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DRUKKER DER KONINKLLTKE VLAAMSCHE ACADEMIE

De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde werd door LEOPOLD II bij Koninklijk Besluit van 8 Juli
1886, op voordracht van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken, RIDDER DE MOREAU, gesticht. AUGUST
BEERNAERT, de toenmalige Voorzitter van den Ministerraad, had
daartoe zijn machtigen steun verleend.
De plechtige openingsvergadering greep plaats op Zondag,
10 October 1886, te 3 uur namiddag, in de Promotiezaal van
de Universiteit te Gent. De Academie werd op dien dag, uit
naam van den Koning, door Minister Ridder de Moreau, ingesteld. Haar eerste gewone maandelijksche zitting werd gehouden, in een voorloopig lokaal, op 27 October daarop volgende.
Eerst in het jaar 1882 betrok zij haar tegenwoordige mooie huisvesting.
Zonder eenige onderbreking, behalve tijdens den Wereldoorlog (van Augustus 1914 tot Februari 1919), vergaderde zij
regelmatig iedere maand en, sedert de inrichting van hare vier
Bestendige Commissies tot het behandelen van taal-, letter-,
geschiedkundige en andere onderwerpen in het leven geroepen,
hield zij telkenmale ten minste drie zittingen, waaronder één
pleno-zitting.
Ook groeiden de werkzaamheden der Vlaamsche Academie
van jaar tot jaar aan en stegen haar publicaties in aantal. Ze heeft
met Academies en Wetenschappelijke Instellingen van binnenen buitenland een uitgebreiden ruildienst van haar uitgaven ingesteld. In waarheid kan de Koninklijke Vlaamsche Academie van
zichzelve getuigen dat zij, niettegenstaande tal van bezwaren
waaronder ook de stoffelijke, in haar roeping niet is te kort
geschoten, en dat zij ruimschoots het hare heeft bijgedragen tot
het hooger geestesleven van de Vlaamsche bevolking in België
alsmede tot de wetenschappelijke faam van het Land.
^
^*
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In haar zitting van 20 Februari 1935 had de Koninklijke
Vlaamsche Academie beslist de 50ste verjaring van haar stichting
plechtig te herdenken, Een Commissie werd gelast het programma
der feestelijkheden vast te stellen en de noodige uitvoeringsmaatregelen te treffen..
Het door haar ontworpen en door de Academie goedgekeurde
programma wordt hieronder volledig overgedrukt.
De Commissie was samengesteld als volgt : de Bestuurscommissie der Academie voor 1936 nl, de heeren TOUSSAINT
VAN BOELAERE, bestuurder, MULS, onderbestuurder, GOEMANS,
JACOBS en WILLEMS, leden; met de heeren CUVELIER, VAN PUYVELDE en, later, den heer VERDEYEN, als onderbestuurder voor
1936.
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PROGRAMMA
DER PLECHTIGHEDEN
VAN 3 TOT 6 OCTOBER 1936

TE GENT

Zaterdag, 3 October
19

uur Ontvangst der genoodigden in de salons

van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
20 u. 30 Ontvangst met raout op het Stadhuis
door het Gemeentebestuur.

Zondag, 4 October
I I uur Openbare zitting in de Aula der Universiteit, Voldersstraat.
12 U.

3o Lunch door den Heer J. Ingenbleek,
Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen, aan de Academieleden aangeboden.

14 uur Bezoek aan de Sint-Baafskerk, aan het

Oudheidkundig Museum of aan het Museum van Schoone Kunsten (naar keuze).

TE ANTWERPEN

Maandag, 5 October
II uur Ontvangst op het Stadhuis door het
Gemeentebestuur.
1 i u. 45 Bezoek aan het Museum der Vlaamsche
Letterkunde.
I3 uur Tocht door de haven met de stadsboot.
Lunch aan boord door het Gemeentebestuur aangeboden.
i6 uur Ontvangst door den heer Baron G.
HOLVOET, Gouverneur der Provincie
Antwerpen in het Gouvernementshotel.
20

uur Gala-vertooning : Opvoering van het

Middeleeuwsche stuk Elckeryc in den
Nederlandschen Schouwburg.

TE BRUSSEL

Dinsdag, 6 October
II uur Openbare zitting in het Paleis der Aca-

demiën : overhandiging der Hulde-adressen en uitreiking der Gedenkpenningen.
Zijne Majesteit de Koning zal de zitting
met Zijne aanwezigheid vereeren.
14 u. 3o Opening van de tentoonstelling : « De
Nederlandsche Taal- en Letterkunde van
de )(We eeuw tot 183o : Documenten »
door het Bestuur van de Konink lijke Bibliotheek ingericht bij gelegenheid van
het Jubileum der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
15 u. 45

Ontvangst door den Heer Minister van
Openbaar Onderwijs en Mevrouw J.
Hoste, in het Koninklijk Museum van
Oude Kunst, Regentstraat.

20 uur Feestmaal door de Koninklijke Vlaamsche
Academie aan haar gasten aangeboden
in het « Hotel Métropole ».
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Met het oog op de uitgave van het Jubileum-Gedenkboek
werd, in den schoot van elk der vier Bestendige Commissies,
een lid bereid gevonden tot het opstellen van een verslag over
de werkzaamheden in bedoelde Commissies.
*
**
Ten slotte werd voorgenomen een gedenkpenning te laten
slaan om de herinnering aan de 50e verjaring der Academie
te bestendigen.
Deze gedenkpenning zou op de voorzijde het profiel vertoonen van J. F. WILLEMS en J. B. DAVID, de twee geleerden die
in de Vlaamsche cultureele herwording eene overwegende rol
vervulden, die de eersten het plan ontwierpen van eene Vlaamsche
Academie, voor de stichting er van ijverden, en als de symbolen
mogen worden aangezien van de, nu een eeuw geleden, heropbloeiende Vlaamsche intellectualiteit. Niet zonder reden trouwens
prijkt hun naam in den titel van de twee machtigste cultuurvereenigingen hier te lande : het Willems- en het Davidsfonds.
Op de keerzijde van den penning zou de voorgevel van het
Gentsch Academiegebouw worden voorgesteld.
Geen heerlijker hulde kon aan die Vlaamsche pionniers
worden gebracht en geen sprekender zinnebeeld worden getroffen
om de lange voorgeschiedenis der Vlaamsche Academie voor den
geest te roepen. Tusschen voor- en keerzijde van de medaille
liggen inderdaad 5o jaren inspanning en strijd.
De verwezenlijking van deze opvatting werd aan beeldhouwer K. Lateur toevertrouwd, het vervaardigen van de medaille
aan het Huis Fisch te Brussel. Hun werk mag alleszins geslaagd
heeten.

I.
PLECHTIGHEDEN
ONTVANGSTEN
EN ZITTINGEN

GENT
3 OCTOBER

ONTVANGST

TEN

STADHUIZE

De viering werd ingezet met een ontvangst op 3 October,
te 7 uur 's avonds, in de salons van het Academiegebouw te Gent,
van de heeren afgevaardigden van Binnen- en Buitenlandsche
Academies, Hoogescholen en Genootschappen, tevens van andere
uitgenoodigden, waaronder enkele dames.
Waren aanwezig :
de Leden van het Bestuur : Dr, J. Muls, Bestuurder; Prof.
Dr. R. Verdeyen, Onderbestuurder; Dr. L. Goemans, Bestendig
Secretaris;
de Werkende Leden : Frank Lateur; Prof. J. Mansion; Prof.
L. Van Puyvelde; Dr. , L. Willems; Prof. A. J. J. Van de Velde;
Prof. M. Sabbe; Prof. Fr. Daels; F. V. Toussaint van Boelaere;
Dr. J. Cuvelier; Em. De Bom;
de Brief wisselende Leden : Eerw. J. Eeckhout; Dr. J. Grauls;
Lode Monteyne; Prof. E. Blancquaert; Prof. Fr. Baur;
de Buitenlandsche Eereleden : Prof. J. W. Muller, tevens
Afgevaardigde van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden; Prof. C. G. N. De Vooys; Prof. H. Van Wijk, tevens
Afgevaardigde van de Hoogeschool te Leiden; Mej. M. E. Kronenberg; Prof. A. Verwey; Pater Dr. B. Kruitwagen; Prof. J. Huizinga,
tevens Afgevaardigde van de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam; Heer Dirk Coster;
de Heeren Afgevaardigden : Prof. Th. Baader, van de R. K.
riUniversiteit te Nijmegen; Prof. G. Besselaar, van de Suid Afrikaanse
kaanse Akademie vir Taal, Kuns en Lettere; Rector A. Bessemans,
van de Hoogeschool te Gent; Dr. C. D. J. Brandt, van het Historisch Genootschap te Utrecht; Prof. De Beule, van de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van België; Prof. A. W. De Groot,
van de Universiteit te Amsterdam; Prof. de Stella, van de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van België; Prof. H. De Waele, van
de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België; Prof. H.
Kauffmann,
mann, van de Universiteit te Keulen; Mr. W. C. Mees,
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van de Volksuniversiteit te Amsterdam; Prof. Mennicken, van Die
Technische Hochschule te Aaken; Prof. A. Michotte, van de Uni
te Milaan; Prof. Schoep, Admi--versitaColcDS ure
nistrateur-Inspecteur van de Hoogeschool te Gent; Prof. K. Sneyders
de Vogel, van de Rijks- Universiteit te Groningen; Prof. Tourneur,
Hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel; Dr.
Vanden Haute, van het Rijksarchief; Prof. Van Duyse, van de
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België; Van Hauwaert,
Eere- Inspecteur M. 0., wn. Voorzitter van het Willemsfonds;
Prof. P. Van Oye, van het Genootschap « Dodonea »; Prof. J.
Vernieuwe, van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
Belgie;
de Heeren Ronse, Voorzitter van den Provincialen Raad van
Oost- Vlaanderen; Van de Velde, Bestendig Afgevaardigde van
den Provincialen Raad van Oost-Vlaanderen.
Na kennismaking kwamen de aanwezigen in de vergaderzaal
der Academie bijeen, waar de Bestuurder Dr. J. Muls hun een
warmen welkomstgroet toerichtte.
Te 8,3o uur werden de uitgenoodigden door de Leden der Academie naar het Stadhuis geleid, waar het Gemeentebestuur een
bitonder gulle ontvangst voorbereid had.
De Heer Burgemeester Vanderstegen, omringd van de Schepenen
Mej. Boonants, de Heeren Carpentier, De Saegher, Goossens,
Storme en verscheidene gemeenteraadsleden, ontving de Academie
en haar genoodigden in de indrukwekkende Justicie- of Pacificatiezaal, die haar naam te danken heeft aan het feit dat de Pacificatie
van Gent er op 8 November i 576 werd onderteekend.
De Heeren Burgemeester en Bestuurder voerden het woord,
waarna de vergadering naar de prachtige Troonzaal op de eerste
verdieping geleid en op een raout vergast werd.

Toespraak van den Heer Senator VANDER STEGEN
Burgemeester der Stad Gent.

