on,, meestal
Vlamlngen of behorende tot de \rlaamse school , als daar r,ÿaren t
Claus Sluter, Melchior Broederlam, Jan l,[a1oueI , Jacqumtart van
Hesdin, enz ,..
Verscheidene prenten met verklârende blJschriften rrverden
samengebonden en glngen een verhalend of stichtelijk geheel
ui tmaken "
De bl aden der eerste
zijde bedrukt en twee
wijl door het wrljven met
bruikbaar was. Later, bi j
één

euvel verholp

en

blokboeken werden a anvankeliJk langs
aan twee tegen elkander geplakt,
de hand telkens een bladzijde onhet gebrulk der drukpersen 11re rd dat

"

Stijl en beeld waren priùltiefe
kunstrijk.

maar doorgaans mool en

( Lees vervolg bladzijde 18.)

POEZlE

HARDE NACHT

klare maneschijn verhardt den stlIlen nacht.
Ik staar mijn venster uit en speur den slaap der dingen.
Er kllnkt geen lied, er is geen weezang en geen klacht.
Slechts lk al-leen moet weer mljn tastend helmwee zlngen.
De

Het harde licht van dezen troosteloozen nacht
Verdooft den laatsten glans in mljne wijde oogen.
Toch blijf ik hler, en als getrokken door een vreemde maeht
Word ik gelijk een kind naar helder li-cht gezogen.

Ik kan niet weg van hier en blijf aan 't venster staan
Alleen en met mezelf, want niemand za1 nog komen.
Ik heb geen mensch. 't Is of 1k wandel 1n een laan
Met draden van den herfst gesponnen rond de boomen,
En waar het kl amne vocht ln mij ne kleeren dringt.
Zoo eenzaam a1s ik ben, heb ik nij n pljn gedragen.
En toch, in a1 mijn angst ben i kd e man die zingt
Een 1led, wel zwaar van. zorg : een zegen voor de dagen,

P.
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Het personeel d.er Algemene Spaar- en Lljfrentekas moet
wel een grootrrVeren'.ging
aantal kr:-nstenaars omvatten, om het nogelljk te
voor Kunst en Kennisrr uitsluitend bemaken dat de
staande uit leden van het personeel , bli. jve l,oortleven.
Een etiig bewijs vari deze activiteit 1s we1 de Vijfde
entoonstell in.g van Schli-Ceri j -^n , -dic Zaterdag 1a:tstleden, in
de zetel del' Ka s , rYolveng:.'acht , 5,',., te Bntssel , vr;rd geopend i
en die elke 7.r;eroag " vân 14 ;ot l-8 uur cn ied:re Zondag, van
10 tot 18 uure vool' net publiek toegankelijk *s tot ae 3é moT

vember.

Deze ir:ntoonste .1-lj nq ïan Iief.,rebbcrs kunstsc;riJ-dei'sr
doet ons dadelijk lret iieerll jlce initiatief loven van de inrichtende kring en van de directie van de A. S"LK, di-e deze lcunstuiting van haar personeel behartigt"

i,- .,rordt, v;elk teni;congesielcl ;'an scl. .1els d.ie wel1swaar ondtrling gecn sel:ocl, n alir.. '; nal,r die i;och a1len het bewijs lever.:t c)'-t z: ie;s L,:nn-.n"
De be:te ÿiri(en zir,r ,,,,e1 die var irlorimond VERSIN,
Octave PIRLHî , Léon DLTLIRE en Gustav.: BECK. tlet lierk I'LISSEtrr\EGErl
van Plr1e;, ooet :ich, naar- onze lenlng, wel- het neest opmerken
door zijn gave ki-eur en vl .kvÈ:deling en zi jn eenvouC, ter.ri j1
|TLATAFEL i,r{ET H. I\,[AAGD
:n uitelst stenmig doek j e van L éon
'r
Delire|iHOLLE
diens tal-entvolle gave veropenbaart, samen met !IC0NTRE1trEGrr en 'ILENTE!', rvelke
rken het machtige penJOURrr,
seel van Delire illustreren en zljn meesterschap 1n het stemmige landschap, waarin licht en clair-obscur een prachtige
hoofdrol
spelen. Van Pirle l zijn bovendien het experiroent
i'À{IDDAGDU?JE DER VI SSIRS i', i'K APITLLEKERKWT JK t!,, TiBRABANTS L AND SCHAP" en "KÀNT14II|,K:TERS"' te noenen"
ir,-e

Flor'imond Versin lu.kt in zijn fe1 geborstel<'e werken
geweldige lichteffecten, zoals i;: zijn tv;e c tTSTILLEVENSTT ,
rrOUD HUISJETT en'BOSKAIIITrr, \,la::cel van Poucke levert het bewijs

zijn hSTILLEVENTT'bermaar
dat zljn i/erk l'.ï/allteiten bezit, zoals
TTVOETPAD
tTfLBEEK'r
het
nog
TE
tevens dat
;cng is, zoals
wijl rrOUDE SCllUITrr 'b.v. weer op een zeliere kn:pheid wi J ^+
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Gustave BECK, daarentegen, van wien er een tiental
'werken hangen, v,raagt zich aan enigszins geslaagde portret-

ten en figuren,
hij nochtans aan zwierigheid tekort
waarin
I'NAAKT",
I'PORTBETI
(
schiet zie
en "VIADIICTT') , terwi j1 zi jn
tekeningen en zijn "STILLEVEN" genoegzaam aanduiden dat
hij een der beste tèntoonstellers is,
Van Gaston De1val mogen we vooral I'DE GELE KÀSTrr
lTPAPENKASTEEJ,Tt
en
noemen, terwi j1 een TTSTILL,EVEN MET RADIJZENTT van Camille Lison, zich doet opmerken. Twee doeken
van deze laatste, n.1. TTSTfLLEVEN MET îOMATEN!| en rrKÀRVE
tonen aan dat er nog dient gezocht near een betere techniek
-.,r1

op gebied van v1akvu1l1ng.