Op 7 October 191I, in deze zelfde historische zalen, verwelkomde de Gentsche Magistraat het Korps uwer geleerde
Koninklijke Instelling en zijne voorname uitgenoodigden ter gelegenheid van haar vijf en twintigjarig bestaan; Burgemeester
Braun was toen gelukkig met gloedvolle woorden de verdienstelijke toewijding, de vruchtbare bedrijvigheid te roemen door
uw Genootschap sedert een kwarteeuw aan den dag gelegd.
Nu weer vijf en twintig jaren verloopen zijn, valt ons de
hooge eer te beurt U te feliciteeren en smaken wij de vreugde
U, Hooggeachte Heeren, en uwe eminente genoodigden die uit
het land en den vreemde hier zijn saamgestroomd om uw jubelfeest te vieren, op het grijze Stadhuis der fiere Gentenaars van
harte welkom te heeten.
Op zulken heuglijken dag verheft het de ziel eens op den
afgelegden weg terug te blikken en den rijken oogst, vrucht van
al uw geestelijken arbeid, te overschouwen; thans blijkt ten volle
hoe schitterend uwe geleerde Instelling, met echt Vlaamsche
volharding, de cultureele zending vervuld heeft, haar door de
grondleggers der Koninklijke Vlaamsche Academie in 1886
onder het bewind van Zijne Majesteit Leopold II, met innige
bezorgdheid om de Vlaamsche Letteren toevertrouwd.
Op zuiver academisch standpunt reeds vervult het ons met
warme blijdschap vast te mogen stellen, dat de bijdragen en verhandelingen van de vlijtige hand uwer gewone en briefwisselende
leden, die in de rijke collectie uwer Verslagen en Mededeelingen
verschenen, in belangstellende en bevoegde middens meer en
meer naar waarde geschat worden en dat het prestige der Koninklijke Vlaamsche Academie nog aanzienlijk gestegen is, zoowel binnen als buiten de grenzen van ons land.
Zoo worden uwe jongste studies over de geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde, hare evolutie en voortbrengst door
de eeuwen heen, -- om mij tot dit enkel voorbeeld te bepalen
—, in de meest gezaghebbende kringen als bij uitstek belangwekkend beschouwd; begaafde redenaars en vooraanstaande ge-
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het mij dikwerf gegund werd bij te wonen, hoog verdienstelijk
en zeer gewaardeerd werk geleverd.
Doch de diepgedreven navorschingen, de rijp gedijde gewrochten uwer taalkundigen en wetenschapsmenschen hebben
nog meer dan eene zuiver academische verdienste, de nauwe
samenwerking en het stichtend voorbeeld der elite hebben
hunnerzijds machtig bijgedragen tot de ontwikkeling der cultuur van het Vlaamsche Volk dat aldus zijne schrijvers, zijne
historici, zijne kunstenaars beter heeft leeren kennen en hoogschatten. En alzoo hebt gij alweer ten volle het doel en de verwachtingen beantwoord van dezen die, eene halve eeuw geleden,
uwe geleerde Instelling tot stand brachten.
Er werd meer dan eens gezegd dat de zedelijke en intellectueele waarde van een volk kan worden gemeten naar zijne
liefde voor Kunst en Letteren; het verheugt dan ook terdege
dat, heden ten dage, deze liefde niet langer uitsluitend bij één
enkele sociale klasse tot uiting komt, maar dat alle lagen van
ons volk, door de uitbreiding van het onderwijs en den socialen
vooruitgang, tot de waardeering en het genot van de wonderen
der Kunst en de meesterwerken van Letterkunde en Tooneel
opgeleid worden.
Bij dezen geleidelijken opgang der geesten naar het ideaal
moet de stuwkracht, de koesterende warmte van boven komen,
van cultuurhaarden als uw Genootschap er een is, alwaar de
onsterfelijke Wetenschap en de eeuwige Schoonheid, in de veredelde sfeer van werklust en studie, hoog in eere gehouden
worden.
België heeft niet alleen te waken op zijne economische en
stoffelijke welvaart; zijne zedelijke grootheid en zijn prestige
over de wereld hangen, in breede mate, van het intellectueele
peil van zijn volk af. In Vlaanderen deze grootheid door de hoogere vlucht van Vlaamsche Kunst en Letteren in de hand werken
is meteen het Vaderland dienen en onder zijne bevolking de
liefde onderhouden voor eigen tradities, eigen helden, eigen
schrijvers, eigen kunstenaars, met één woord voor al hetgene
ons verleden glans en glorie bijzet en onze huidige dagen met
hoop vervult.

- 23 Te recht heeft dan ook Ledeganck, in zijn « Ode aan Gent ))
gezeid :
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon.
Moget gij, Hooggeachte Heeren, op den drempel van het
nieuwe tijdperk dat gij intreedt, met evenveel succes en evenveel
geestdrift, tot meerdere eer en glorie van de Vlaamsche Kunst
en de Vlaamsche Letteren, voortijveren in de zending waarvan het gewicht en de invloed reeds eene halve eeuw gebleken is.

Toespraak van den heer Dr

JOZEF MULS

Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie

Mijnheer de Burgemeester,
Geen stad in het land is zoo innig verbonden met het leven
der Koninklijke Vlaamsche Academie als de Stad Gent.
Sedert hare stichting, nu vijftig jaar geleden, bleef de Academie hier gevestigd en geraakte zoo zeer in het stadsleven ingeburgerd dat zij zich moeilijk buiten Gent kan denken en Gent
het ongaarne zonder haar zou doen.
Tusschen de vele norsche gebouwen met hunne grimmige
kanteelen, die van macht en geweld van kracht en trots getuigen, ligt het stemmig hooge huis dat, met zijn sierlijken koepel en de grillige lijnen van zijn vlaamschen rococo-gevel, als
het ware voorbestemd scheen om de woonplaats te worden van de
muzen. Achter zijn hooge ramen met de vele kleine ruitjes, waar,
van de vensterbanken, versteende draperieën zijn uitgehangen
als voor een stil en voortdurend feest, vergaderen nu sedert
vijftig jaren de dichters, de schrijvers, de geleerden van Vlaanderen, om er te werken aan de geestelijke grootheid van hun land.
De kamers zijn er vol boeken en herinneringen. ITet levend
geslacht beweegt er langs de marmeren busten van dezen die
zijn voorgegaan en de schakels vormen in de geschiedenis van
onze literatuur.
Wanneer de Vlaamsche Academie hier, bij hare koninklijke
stichting, gevestigd werd, dan is het omdat Gent sedert meer
dan vijftig jaar de vaste burgt was geworden van den Vlaamschen
strijd en het centrum van onze letterkundige wedergeboorte.
Wij vergeten niet, Mijnheer de Burgemeester, dat Jhr.
Ph. Blommaert hier in 1823 den eersten alarmkreet aanhief
over u de verwaerloozing der Nederduitsche tael ».
Door de straten van deze stad gingen de voetstappen van
Jan Frans Willems, den vader der Vlaamsche Beweging, die
hier zijn levenstaak volbracht : de opstanding van zijn volk.
Op den Zavelbea g met zijn hardsteenen obelisk, die ons aan den
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Empire-tijd herinnert en aan het Vereenigd-Koninkrijk der Nederlanden, staat nog, onveranderd, zijn huis dat eens het middenpunt was van de Vlaamsche en de Europeesche geleerdheid en
waaruit hij, bij zijn dood, in triomf werd gedragen op de schouders der jeugd.
Van Gent werden de eerste tijdschriften en bladen over
Vlaanderen uitgezonden. Het zou een lange lijst worden indien
ik ze allen moest vernoemen : van het « Nederduitsche letterkundig Jaerboekje » van Willems, den toenmaligen banneling
van Eekloo, het « Kunst en Letterblad » van Dr. Snellaert, « De
Eendragt » van Frans Rens, tot het eerbiedwaardig « Belgisch
Museum » van Willems dat, in zijn tien deelen, de kern bevat
van al wat aan Vlaamsche cultuur in later tijd zou worden uitgebouwd.
Hier zijn de vroegste Vlaamsche dichters weer aan het « zingen » gegaan : Prudens van Duyse en Karel Ledeganck. Toen
deze zijn Ode aan Gent had gedicht, heeft hij naast Gent de andere Zustersteden, Brugge, Antwerpen opgeroepen. Wij vernamen de eerste zuivere klanken van de Vlaamsche poëzie en
door de dichtkunst was de verbondenheid van Vlaanderen tot
stand gebracht. Het lied dat de scharen zongen, ons strijdlied,
« De Vlaamsche Leeuw », werd in deze stad door Hip. van Peene
geschreven.
Gent was altijd het rumoerige nest, waar de strijders het
liefst vergaderden. Hier werd in 1841 het eerste « Taelcongres »
gehouden, onder het voorzitterschap van Kan. David, om er
de taaleenheid te bevestigen. Hier vergaderden sedert 1849 de
beroemde « Tael en Letterkundige Congressen », waar dichters,
schrijvers en geleerden uit het Noorden met hunne geestverwanten uit het Zuiden verbroederden. De eerste Vlaamschsprekende ministers in dit land, Rolin en Van Hoorebeke, waren
Gentenaars.
Hier kwam in 1845 het « Heilig Verbond » tot stand van
alle Vlaamsche strijders, en naast het « Rubenskamp » voor Antwerpen, het « Breidelkamp » voor Brugge, het « Agneessenskamp » voor Brussel werd in den romantischen roes dier dagen
het « Arteveldekamp » te Gent gevestigd. Weer eens was het uwe
stad, Mijnheer de Burgemeester, die de vaste band had gelegd
tusschen al de gewesten van het Vlaamsche land.
Wanneer in 1 840 het « Vlaamsche Petitionnement », door
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Willems opgesteld, van meer dan 1oo.000 handteekeningen werd
voorzien, om de rechten van de taal op te eischen in het bestuur
en aan de universiteit, toen werd een exemplaar van dat verzoekschrift door uw voorganger, Burgemeester van Crombrugghe,
en zijn nagenoeg voltalligen Gemeenteraad onderteekend.
Hier hield P. Lebrocqui, de geleerde schrijver van « Analogies linguistiques » de eerste Nederlandsche openingsrede aan
de universiteit.
Hier hebben Heremans, Serrure, Julius Vuylsteke, Tony
Bergmann, de jeugd gevormd en aangevoerd die zoo dapper
aan het woord kwam in «'t Zal wel gaan » en de geestige almanakken, door deze vereeniging uitgegeven.
De jongste verovering in onzen strijd : de vervlaamsching
van het gerecht, werd voorbereid, nu 65 jaar geleden, door het
beruchte adres der 75 Gentsche advocaten over het gebruik der
landstaal voor onze tribunalen en de eerste Vlaamsche conferentie der Balie werd te Gent gesticht door Mrs Fredericq
en Jules Obrie.
Wij vergeten niet dat op St-Amands de heilige berg gelegen
is waar het stoffelijk overschot bewaard wordt van de besten
onder dezen die ons zijn voorgegaan in den arbeid om een schooner Vlaanderen : Karel Ledeganck, Prudens van Duyse, Jan
Frans Willems, Frans Rens, Snellaert, Rosalie Loveling en
Karel van de Woestijne. In Gent, de stad van het gistende leven,
blijven die hooge dooden tot ons spreken. Zij zijn het zaad geweest van den oogst die thans wordt binnengehaald.
Mijnheer de Burgemeester, het is met dankbaarheid dat
wij dit alles hier in herinnering brengen bij de plechtige ontvangst op dit oud stadhuis dat als het versteend historiaal is
van uwe trotsche gemeente.
Geen plaats is roemvoller dan deze, geen spreekt ons 'op
grandioser wijze van ons glorierijk verleden. Een stad die een
zoon had als Jakob van Artevelde, die den eersten droom heeft
gedroomd van de samenhoorigheid aller gewesten van Dietsche
sprake, die stad spant de kroon in den lande. Een stad die een
zoon heeft gehad als Filips van Artevelde, die den moord op
zijn vader vergeet en het eigen leven geeft voor het heil der gemeenschap, die stad heeft een heldenziel en blijft voor alle
tijden een voorbeeld.
Wij danken U voor de eer die onze Academie wordt aange-
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daan. Die eer is groot komende van Gent, de stad met de heldenziel. Wij voelen ons veilig binnen uwe muren, Mijnheer de
Burgemeester, en wij hopen dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie in lengte van jaren haren arbeid voor taal en letterkunde zal kunnen voortzetten in de schaduw uwer grijze torens
en van uw trotsch belfort.

GENT
4 OCTOBER
PLECHTIGE OPENBARE ZITTING
IN DE AULA DER UNIVERSITEIT

De feestelijkheden van den tweeden dag hadden een schitterend
verloop.
Te 10.3o uur kwamen de heeren Academieleden in de zaal van
den Academischen Senaat bijeen, waar zij den Heer J. Hoste,
Minister van Openbaar Onderwijs, den Heer De Schrijver, Minister
van Binnenlandsche Zaken, Minister van State Graaf M. Lippens,
de andere overheden, de afgevaardigden en uitgenoodigden ontvingen.
Te r I uur begaven zich de Leden met de autoriteiten stoetsgewijze naar de Aula.
Aan de bestuurstafel zetelden : de Heer Bestuurder Dr. J.
Muls, met aan zijn rechterzijde den Heer J. Hoste, Minister van
Openbaar Onderwijs, den Heer Ridder de Haerne, Eersten Voorzitter
van het Hof van Beroep, den Heer Baels, Gouverneur der provincie
West- Vlaanderen, den Heer Dirk Coster, Buitenlandsch Eerelid
der Academie en den Heer Prof. R. Verdeyen, Onderbestuurder
der Academie; aan zijn linkerzijde den Heer De Schrijver, Minister
van Binnenlandsche Zaken, Graaf M. Lippens, Minister van State,
den Heer J. Ingenbleek, Gouverneur der provincie Oost- Vlaanderen,
den Heer A. Vanderstegen, Burgemeester der Stad Gent en den
Heer Dr. L. Goemans, Bestendig Secretaris der Academie.
Buiten de reeds in het verslag van de ontvangsten van 3 October
vermelde academieleden en personaliteiten, waren nog aanwezig :
de Heeren Werkende Leden : Kan. Jacobs; H. Teirlinck;
Prof. P. J. Salsmans S. J.; Dr. Fr. Van Cauwelaert; Prof. A.
Carnoy; C. Huysmans; Prof. Van de Wijer; Kan. Fl. Prims;
de Heeren Briefwisselende
wisselende Leden : Prof. L. Grootaers; Lode
Baekelmans;
Verder : Z. E. H. Vicaris generaal Poppe; Luitenant Generaal
De Jonghe; Generaal Majoor De Cae; Kolonel De Wulf; Luitenant Kolonel De Vloo; Majoor Marchan; Majoor Willems; Majoor
Gruwez; Majoor Carlier.
De heeren Senator Van Acker; Volksvertegenwoordigers Balthazar en D'Havé; De Vos, Arrondissementscommissaris; Baron
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Casier de ter Beken, Schepen der Stad Gent; Van Steenberghe,
lid van de Bestendige Deputatie der Provincie Oost- Vlaanderen;
Provincieraadsleden De Wilde; De Tracy; Gemeenteraadsleden
Mevr. De Keyzer-Buysse; L. De Gezelle; J. Fol;
de Heeren Consuls van Chili, Lettonie, Frankrijk, Mexico
en Zweden;
Prof. F. Sterkens, Kabinetsoverste van den Heer Minister
van Openbaar Onderwijs; Ing. Bollengier, Kabinetsoverste van den
Heer Minister van Openbare Werken; Kan. Van Wayenbergh,
Vice-Rector der Universiteit te Leuven; Prof. Dustin, Rector der
Universiteit te Brussel; Prof. Smets, Pro-Rector der Universiteit
te Brussel; Prof. Vanderlinden, van de Koninklijke Academie van
België; Virrès, van de Académie royale de langue et de littérature
f rancaises; G. Van Zype, Bestendig-Secretaris van de Académie
royale de langue et de littérature f rancaises; F. Cattier, van de
Universitaire Stichting en het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek; J. Willems, idem; Toussaint de Sutter, Bestuurder
van het Kon. Conservatorium te Gent;
de Heeren Professoren Apers; Basse; Bley; Burssens; Claeys;
De Deken; De Keyser; De Meulemeester; De Muelenaere; De
Vleeschauwer; Elaut; Evrard; Foncke; L. Fredericq; G. L. Funke;

Ganshof; Gorter; Heymans; Jacovlef f; Lammertyn; Lams; Maes;
Merlin; Meulemans; Ruyssen; Simon; Speleers; Tytgat; Van
Overbeke; Verscha f f el t;
de Heeren : De Cuyper, Voorzitter van den Werkrechtersraad;
Van Hoorebeke, Opper-Deken der Stad Gent; Du Soleil, OpperCommissaris der Stad Gent; Reychler, Rechter; de Bersaques,
Rechter; Dr. Goormaghtigh; Verbrugghe, Hoofdinspecteur van het
Lager Onderwijs; Hertog, Krijgsaalmoezenier; Dr. Lindemans, afgevaardigde van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en
onds;
Dialectologie; Kan. Boon, Afgevaardigde van het Davids fonds;
gevaarDe Smedt, Afgevaardigde van den Persbond; Poncelet, Afgevaardigde
van de Commission royale d'histoire de Belgique; De Schamdigde
phelaere, Voorzitter van de Gentsche Afdeeling van het Willemsfonds; De Pratere, Kanunnik titularis; De Pratere, Bestuurder der
Rijks Middelbare School te Gent; G. D'Hondt, Letterkundige;
Dr. 0. Dambre; Th. Bogaerts; Dr. L. Breckx; Bourgeois, Bestuurder
van den Beplantingsdienst te Gent; E. Colle, Ingenieur Principaal
van Bruggen en Wegen; Van der Sluys, Overste van den Dienst
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voor Tourisme; P. Mast, Bestuurder der Rechtszaken; J. Lesseliers,
Algemeen Schrijver van de Confederatie der Oud-Strijders; Kan.
C. Quintelier, Diocesaan Opziener; L. Goubert, Diocesaan Schoolopziener; Kan. A. Standaert, Aartsdiaken; Dr. Van Beughem;
Roelandts, Voorzitter der Commissie der Academie voor Schoone
Kunsten;
de Heeren Dagbladschrijvers van : De Dag; De Standaard;
De Tijd-Het Volk; De Gentenaar; De Gazet van Antwerpen;
De Gazette van Gent; Het Laatste Nieuws; Het Volksbelang;
Journal de Bruges; La Dernière Heure; La Flandre Libérale;
Le Bien Public; La Libre Belgique; Vooruit.
Nadat de Heer Bestuurder Muls hulde had gebracht aan de
aanwezige autoriteiten, werd het woord achtereenvolgens gevoerd
door Minister Hoste, door den Heer Muls, en door den Heer Dirk
Coster.
Hier volgen de toespraken van de Heeren Hoste en Muls.
Die van den Heer Coster werd niet ingezonden.

Toespraak van den heer j. HOSTE
Minister van Openbaar Onderwijs

Uit naam van de Regeering bied ik aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan,
mijn hartelijken groet en mijn welgemeende gelukwenschen.
Wie dacht er aan, in 1886, toen de Vlaamsche Academie in
de aula van de Gentsche Hoogeschool werd gesticht, dat zij haar
gouden jubileum zou vieren in een vervlaamschte universiteit,
die, door taal en streven, in overeenstemming zou zijn gebracht
met de levenseischen van het Vlaamsche volk?
Wie dit met een rechtmatige vreugde vaststelt, overblikt
meteen den afgelegden weg en geeft zich rekenschap van onze
kultureele wedergeboorte, waartoe de werking van de Vlaamsche
Academie zoo ruim heeft bijgedragen.
De taalschatten van ons Vlaamsche volk lagen als onder
de eeuwen bedolven; de pletmolen van een meedoogenlooze
geschiedenis was niet alleen over onze gouwen, maar ook over
onze ziel gegaan. Gedurende eeuwen kon de levensdrang van
ons volk slechts zijn vrije uiting vinden in de schilderkunst.
De kleuren spraken waar een volk feitelijk tot zwijgen gedoemd
was.
Zoo treurig waren de toestanden, dat er een Vlaamsche
schrijver moest opstaan om zijn volk opnieuw te leeren lezen.
Onze taal, uit het bestuur, het gerecht, het leger, het middelbaar en het hooger onderwijs verbannen, scheen ten doode
opgeschreven. Aldus de toestand. Maar wanneer gij dit bedenkt,
kan het u niet ontgaan, dat er in Europa weinig verschijnselen
zijn geweest die zoo hartverheffend zijn als de wedergeboorte
van het Vlaamsche volk in dezen driehoek van Europa, door de
tijden heen als een uitverkoren slagveld door de mogendheden
gebruikt en misbruikt.
Het Noorden kon gedurende eeuwen, in zijn eigen taal,
zijn beschaving opbouwen; wij Vlamingen moesten in de negentiende eeuw van meet af aan beginnen.
J. Fr. Willems, kanunnik David, gingen de schatten van
onze taal opdelven; zij waren ook de eersten om het denkbeeld
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van een Vlaamsche Academie als een lichtend doel voorop te
stellen.
Waarom ? Omdat een volk slechts zijn toekomst kan veroveren wanneer het zijn adelbrieven uit het verleden in eere
houdt en tevens al de middelen kan aanwenden waardoor het
zich verheft op een vlak van hoogere en algemeene beschaving
en zijn minderwaardigheid afschudt.
Aan de verruiming van het Vlaamsche kultuurleven heeft
de Vlaamsche Academie krachtig en doelbewust meegewerkt.
Daarom verdient zij den dank van alle Vlamingen en van al wie
in België overtuigd is, dat de nationale gemeenschap op geen
hechter steunpilaren berusten kan dan gezonde volksontwikkeling en wederkeerige eerbied voor elkanders leven en streven.
Meer dan ooit is de wetenschap, door haar maatschappelijken
weerslag, met het volksleven vergroeid. Ook mag men bevestigen,
dat het merkwaardige werk en de uitgaven van de Vlaamsche
Academie op taal en kultuurgebied, een grooten invloed hebben
uitgeoefend, en dat deze instelling een kostbaar bezit is voor de
gansche natie.
Wij bevinden ons hier in de Vlaamsche hoogeschool die al
de gebieden van de wetenschap bestrijkt.
Het spreekt vanzelf dat ook door de oprichting van een
Vlaamsche Academie voor wetenschappen, de gelegenheid moet
worden geboden, aan een behoefte te voldoen welke de inrichting
van een volledig hooger onderwijs zoo sterk naar voren heeft
doen treden.
Moge de Koninklijke Vlaamsche Academie, in de toekomst
als in het verleden, haar hooge roeping vervullen, tot heil van
het Vlaamsche volk en van gansch het land.