Bij Jean

verneldenswaard.

ïtfuyt

s vonden rrve vooral

I'DORPI|

en

WILGTT

In zljn geheel genomen een welgeslaagd kunstsalon,
waarvoor de inrichtende kring en de directie der A.S.L.K.,
a1le 1of verdient" Met belangstelling ziet het publiek ook
uit naar de andere afdelingen van de Kring, o.a. naar de
toneelafdeling, dle eens op de planken urordt verwacht,
TONEE[,

MET IIPIETJEII NAAR IIDEN

HÀAGII .

De K.L.M. (Koninklljke Iruchtvaartniaat schappi j van
Holland) liaarvan
enkele leidende personalitelten onze opvoering van I'DOLLE H;NSrr bijwoonden te Brussel in de K.V.S.,
noCigde de "Bi jenkorf I' uit om, in het teken der HollandsBelgische Vriendschap een voorstelling te geven van TTPIETJE
DE LANDLOPERT', Ln de feestzaal van de Dieentuin te Den Haag.
Donderdag 23 Februari laa.tstleden reisden de rrBTEKENSrtaf.
Gu11e joviale ontvangst. Geweldige belangstelling I
Rulm 1500 toeschouu,e::s vulden de nooi qpgesmukte feestzaal .

Het applaus dat na de opvoering ons dan ook ten deel viel
duurde urel 5 minuten

Dit

"

su.cces zul1en de 'TBIEKENS"

lang

geheugen.

-

HET BLOKBOEK

-LÔ

(Vervolg van bladzijde 14) .

In gans lÀ/est-Europa en inzonderheid in de Nederlanden
verschenen aldus talrijke oplagen van stichtelijke boekene
o"m. de ''ApocalypsisI de I'Biblia Pauperumt' (-Bljbel der Armen), het rrCanticum Cantieorumrt (Lied aer Liederen), het
'rspeculum Humanae Salvationist' (Spiegel van het Heil der
Meàsheid

)

Er wordt algemeen aangenomeâ dat de blokboekperiode
ong eveer uitstrekt van 1430 tot 1470 en dat de Nederlanden d e, bes te werken van dat genre, wat de kwaliteit der
g r avure s betr eft, voortbrachten, Men houdt het er voor dat
zich

o f althans de tekenlngen die er voor gediend
het o euvre zijn van miniaturisten en schilders uit
dle tijd , die zich nauw aansluiten bij de gebroeders van
Eyck en biJ B ogter van der tr{leyd en "
0p de 33 blokboeken, die gevonden werden, verschenen
er ten mlnste 15 in de Nederlanden"
De rrBroedets van het ge,mene levenrr vervâardigden blokboeken, o,m. het trSplrltuale Pomeriumrr, in de tljd dat
Hendrlk val den Bogaerde, alias Henrlcus Pomerlus, prior v'ras
van de geesteliJke nederzetting te Groenendaal bij Brussel"
Dlt kloosteï werd opgericht door de mysticus Jan van Ruusbloec, dle volgellngen had a1s Geert G::oote en Floris
Raderwyn, pioniers van het opkomend humanisme. De rrBroederschap van het gemene leven'r speelde een aanzienlljke rol
in het geestelljk, intellectueel en opvoedhundig leven van

de prent en,

hebb en ,

de XIVe eeuw

af tot 1n de XVIe eeulv.

Een meesterurerk van het blokboek-genre is ontegensprekelijk het rrArs Moriendl" (de Kunst van sterven). tn fret
voorvroord van dit typische \,rerk i,rordt gezegd dat het boek
in die vorm werd gedrukt ten nutte varr een iegelijk : de
tekst, ten behoeve vâr de geestelljken, de prenten ten be-

hoeve van geestelljken en 1eken,
Het boek werri aJ.gemeen verspreld tiJdens de pestj aren.
Da priesters gebruikten het tot stichting en opbeuring der
stervenden. De houtsneden zijn ware meesterwerkenq de graveur ïira s heel zeker een kunstenaar 1n zijn vak en was hlj
zelf niet de ontwerper van de prenten, d a-n werkte hij naar tekenlngen var een groot schilder"
De 24 bladen, waaruit het werk bestaat, zijn een homogeen

geheel; telkens zijn tûee bladzijden tegenover elkaar geplaatst; om beurten worden voorgesteld : de pomperijen van de
dulvel om zleh vân de ziel van de stervende meester te marr en
en de verheven toespraken van de engel- voor het zie1ehe1I van
de zieke en tot bekamplng van de invloed des dulvels.