Toespraak van D r JOZEF MULS
Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie
Het feest van heden is niet alleen het feest der Koninklijke
Vlaamsche Academie, die haar vijftigjarig bestaan viert. Het is
ook het feest van het Vlaamsche volk. Want de dichters, de schrijvers, de geleerden die in die lange spanne tijds hare leden waren,
zijn de mond geweest van dat volk. Zij hebben er hunne kracht
en hunne bezieling aan ontleend. Zij hebben zijne verwording
tegen gehouden, zij hebben zijne opstanding mogelijk gemaakt.
Zij zijn het zekerste teeken van zijn alzijdige ontplooiing in den
nieuwen tijd.
Shelley heeft gezegd van de poëzie dat zij is : « de meest
onfeilbare heraut, gezel en volger van een groot volk dat ontwaakt ». Dat woord is volledig van toepassing op het Vlaamsche
Volk. Zonder de literatuur, in den ruimsten zin van het woord,
zou het zijn ontwaking niet gekend hebben en nu het mondig
werd, is de literatuur daar, om in zijn geestelijke nooden te voorzien en zijn glanzenden opgang te begeleiden.
In de wordingsgeschiedenis van het Vlaamsche Volk verschijnt de Koninklijke Vlaamsche Academie ons dan als een
symbool. De vele schrijvers die hier zijn voorbij gegaan waren
innig verbonden met al wat er roerde en leefde in Vlaanderen.
Door die verbondenheid wortelden zij in het verleden van hun
volk en wezen zij tegelijk den weg naar zijne toekomst.
Wanneer wij de namen overzien van dezen die, door al die
lange jaren, hier zetelden, dan komen wij tot de bevinding dat
niet allen onsterfelijke grootheden waren. Het ligt in den aard
eener academie, dit parlement in de republiek der letteren, dat
zij niet noodzakelijk uit de veertig, op een bepaald oogenblik
levende, beste schrijvers wordt samengesteld. Wanneer zoo velen
van de bij de koninklijke stichting genoemde leden voor het
groote publiek van thans nog slechts een vage historische beteekenis meer hebben, dan mogen wij nochtans niet vergeten
dat zij de literaire traditie van ons volk vertegenwoordigen. Dat
volk, wij moeten het bekennen, is tot ver in de 19e eeuw zeer
zwak geweest, wanneer men het vergelijkt met de andere volken in Europa. Schrijvers en geleerden beantwoorden niet allen
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moderne wetenschap gesteld worden.
Maar wij blijven eerbied voor hen gevoelen, omdat zij allen
deelgenooten waren van een vereeniging die uitsluitend geestelijke doeleinden heeft nagestreefd, omdat zij de studie van de
literatuur en van de taal behartigd hebben, omdat zij met ijver
werkten aan de opdelving van vergeten of verholen schatten
op een tijd dat alle gronden braak lagen en alles nog te doen viel.
Zij waren voorzichtig, gematigd en wijs. Zij bezaten de kwaliteiten van evenwicht en bezonnenheid, waar de groote schare zich
kan aan spiegelen en naar richten, waardoor gewoonten gevestigd
raken, goede smaak en beschaving worden geleerd.
Het zal de glorie blijven dezer Academie dat zij van hare stichting af den grootsten modernen dichter der Nederlanden, Guido
Gezelle, onder hare leden heeft geteld. Terwijl de meesten van
zijne tijdgenooten en collega's nog verankerd zaten in een verleden met ledig geworden symbolen, bezat hij het volle leven
en den blijden scheppingsdrang. De dorre geestdrift der vorige
generatie voor het afgetrokkene was geworden de verheugende
liefde tot de werkelijkheid. De oogen gingen open voor de uiterlijke schoonheid van de Vlaamsche aarde en den Vlaamschen
mensch, het bewustzijn was gewekt voor het innerlijke gebeuren
van de ziel en zijn menschelijke waarachtigheid.
Met en na Guido Gezelle is heel het herlevende WestVlaanderen in de Academie gekomen met Eugeen van Oye,
Karel de Gheldere en Hugo Verriest. Albrecht Rodenbach zou
hier gezeteld hebben, ware hij niet zoo vroeg den dood ingegaan.
Toen de vernieuwde wetenschap, met Dr. Isidoor Teirlinck, Prof. Vercoullie, Kan. Van Hoonacker, Prof. Mac Leod,
Karel de Flou, Prof. Scharpé en Jules Persijn om alleen van
onze dooden te gewagen, hier hare intree deed, toen de
fijne melancholische dichter Victor De la Montagne en de stoere
romanschrijver Cyriel Buysse hier aanzaten, toen nagenoeg de
heele Van Nu en Straks-groep en zoovele medewerkers aan het
tijdschrift «Vlaamsche Arbeid » met de jongste vertegenwoordigers
van de taalwetenschap en de letterkunde hier werden verkozen,
toen is pas ten volle gebleken hoe de Academie een keur van geleerden, schrijvers en dichters was geworden, die zich zelf aldoor had
vernieuwd en bestendigd, zoo dat zij, op alle tijdvakken van haar
bestaan, de schakeeringen vertoonde van het literaire en geestelijk
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leven van het Vlaamsche land. Nu er zooveel jaar over heen zijn
gegaan is het duidelijk gebleken voor eenieder dat hier generaties
aan het woord kwamen die, bewust van de achterlijkheid en de
minderwaardigheid van vorige geslachten, met alle energie hebben gearbeid aan de vestiging en de handhaving van den luister
onzer literatuur. Door de prijzen die de Academie uitloofde,
werd de levende letterkunde aangemoedigd en bewondering
gevraagd voor de beste scheppingen van de nieuwe kunst. Door
de leden dezer Academie werden eindelijk werken voortgebracht
die als voorbeeld kunnen dienen voor de aankomende schrijvers.
Zij getuigen van den nieuwen bloei die het deel van Vlaanderen
geworden is. Zij hebben het nieuwe leven aangekondigd en in
eene figuur als Karel van de Woestijne is de poëzie het leven
zelf in een van zijn hoogste verschijningen geworden.
Hoe glansrijk ook het bestaan van de Koninklijke Vlaamsche
Academie tijdens deze halve eeuw moge geweest zijn, toch moeten wij erkennen dat niet zij den wederopbloei van onze literatuur tot grondslag gediend heeft, maar dat veeleer de levende
Vlaamsche literatuur, zoowel met hare belletrie als hare philologische en literair-historische wetenschap, de stichting van een
Academie tot een dwingende noodzakelijkheid heeft gemaakt.
Immers toen de Koninklijke Vlaamsche Academie in 1886 gesticht werd, was het literaire leven al 5o jaar aan den gang;
hadden Willems en David den strijd aangevangen om de eenheid
van schrijftaal; hadden zij de groote schare bewerkt met hunne
Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen, met hun
tijdschrift, het Belgisch Museum, met hunne Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde ; had de Vlaamsche Romantiek haar
glorietijd beleefd met Conscience, zijne historische romans en
gemoedelijke volksvertellingen, met Jan van Beers en zijn idyllische poëzie, met Theodoor Van Rijswijck, Anton Bergman,
Snieders, de Geyter, Johan Jacob de Laet een heele pleiade,
waarvan het werk, veel meer dan dat van later begaafder schrijvers van enormen invloed bleek op de geestelijke vorming van
de Vlaamsche massa. Zij hebben het volk door zijn taal bijeen gehouden en zoodoende een belangrijk deel van den
Nederlandschen stam voor ondergang bewaard.
Vlaanderen heeft geen Kardinaal de Richelieu gekend die,
met staatsmansbeleid en centralisatiegeest, de Academie van een
land aanzag als de sterkste steun van den Staat, als de hechste
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band voor den samenhang der Natie en als een onmisbaar werktuig voor de expansie zijner nationale beschaving. Hij wilde het
geestelijk leven van de natie ingericht in 't belang van een corporatieven Staat. Met alle middelen moest de eenheid verwezenlijkt tusschen het sociale en het intellectueele leven. De Fransche
Academie werd gesticht om de schrijvers te vereenigen onder de
bescherming van den Koning en tot meerdere glorie van het Rijk.
Zij was inderdaad een deel van het Koninklijk Huis en als
dusdanig in het Louvre gevestigd.
In Vlaanderen heeft zich in den loop der 19 e eeuw, buiten
elke staatsinmenging, een literatuur ontwikkeld die op eigen
hand de volkseenheid heeft verwezenlijkt. De schrijvers hebben
hier een gevoels- en geestesleven gewekt dat het volk is gaan
bezig houden, zóó dat het van zijn innerlijke gemeenschap bewust is geworden, zich onderscheiden heeft gevoeld van het
overige der wereld en in geestelijken samenhang met al de
volksdeelen van het Nederlandsche ras.
Door den bloei van de literatuur, het zekerste teeken van
de volkswording en buiten alle politieke bekommernissen, is
de Vlaamsche Academie tot stand gekomen. Wij willen hier
in het midden laten wat zij zou hebben gebracht, indien ze altijd
met sympathie door de openbare machten ware behandeld
geworden. Maar zeker is het, dat een instelling met politieke
doeleinden onderworpen blijft aan de wisselvalligheden en de
gevaren van het Staatsleven, terwijl een instituut als het onze,
dat beantwoordt aan den levenseisch van de Vlaamsche intelligentia, zich eeuwig kan voelen, zooals het Vlaamsche volk eeuw ig is.
Het is geen toeval dat de Koninklijke Vlaamsche Academie
te Gent haar zetel kreeg, zooals hier ook de Vlaamsche Universiteit gevestigd werd. In deze oude stad is, meer dan in welk
andere, de kracht van het verleden werkzaam gebleven. Het is
die levende kracht van het verleden die de Vlaamsche Beweging
deed geboren worden. De middeleeuwsche droom die in de
kleurschittering van het Lam Gods der gebroeders Van Eyck
gestalte kreeg, het Belfort met zijn gehelmde en geharnaste
wachters die naar de vier windstreken uitzien als een versteende wake en verdediging voor het Land, de vele torens
die hier overeind zijn gebleven, de oude gildehuizen die weerspiegeld staan in de donkere wateren van Leie en Schelde, die
slagaders van de Vlaamsche aarde, het zijn al zoo vele getuige-
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nissen van de kracht en den ouden adel van ons volk. Wat ook
de inzinking van eeuwen moge geweest zijn, die eerbiedwaardige
gewrochten, die steenen gevaarten, bleven een taal spreken die
door de menschen van hier werd onthouden, bleven teekens geven
die door de geslachten, die in hun schaduw leven, werden begrepen. Dezelfde energie die de torens deed bouwen, heeft ook
het volk van thans in beweging gebracht en zoo is de stuwkracht
van de voorvaderen blijven voortwerken over eeuwen.
De opeenvolging van de tijdvakken die de Koninklijke
Vlaamsche Academie in haar vijftigjarig bestaan gekend heeft,
zien wij thans als een stoet van persoonlijkheden, neen als levende gestalten met hun houding, hun gebaar, hun kleederdracht aan onze oogen voorbijgaan. Em. Hiel met uw hoogen
hoed en waaiende das, Guido Gezelle met uw zwart priesterkleed
en uw ontzaglijk hoofd, Jan van Beers met uw witte halsdoek
en uw melancholischen blik, Victor de la Montagne met uw
geheim verdriet, Aug. Snieders met uw vinnigen strijdlust,
Eugeen van Oye met uw leeuwenkop, Hugo Verriest met uw
monkelende mond en proevende lippen, Karel van de Woestijne
met uw wuivende haarlok en uw fijne gestalte, Cyriel Buysse
met uwen rooden door de zon gebranden, stoeren kop,
Scharpé, Persijn, Is. Teirlinck, Karel de Flou, Mac Leod, ik
groet U allen, Gij vertegenwoordigt de geslachten die in deze
Academie elkaar de hand hebben gegeven. Door uwe persoonlijkheden werden de overgangen aangegeven en de voortzetting
bepaald. Door uwe verbondenheid bleef elk geslacht gehecht

aan wat voorafging en bracht de boodschap van wat volgen
moest. Door die trouw aan het verleden en dien drang naar
de toekomst worden de duurzame beschavingen uitgebouwd.
Deus fecit nationes sanabiles. Die volksgezondheid is de
borg voor de levenskracht van ons volk. De Vlaamsche Academie blijve met haar volk door de tijden en door de eeuwen
leven.

ONTVANGST IN HET
GOUVERNEMENTSHOTEL

Na de openbare zitting in de Aula der Universiteit waren
de Academieleden met andere genoodigden te gast bij den Heer J.
Ingenbleek, Gouverneur der Provincie Oost- Vlaanderen. Te i uur
werd hun in de salons van den Heer Gouverneur een lunch aangeboden waaraan deelnamen de Heeren Ministers J. Hoste en A. De
Schrijver, de Heeren E. Ronse, Voorzitter van den Provincialen
Raad van Oost- Vlaanderen, Vande Velde, Van de Wattyne, Van
Steenberge, leden van de Bestendige Deputatie der Provincie; De
Vos, Arrondissementscommissaris; Vander Stegen, Burgemeester der
Stad Gent; de Heeren Leden van het Bestuur der Academie : J.
Muls, R. Verdeyen en L. Goemans; de Heeren Werkende Leden :
Frank Lateur, J. Mansion, L. Van Puyvelde, L. Willems, A. J. J.
Van de Velde, Kan. J. Jacobs, M. Sabbe, H. Teirlinck, Fr. Van
Cauwelaert, Fr. Daels, F. V. Toussaint van Boelaere, A. Carnoy,
C. Huysmans, J. Cuvelier, F. Timmermans, J. Van de Wijer,
wisselende Leden :
A. H. Cornette, Em. De Bom; de Heeren Briefwisselende
L. Grootaers, Eerw. J. Eeckhout, J. Grauls, L. Monteyne, E.
Blancquaert, F. Baur; de Heeren Buitenlandsche Eereleden : J. W.
Muller, C. G. N. de Vooys, N. van Wijk, Mej. M. E. Kronenberg,
de Heeren J. Huizinga, A. Verwey, Dirk Coster; de Heeren Buitenlandsche Afgevaardigden : Prof. Besselaar, Dr. Brandt, Prof. de
mann, Prof. Mennicken, Prof. Michotte van den
Groot, Prof. Kauffmann,
Berck, Prof. Sneyders de Vogel; de Heeren Belgische afgevaardigden
Rector Bessemans, Fern. De Smedt, Prof. H. Vanderlinden, Gustave
Van Zype, Georges Virrès.
Drie toespraken werden gedurende het feestmaal gehouden ni.
door den Heer Gouverneur, door den Heer Muls en door den Heer
Minister Hoste.
De eerste twee dezer toespraken volgen hier.

Toespraak van den Heer JULES INGENBLEEK
Gouverneur der Provincie Dost-Vlaanderen

Mejuffer,
Mijne Heeren,
Ik begroet uwe aanwezigheid aan deze feesttafel met ongemengde vreugde.
De vraagstukken die het stoffelijk bestaan onzer natie beheerschen zijn mijne bekommering van nu en van vroeger, en
hun studie is in de huidige omstandigheden eerder bedrukkend.
Daarom is de viering van uw jubileum mij een blijde gelegenheid tot verluchting.
Uw vijftigjarige bloei, ontloken op vijftig jaar moedig streven,
vormt een inderdaad opbeurend schouwspel.
Hoe zwaar het land ook getroffen weze door stoffelijke
rampen, de Vlaamsche Kunst blijft weerstand bieden aan den
nood en overvleugelt den kwaden tijd. Welzeker heeft Uwe Academie sinds hare stichting geen heuglijker dagen doorgebracht
dan nu.
De tijd is ver van de oneenigheid der geesten die, rond het
banket uwer stichting, een kloof tusschen onze letterkundigen
sloeg. Vergeten zijn de dagen waarop Uw leden, bij zekere officieele plechtigheden, nog Fransch moesten spreken om goed
begrepen te worden.
U vergadert hier thans in oprecht academische stemming,
die als een glimlach straalt over dit feest.
Uwe Academie, geboren in den eersten roes van den taalstrijd, was de symbolische erkenning van het eigen, Vlaamsche
kunstleven.
U zijt nooit, zooals vreemde stichtingen, een formeel organisme geweest, bedoeld als een zuiver sieraad voor een voorbeeldig bewind. Uw bestaan is steeds vergroeid gebleven met het
leven van het volk.
Sinds eeuwen, en in de donkerste tijden, hebben onze menschen troost en verheffing gezocht in eigen kunst. Onze schat
van oude volksliederen, geboren onder verdrukking of nood; onze
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oude tooneelgroepen, waarvan de erfgenamen nog in de minste
wijken volharden in hun toewijding; onze kamers van Rhetorika,
met hun scherp Vlaamsch karakter en hun verdienstelijk pogen,
zijn het bewijs van den drang naar kunst, die uit het hart der
Vlaamsche streek opstijgt. Zoo is uwe Academie de teruggeschonken kroon van een hoogst begaafd land, dat trots harde beproevingen van vreemde dwingelandij, toch immer zijn roem weergalmen liet.
Uw genootschap wist zich bij deze tradities aan te sluiten
en verwierf geleidelijk een eigen en boeiend karakter van innigheid
en eenvoud, die als het beeld zijn van ons volksgenie.
De verheerlijking der oude letteren, waaraan uw arbeid
veelal is gewijd, wekt fierheid over ons rijk verleden. Ook de
waakzame zorg over de zuiverheid en de sierlijkheid onzer taal
kan aan ons wakker volk het besef der eigenwaarde inboezemen.
Het is voor den minderen man een trots dezelfde taal te spreken
als de meest ontwikkelde. En het is de plicht van iedere elite
haar gaven en kennis ten dienste te stellen van het volk. Kunst
en sociale ontwikkeling gaan heden te zamen.
Zoo kunt U den maatschappelijken vooruitgang bevorderen
van Vlaamsch België, — waarvan U den zedelijken bloei bewerkt
door uw aanmoediging te verleenen aan alle uitingen van geestesen kultureelleven.
De Openbare Besturen dienen U milddadig bij te staan.
Ze zullen alzoo in voeling blijven met de openbare meening die
U erkentelijk is voor de bewezen diensten en zich blijgemoed bij
uwe feestviering aansluit.
In de laatste jaren heeft zich een ware omwenteling in de
gedachten ontwikkeld. De drang naar eigen en volledige kultuur
is zoo beslissend dat alles wat de Staatsmacht nog hieraan kan
bijdragen, zonder twijfel zal verricht worden — en kan verricht,
in het raam van 's lands vrije instellingen.
Aan Uwe instelling is een verheven zending voorbehouden tot
heil van land en volk.
De dagen van heden zijn gewichtig en zelfs bedenkelijk.
Er heerscht overal een neiging om bijna alles te verwachten
van openbare tusschenkomst en wettelijke verordeningen. De
ontwikkeling uwer Academie bewijst nochtans hoeveel de eigen
inspanning kan bereiken. Zooals uw achtbare Bestuurder onlangs
verklaarde is onze letterkunde, niet door middel van wetten en
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reglementen, maar uit zichzelf gegroeid. Versmolten met den loop
der Vlaamsche letteren, heeft uwe Academie zich ook op eigen
kracht tot zijn huidigen rang opgewerkt; en nochtans hebt U
lang in de algemeene onverschilligheid moeten streven, — hetgeen
uw verdiensten nog verhoogt.
Dit voorbeeld is treffend. Het bewijst dat, zonder afbrekende
middelen of politieke proefnemingen, maar door opbouwende
samenwerking der elite, de toekomst veilig voor de Vlaamsche
herleving is. Het zijn eigenlijk de algemeene verscherping der
kritiek en de tegenwoordige misnoegdheid der geesten die ons
beletten met vreugde en vertrouwen de komende tijden te gemoet
te gaan. Want de wegen zijn afgebakend : zij blijven nog slechts
in vrede, met levensvreugde en levensfierheid te bewandelen.
Moge, onder hoede van ons Vorstenhuis waar onze edele
taal in eere is, Uwe Academie in de eerste gelederen der herboren
Vlaamsche elite voortstappen! Moge zij, even innig en toegewijd,
gehecht blijven aan de lotsbestemming van ons vrij, samenhoorig
en deugdelijk Land ! Die verwachting doet thans in mij de blijden roep opwellen : Heil de Koninklijke Vlaamsche Academie!

Antwoord van den Heer Dr

JOZEF MULS

Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie.

Mijnheer de Gouverneur,
Het is voor de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie
een bijzonder voorrecht, op dezen heuglijken dag, in dit gouvernementspaleis ontvangen te worden en, op uwe vriendelijke uitnoodiging, te mogen aanzitten aan deze feestelijke tafel.
De vereerende woorden die U daareven tot ons hebt gericht,
getuigen van uw juist inzicht op de taak die voor onze Academie
in het maatschappelijk leven van ons land is weggelegd.
Op gelukkige wijze hebt U er aan herinnerd hoe, in tijden
van stoffelijken ondergang, de Vlaamsche cultuur steeds het
zekerste teeken is gebleken van de levenskracht van ons Volk.
Inderdaad, onze hoogste kunstroem schijnt telkens weer
samen te treffen met de politieke of ekonomische inzinking van
ons land. De Vlaamsche schilderschool van Van Eyck tot Memling
heeft op de meest schitterende wijze gebloeid wanneer onze
gemeentevrijheden voor goed gekneveld werden en, met de
overheersching van de Burgondische Vorsten, de vreemde heerschappij over onze gewesten voor meer dan vier honderd jaar
werd ingezet. De glorie van Rubens en zijn school straalt over
Europa wanneer Antwerpen door het tractaat van Munster een
doode haven is geworden en 's lands energie uit de wereldbedrijvigheid wordt gesloten.
Zoo is ook de vernieuwde Vlaamsche Letterkunde ontstaan
uit een inzinking, zoo rampzalig dat alle hoop op herleving
scheen te moeten worden opgegeven.
Het is alsof in tijden van ondergang het Vlaamsche Volk
zich zelf bezint en krachten vergaart voor een nieuwe uiting zijner
onsterfelijke ziel.
Het is zeer vleiend voor ons, Mijnheer de Gouverneur, dat
U de Vlaamsche Academie aanziet als de bekroning van het geestelijk streven dat ons volk weer in zijn vroegeren luister heeft hersteld. Niets gaat ons zóó naar het hart als de erkenning onzer
volksverbondenheid en waarlijk, geen dichter of geen schrijver
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in dit land heeft zich ooit van de lotsbestemming van ons Volk
afzijdig gehouden. Onze Academie zal het steeds als haar hoogste
taak beschouwen de cultuur en de beschaving hier in stand te
houden en voortdurend te bevorderen.
Het stemt tot fierder vreugd, te midden van een feest, dat
ons allen met ons Volk gelukkig maakt, er aan herinnerd te worden hoe moeizaam de dagen waren van ons vroegste begin. Zoo
ziet men klaarder wat een weg sindsdien werd afgelegd.
Het bohème-achtige en, wij mogen het zeggen, het provinciale van zoovele onzer voorgangers heeft plaats gemaakt voor
maatschappelijke houding en universeele allure. Er is thans eene
élite in dit land die Vlaamsch kan genoemd worden en die leiding
geeft. Niet alleen Holland heeft de waarde erkend van onze
letterkunde, maar ver buiten de grenzen van ons spraakgebied
worden de boeken onzer schrijvers vertaald als edele bijdragen
tot de Europeesche cultuur. De tijd is eindelijk aangebroken dat
Vlaamsch en Beschaafd weer zinverwante woorden zijn geworden.
Van deze gelukkige kentering ken ik geen beter voorbeeld
dan den Vlaamschen gentleman die ons aan deze tafel noodt.
Hij heeft begrepen wat de Vlaamsche Academie in den opgang
van ons Volk beteekent en haar als zoodanig willen eeren.
Ik verhef mijn glas en mijn heildronk is voor hem.

ANTWERPEN
5 OCTOBER

Op Maandag, 5 October, was de Academie met haar genoodigden te Antwerpen. Om elf uur had ten stadhuize, in de Leyszaal,
een plechtige ontvangst plaats. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door Burgemeester Kam. Huysmans, werkend lid van de
Academie, omringd door de Wethouders J. Somers, de Bruyne,
Molter en Verrept en door talrijke leden van den Gemeenteraad.
Na enkele personaliteiten, waaronder Staatsminister Frans van
Cauwelaert en de Ministers Hendrik de Man en Rubbens, te hebben
verontschuldigd, richtte Burgemeester Huysmans het woord tot de
aanwezigen. Hij verklaarde eerst te willen vergeten, dat hij zelf tot
de Academie behoorde, o m in volle vrijheid des te hartelijker hulde
te kunnen brengen aan de feestvierende instelling, wier rol in het
cultuurleven hij met snedige bewoordingen omschreef. Deze rede
werd beantwoord door Dr. Jozef Muls, Bestuurder van de Academie,
die vooral herinnerde aan de beteekenis van Antwerpen met zijn
talrijke volksschrijvers in den strijd voor de geestelijke verheffing
van Vlaanderen.
Na afloop van de of f iciéele plechtigheid werden de aanwezigen
geleid doorheen de zalen van het stadhuis, terwijl door den Stadsarchivaris, den E. H. Floris Prims, werkend lid van de Academie,
historische verklaringen werden gegeven.

Eenigszins later dan door het programma was voorzien, kwamen
de Academieleden en de genoodigden in het « Museum van de Vlaamsche letterkunde », waaraan zij een vluchtig bezoek brachten onder
wisselend lid
de leiduig van den Conservator Lode Baekelmans, briefwisselend
van de Academie.
Om één uur waren de aanwezige Academieleden en de afgevaardigden van de geleerde lichamen uit binnen-en buitenland de
gasten van het Antwerpsch gemeentebestuur aan boord van de
stedelijke salonboot. Terwijl de lunch werd opgediend schoof het
vlakke Scheldelandschap voorbij de groote ramen van de eetzaal.
Even voorbij het dorp Doel werd de steven gewend. Het schip voer
kort nadien de groote zeesluis van de Kruisschans door, het weidsche
kanaaldok in. Het tafereel was plots veranderd : tegen de bewolkte
lucht teekenden zich nu de lijnen af van laadbruggen, kranen en

— 56 —

graanzuigers, of de bonkige massa van magazijnen langs de steigers,
waaraan de machtige zeeschepen gemeerd lagen.
Om vier uur boden de Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen en Mevrouw de Barones Holvoet de Academie een thee aan
in de salons van het gouvernementshotel. Hierbij waren tal van
leden van Bestendige Deputatie en Provincieraad aanwezig.
Te acht uur ging dan in den Koninklijken Nederlandschen
Schouwburg het doek op en begon de voorstelling van het middeleeuwsch mysteriespel van Elckerlyc, de Academie en haar genoodigden
aangeboden door het Antwerpsch « Aanmoedigingscomité voor artistieke werking ». Naast de vertegenwoordigers van de burgerlijke en
militaire overheden merkte men in de zaal al wat naam heeft in
de Antwerpsche wereld van letteren en kunst.

Toespraak van den heer CAM. HUYSMANS
Burgemeester van Antwerpen
Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie

Mijne heeren van de Vlaamsche Academie, ik heb de eer
u te begroeten, in naam van het bestuur dezer stad.
Ik zou wellicht ietwat verlegen moeten zijn, want ik behoor tot uw korps, en ik moet den schijn niet aannemen
mijzelf te begroeten.
Maar ik kan me toch van deze dualiteit losmaken. Niet
met het doublet te herleiden tot eenheid. Maar, heel eenvoudig,
met één der twee elementen uit te schakelen en vast te stellen,
wat beantwoordt aan de werkelijkheid, en te zeggen dat mijn
aandeel aan den arbeid der Academie tamelijk bescheiden is,
omdat ik wel verplicht ben vooral op een ander terrein werkzaam
te zijn.
Ik sta dus vrij uw lof te zingen zonder mij zelf daarmee
in opspraak te brengen.
Ik durf verder vaststellen dat de personages, die Leys op
deze muren heeft afgebeeld, niet verwonderd zullen zijn dat
hier, vóór hen, nieuwe jubilarissen optreden.
De Schepen van den burgerlijken stand zou u daarover
roerende geschiedenissen kunnen verhalen, want hier verschijnen
ook de helden en heldinnen der gouden bruiloften, en hier werden nog in de laatste tien jaar geleerde vertegenwoordigers van
twee instellingen van intellectueelen aard ontvangen, -- de ééne
die in 1926 ook hare 50e- verjaring vierde, en de andere die verleden jaar zich mocht beroemen op een werkzaam bestaan van
honderd jaar.
Er ligt dus traditie in uw verschijnen in deze historische
zaal van de stad van handel en kunst. De geschiedenis van Antwerpen bewijst immers dat de bekommering van deze havenstad
zich niet beperkt heeft tot de economische ontwikkeling onzer
gemeenschap.
Boendale, de dichter van Tervuren, was een van de eerste
gemeente-secretarissen dezer . stad, — en de lijst der gemeente-
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bestuurders en gemeente-ambtenaren die aan literatuur hebben
gedaan, is vandaag nog niet uitgeput.
Wanneer men onze annalen herleest, dan blijkt het dat
Antwerpen steeds de kunst in eere heeft gehouden, niet alléén
omdat onze stad aan het land groote kunstenaars heeft geleverd,
maar omdat zij ook haar best heeft gedaan om de kunst te dienen.
Eén van hare laatste initiatieven was het oprichten van een
Museum van Nederlandsche letterkunde, waar wij reeds goed
materiaal hebben verzameld voor degenen die aan de geschiedenis onzer literatuur willen medewerken.
Ik wil, op mijne beurt, de geschiedenis van de Vlaamsche
Academie zelf niet hermaken. Zij is geweest wat zij vermocht
te zijn. Zelfs degenen die in den beginne sceptisch tegenover
hare werking stonden, hebben later, door hun lidmaatschap
bewezen dat positieve arbeid steeds de kritiek vermag te trotseeren. En wanneer wij de lange lijst van hare uitgaven nagaan,
dan mogen wij vaststellen, zonder overdrijving, dat zij de beschaving van ons land heeft gediend. Méér nog, dat zij een noodzakelijk instrument is geweest voor de bevordering onzer kultuur.
Daarom zal het Vlaamsche volk de Vlaamsche Academie
begroeten op deze drie dagen van herdenking, met een gevoel
van dank.
Ik begroet ook de vreemde geleerden, die hier verschenen
zijn, om aan deze herdenking deel te nemen. Het kon hun wellicht vreemd voorkomen, dat de Vlamingen zooveel belang
hechten aan de stichting eener Academie, iets wat heel normaal
voorkomt in hun eigen land. Maar zij hebben begrepen dat
men deze gebeurtenis historisch moet beschouwen, — in het
raam van een staat waarop het volk weinig invloed had, — en
waarin de politieke meerderheid niet zeer sympathiek stond tegenover den groei der Vlaamsche beschaving.
Daarom is de daad van Minister Beernaert, die het initiatief dezer stichting nam, des te merkwaardiger, en zooals ik
hem heb gekend, beantwoordde zijn wetsvoorstel aan zijn algemeene opvatting. Hij was een man van groote geleerdheid.
Hij was ook een man van groote verdraagzaamheid. Hij liet zich
graag overtuigen. Maar hij was vooral een man van klaar vooruitzicht, want iedereen weet vandaag dat, indien het parlement
meer naar hem had geluisterd, wellicht vele dwalingen ons zouden gespaard gebleven zijn.
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ik wil dus, als politiek man, ook bij deze gelegenheid een
hulde brengen aan den waren stichter der Vlaamsche Academie,
— aan den man die ook een aanzienlijk fonds schonk tot aanmoediging van onze letterkunde, — opdat zijn naam, in deze
dagen, niet vergeten blijve. En ik doe dit met des te meer overtuiging, omdat August Beernaert behoorde tot een politieke partij
die niet de mijne is.
Wat de Stad Antwerpen in het bijzonder betreft, zij wenscht
u alien voortzetting van uw frisschen groei en gelukkigen arbeid.
Dames en Heeren, ik noodig u uit op een dronk ter eere
van de Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, en ik
druk de hoop uit dat de Regeering de plannen, die zij voor de
ontwikkeling der Academie koestert, weldra moge verwezenlijken.

Toespraak van D r JOZEF MULS
Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie

Mijnheer de Burgemeester,
Het verheugt ons zeer dat de Stad Antwerpen op zoo schitterende wijze haar deel heeft willen nemen in de feestelijkheden die ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan onzer
Academie werden ingericht.
Verleden Zaterdag werden wij met groote staatsie ontvangen op het stadhuis van Gent. In de Pacificatiezaal, in de Troonzaal waren wij omgeven door de indrukwekkende macht die van
de historie steeds blijft uitgaan. Hier voelen wij ons in het hart
van een modern-levende stad, waar de vloed van de zee eiken
dag de schepen uit alle landen binnenvoert in het zicht van het
heerlijkste panorama van torens en huizen dat men zich denken
kan en waar de onafzienbare dokken als de longen zijn waarmee de wereld ademt. Hier worden wij vermaand om van onzen
tijd te zijn en de golf van de Schelde leert ons het kleine Vlaanderen te zien in verhouding tot de wereld.
De ontvangst die wij genieten op dit stadhuis is als de ontvangst op het Capitool, want Antwerpen is de ziel van Vlaanderen
en zonder Antwerpen kan Vlaanderen, wat zeg ik, kan dit land
niet leven.
Maar deze ontvangst krijgt voor ons nog een intiemer bekoring omdat de man die ons hier toespreekt zoo nauw met ons
verbonden is. Het zal wellicht menig buitenlandsch collega en
de vele vreemde afgevaardigden hier aanwezig verwonderen dat
de burgemeester dezer stad en de voorzitter van 's lands parlement tevens een werkend lid is der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Anatole France heeft eens gezegd dat een Academie vergeleken kan worden bij den hemel waar eenieder ten slotte binnen geraakt langs de meest verschillende wegen, en tusschen de
heiligen die den hemel bevolken onderscheidt hij de beroepsheiligen, die vanzelfsprekend in den hemel kwamen en de zondaars, die op wonderbare wijze voorbeschikt waren voor de eeuwige zaligheid.
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Gij zult het mij niet kwalijk nemen, Mijnheer de Burgemeester, wanneer ik u in onzen academischen hemel niet als
een beroepsheilige aanzie, maar veeleer als een zondaar die de
vrome wegen van de literatuur, die hij eens bewandelde met zijn
toponymische studies en zijne uitgaven van teksten, verlaten heeft
voor de politiek, maar aldoor getrokken blijft tot de deugd, dat
is zijn bekommernis om de geestelijke waarden en zijne werkzaamheid in ons midden. Het is het voorrecht eener Academie
om menschen van uw soort te verkiezen. Aldus verzekert zij
hare aangename verscheidenheid en redt zich van de eentonige
volmaaktheid, of, beter gezegd, van de volmaakte eentonigheid
Doch er is nog eene andere reden waarom wij ons bijzonder
over de ontvangst in dit stadhuis verheugen. Antwerpen heeft
een aanzienlijk deel genomen in de voorbereiding en het eindelijk ontstaan van onze Academie. Wanneer in Gent de geleerden
zaten, de taalkenners, de uitgevers van teksten, de historici, dan
leefden in Antwerpen de volksschrijvers die het lezen van het
vlaamsche boek weer tot een levensnoodwendigheid hebben gemaakt voor ons volk. Hier stond het « bataillon carré » der eerste
voorvechters en zij behooren alien tot de volksliteratuur : Conscience, de Laet, fiheod. van Rijswijck, Domien Sleeckx, Dodd,
de Cort, Lod. Gerrits, Jan van Beers. Zij waren de mannen uit
de straat, die gezelschap zochten in de kroeg, niet om er in de
eerste plaats hun biertje te drinken of hunne pijp te rooken,
maar om de literaire waardigheid te vestigen.
De volksche burgemeester van deze volksche stad zal mij
ook begrijpen en bijtreden wanneer ik zeg dat elke academie van
eenig gezag in de kroeg begonnen is. Wat daar onstuimig was
komt hier tot evenwicht; wat daar geroep was en getier is hier
zang en studie geworden. Men zou een academie kunnen noemen : bedwongen hartstocht of geregelde losbandigheid. Zij is
de kunst van het literaire leven en in die literaire levenskunst,
gaan, met de stichting eener academie, de generaties zich opvolgen tot vestiging der volksbeschaving.
Maar wij weten ook dat het gezag van elke generatie veroudert bij de opkomst van een nieuw geslacht.
Daarom is het goed dat naast de Academie de vrije literatuur
blijft voortbestaan, naast de plechtige kamer, de straat en de
kroeg met hare volksjongens, de straat met haar gezond verstand,
haar vrijen tot alles beschikbaren geest, de straat met het voor
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Het is mijn wensch, Mijnheer de Burgemeester, dat de
Stad Antwerpen die voedende bodem moge zijn onzer Academie
en haar de immer vernieuwde levenskracht verzekeren die zij
noodig heeft om te blijven bestaan.

BRUSSEL
6 OCTOBER
PLECHTIGE OPENBARE ZITTING
IN HET PALEIS DER ACADEMIËN

Op 6 October, te II uur, had een tweede openbare zitting te
Brussel plaats in de groote vergaderzaal van het Paleis der Academieén. Een zeer talrijk en uitgelezen publiek vulde het podium,
de loges en het gelijkvloers.

Op het podium waren gezeten :
de Heeren Werkende Leden : Fr, Lateur, Prof. J. Mansion,
Prof. L. Van Puyvelde, Mr. L. Willems, Prof. A. J. J. Van de Velde,
Kan. J. Jacobs, Prof. M. Sabbe, H. Teirlinck, Prof. P. J. Salsmans
S. J., Dr. Fr. Van Cauwelaert, Prof. Fr. Daels, F. V. Toussaint
van Boelaere, Prof. P. Bellefroid,
roid, Prof. A. Carnoy, C. Huysmans,
Prof. J. Van Mierlo S. J., Dr. J. Cuvelier, F. Timmermans,
Prof. J. Van de Wijer, Prof. A. Cornette, Em, De Bom, Kan. Dr,
Fl. Prims;
wisselende Leden : Prof. L. Grootaers, Dr. A.
de Heeren Briefwisselende
Van Cauwelaert, Eerw. J. Eeckhout, Lode Baekelmans, Dr. J.
Grauls, Lode Monteyne, Prof. E. Blancquaert, Prof. Fr. Baur;
de Buitenlandsche Eereleden : Prof. J. W. Muller, Prof. C.
G. N. De Vooys, Prof. N. Van Wijk, Mej. M. E. Kronenberg,
Dr. A. Verwey, Pater Dr. Kruitwagen, Dirk Coster;
de Heeren Afgevaardigden : Flor. Alpaerts, Bestuurder van
het Kon. Vlaamsch Muziekconservatorium te Antwerpen; Amter,
van het Davidsfonds; Prof. Bessemans, Rector der Gentsche Universiteit; F. Cattier, van de Universitaire Stichting; Kan. Van
Waeyenbergh, van de Universiteit te Leuven; Dermal, van de
Antwerpsche Bibliophielen; De Schuyter, van den Antwerpschen
Oudheidkundigen Kring; Prof. Dustin, Rector van de Universiteit te
Brussel; Dr. Lindemans, van de Kon. Commissie voor Toponymie en
Dialectologie; Is. Opsomer, van het Academisch Corps van de Academie voor Schoone Kunsten te Antwerpen; Philippen, van het Genootschap van de Studie der Antwerpsche Geschiedenis; Poncelet, van
de Commission royale d'Histoire; Prof. Schoep, AdministrateurInspecteur der Universiteit te Gent; Prof. Smets, Pro-Rector der
Universiteit te Brussel; Ch. Terlinden, van het Institut historique
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te Brussel; J. Toussaint de Sutter, Bestuurder van het Kon. Muziekconservatorium te Gent; Van den Haute, van het Rijksarchief;
0. Van Hauwaert, Eere-Inspecteur M. 0., Voorzitter van het
Willemsfonds; Prof. Van Oye, van het Genootschap « Dodonea »;
J. Van Straelen, van het Kon. Muziekconservatorium te Brussel;
G. Van Zype, Bestendig Secretaris van de Académie royale de
langue et littérature françaises; G. Virrès, van de Académie royale
de langue et littérature françaises; J. Willems, van de Universitaire
Stichting. Het Bestuur van de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen was door Prof. Fr. Daels vertegenwoordigd.
In de loges waren aanwezig :
de Heeren : Slotemaker de Bruine, Minister van Onderwijs,
Schoone Kunsten en Letteren van Nederland; — Hunne Excellenties
en, Gezant van DuitschLaroche, Gezant van Frankrijk; von Richthofen,
land; Pattijn, Gezant van Nederland; Thaddie Jackowski, Gezant
van Polen; M. Emin Ali, Gezant van Turkije; C. Bosman van
Oudskarspel, Gezant van Liberia; de Gezant van Lettonië; Van
Broekhuizen, Gezant en Gevolmachtigd Minister van de ZuidAfrikaansche Unie; De Schrijver, Minister van Binnenlandsche
Zaken; de Man, Minister van Financiën; Bouchery, Minister van
Posten, Telegraphen en Telephonen; Van der Velde, Minister van
Volksgezondheid; Rubbens, Minister van Koloniën; P. Hymans,
Staatsminister; Baels, Gouverneur der provincie West- Vlaanderen;
Baron Houtaert, Gouverneur der provincie Brabant; Ingenbleek, Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen; Verwilghen, Gouverneur
der provincie Limburg.
Voorts merkte men in de zaal de tegenwoordigheid van een groot
aantal personaliteiten uit de wereld van het Parlement, de Magistratuur, het Leger, de Ministeries, de Wetenschappen, de Literatuur
en de Kunsten, nl.
de Heeren : Graaf de Hemricourt de Grunne, Grootmeester van
het Huis van H. M. Koningin Elisabeth; Mevr. Carton de Wiartde Moreau; — de Heeren Senatoren Gabriel, Vander Stegen, Burgemeester der Stad Gent; — de Heeren Volksvertegenwoordigers
Balthazar; D'Havé; Maenhout; -- de Heeren : Goddyn, Voorzitter
van het Verbrekingshof; E. De Veen, Voorzitter van het Rekenhof;
Luitenant Generaal Biebuyck; R. Hayoit de Termicourt, Procureur
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Generaal; Ganshof van der Meersch, Procureur des Konings; Van
de Kelder, Voorzitter van het Krijgshof; Nijns, Secretaris-Generaal
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs; C. Verwilghen, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg; Colens, Secretaris-Generaal van het Ministerie van P.T.T.;
Th. Wylleman, Hoofdgriffier der Rechtbank van z en Aanleg;
Sterkens, Kabinetsoverste van Minister Hoste; J. Kuypers, Kabinetsoverste van Minister de Man; Mennekens, Secretaris van den
Heer Minister van Openbaar Onderwijs;

Z. M. Koning Leopold III werd met Zijn gevolg door den Heer
Minister J. Hoste en door het Bestuur der Academie aan den ingang
van het Paleis der Academiën ontvangen en naar de koninklijke
loge geleid, waar, nadat de Heeren Leden der jubileerende Instelling
alsmede de vreemde en Belgische Afgevaardigden aan Zijne Majesteit
waren voorgesteld geworden, de Heer Muls den Koning een schrijn
met een driedubbelen gedenkpenning aanbood.
Bij Zijne intrede in Zijne loge werd de Koning door een geestdriftig gejuich van de rechtstaande menigte begroet.
Onmiddellijk daarna namen met het Bestuur aan de bestuurstafelel plaats de Heer Minister J. Hoste en Prof. Dr. Huizinga.
De Heer Voorzitter Muls opende de zitting met een eerbiedigen
dank uit te spreken tot den Vorst die zich gewaardigde de vergadering
met Zijne aanwezigheid op te luisteren. Hij deelde een telegram mede
van den Heer Eerste-Minister waarbij deze zich verontschuldigde
de vergadering niet te kunnen bijwonen en tevens een warme hulde
bracht aan de jubileerende Koninklijke Instelling. Het woord werd
vervolgens gevoerd door den Heer Minister en door Prof. Huizinga,
die uit naam der buitenlandsche genoodigden een toespraak hield.
De Heer Muls kwam toen aan de beurt : hij stelde het ontstaan
van de Vlaamsche Academie in het licht van de geschiedenis.
Ten slotte werd het woord aan den Bestendigen Secretaris verleend die tot het uitdeelen overging van de gedenkpenningen aan de
afgevaardigden van buiten en binnen het land.
De zitting werd daarna gesloten, en de Koning aan wien de vergadering een laatste ovatie bracht, verliet, door het Bestuur begeleid,
te half een uur het Paleis der Academieën.

Openingsrede van den heer Dr

JOZEF

MULS

Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie

Sire,

Excellenties,
Geachte Collegas,
Dames en Heeren,

Bij de opening van deze plechtige vergadering waarop wij
het vijftigjarig bestaan vieren onzer Academie is het voor mij,
als bestuurder der jubileerende Instelling, een duurbare plicht
Uwe Majesteit te danken voor hare aanwezigheid op deze zitting.
Sedert de stichting onzer Academie zijn de Vorsten van dit
land steeds onze hooge beschermers geweest. Koning Leopold II,
onze stichter, Koning Albert, van glorierijke gedachtenis, hebben, in meer dan eene omstandigheid, blijk gegeven van hunne
diep-gewaardeerde sympathie. U zelf, Sire, hebt onze Academie
te Gent met een bezoek vereerd en uwe aanwezigheid, op dezen
dag, mag ons met fierheid vervullen omdat zij niet alleen onze
Academie, maar heel de Vlaamsche letterkunde vereert. Zij
biedt ons tevens de gelukkige gelegenheid getuigenis af te leggen van onze onwankelbare trouw aan ons Doorluchtig Vorstenhuis.
Ook 's Lands Regeering op wier steun wij kunnen rekenen
heeft recht op onze hartelijke dankzegging. Wij begroeten hier
met voldoening de aanwezigheid van zoo vele Ministers : hunne
Excellenties de Heeren Hoste, de Man, Vander Velde, Rubbens
en De Schrijver, Bouchery, Hymans, de Gouverneurs van Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. de Heeren
Baron Houtart, H. Verwilghen, J. Ingenbleek en H. Baels die
spijts de drukte hunner bezigheden toch blijk hebben willen geven
van de hooge achting die zij ons toedragen.
Bij den aanvang dezer feestzitting gaat onze vereerende
gedachtenis naar Minister Beernaert, die in 1884 reeds, het gedacht opvatte dezer Academie en naar Ridder de Moreau, de
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toenmalige minister van Landbouw, Handel en Nijverheid,
Schoone Kunsten, Wetenschappen en Letteren, die zich in 1886
met groote geestdrift heeft gewijd aan hare stichting en deze
eindelijk ter onderteekening aan den Koning kon voorstellen.
De Vlamingen zullen nooit vergeten dat zij hunne oudste en
hoogste cultureele instelling aan een Waalschen edelman te danken hebben.
Ik verzoek thans onzen Minister van Openbaar Onderwijs
den Heer Hoste het woord te willen nemen.

Toespraak van den Heer J. HOSTE,
Minister van Openbaar Onderwijs.
Sire,
Het land, dat zich verheugt in het vijftigjarig bestaan van
de Koninklijke Vlaamsche Academie, zal in de aanwezigheid
van Uwe Majesteit een nieuwe uiting zien van de aanhoudende
belangstelling, die ons Vorstenhuis voor onze wetenschappelijke
instellingen koestert.
Koning Leopold II, die er zooveel toe bijgedragen heeft om
onze landgenooten den weg naar verre einders te toonen, leverde,
door de oprichting van de Koninklijke VlaamscheAcademie, het
bewijs, dat hij de noodzakelijkheid inzag in het land de volksbeschaving uit te diepen en te verruimen.
Te Brugge, bij de onthulling van het standbeeld van Breidel en De Conink, die in 1887, een jaar pas na de stichting van
de Koninklijke Vlaamsche Academie, plaats had, verklaarde
Koning Leopold II dat alle vrijheid geboren wordt en te niet
gaat met de onafhankelijkheid.

De geesten van de Vlamingen bevrijden door hun taal in
eer te herstellen, was werken voor het behoud van de onafhankelijkheid der natie. Zooals Vlamingen en Walen niet genoeg
kunnen inzien, dat indien België in zijn bestaansrechten moest
aangetast worden, hun eigen kultureel leven aan de grootste
gevaren zou bloot staan.
Het is ook geen toeval, dat August Beernaert Eerste-Minister
was, toen de Koninklijke Vlaamsche Academie in het leven werd
geroepen.
Beernaert behoorde inderdaad tot de Staatslieden, die nooit
de kultureele waarden van een volk onderschat hebben, terwijl
hij, door zijn aandeel in de beweging voor het scheppen van een
nieuw volkenrecht, tevens van zijn aanhoudende bezorgdheid
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liet blijken om de vrije en hoogere lotsbestemming der kleine
landen op een beteren internationalen grondslag te vestigen.
Tien jaar na de oprichting van de Koninklijke Vlaamsche
Academie, ontving deze instelling het bezoek van Prins Albert
die er een redevoering hield, waarvan de slotwoorden ontleend
waren aan het bekende gedicht van Ledeganck « De drie Zustersteden » : a Zij wilden wat was recht, en wonnen wat zij
wilden ».
Deze woorden kenschetsen gansch het streven naar hooger
van het Vlaamsche volk, dat zijn beschaving bouwen wil op den
stevigen bodem van gelijkheid en recht. Ook is het voor de
Regeering een aangename plicht, de Koninklijke Vlaamsche Academie met haar arbeid geluk te wenschen. Door te putten uit
onze taalschatten van het verleden en deze voor alien toegankelijk te stellen, door haar beste krachten te wijden aan de studie
van onze kultureele vraagstukken, heeft zij er aanzienlijk toe
bijgedragen aan de Nederlandsche taal in België het gezag te
schenken dat de Vlamingen noodig hebben om het peil van hoogere beschaving te bereiken zonder hetwelk ons land niet tot
volle grootheid komen kan.
Wij begroeten hier ook de vertegenwoordigers van de buis
tenlandsche regeeringen, en inzonderheid Hunne ExcellentieProf. Slotemaker de Bruine, Nederlandsch Minister van Openbaar Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en Dr. van Broekhuizen, Gezant van de Zuid-Afrikaansche Unie, afgevaardigden
van landen, die door hun taal met ons verwant zijn.
Nederland, door zijn wetenschap en zijn kunst, door al
wat het verwezenlijkt in zijn prachtig koloniaal gebied, heeft
den eerbied van gansch de beschaafde wereld voor het leven en
streven van de kleine naties weten af te dwingen.
In Zuid-Afrika bloeit een taal, die zoo dicht staat bij de
onze, en hebben Vlaamsche geleerden een hoogst verdienstelijken arbeid geleverd, die de kultureele banden van de ZuidAfrikaansche Unie met de lage landen bij de zee nauwer hielp
toehalen.
Kleine landen kunnen geen andere heerschappij waardeeren dan die van den geest, die loutert, sterkt en bevrijdt.
Uit naam van de Belgische Regeering, begroet ik de werk-
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zaamheid van de Koninklijke Vlaamsche Academie als een streven naar volksverheffing, dat de nationale belangen van ons land
in buitengewone mate dient en bevordert. Moge de Academie
haar vruchtbare taak voortzetten; zij mag rekenen op den welgemeenden steun van de Belgische Regeering bij het vervullen
van haar verheven taak.

Toespraak van den heer Prof. Dr. HUIZINGA
Sire,
Excellenties,
Dames en Heeren !
Nu in de rij van begroetingen en gelukwenschen, die aan
de Koninklijke Vlaamsche Academie bij haar halve eeuwfeest
gebracht worden, het woord is aan het buitenland, nu spreekt
het bijna van zelf, dat in dezen als woordvoerder voor de vreemde
instellingen hier vertegenwoordigd een Hollander het eerst geroepen is. Immers de verhouding van Holland tot al wat Vlaamsch
is, is zoo na en zoo bijzonder, dat elke voorrang, hier aan een
ander land verleend, zou zijn, alsof de nichten zich voor de zuster drongen. De Hollander, aan wien de eer ten deel valt, den
gelukwensch van het buitenland te mogen aanbieden, mag dat
doen in een dubbele hoedanigheid : als buitenlandsch eerelid
van de Koninklijke Vlaamsche Academie, en als afgevaardigde
van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen,
gevestigd te Amsterdam.
Hier op deze plaats en in dit oogenblik de instelling te
mogen huldigen, waarin de Vlaamsche gedachte haar zichtbaarsten vorm aanneemt, is een taak, welke hem, die gewoon
is, in termen der historie te denken, met levendige aandoening
moet vervullen. Terwijl zijn woord, de gelukwensch, gemunt is
op de toekomst, kan hij niet nalaten, tevens terug te zien. Veel
verder dan de luttele vijftig jaren van Uw bestaan als Academie :
Vlaanderen's groot en vurig verleden verrijst voor zijn geest.
Vlaanderen ! die naam heeft in de Christenheid der Middeleeuwen een luiden klank gehad in dagen, toen de naam Nederlanden, waarin hij later zou zijn begrepen, nog niet gehoord
werd. Tot in Constantinopel en het Heilige Land sprak die naam
Vlaanderen van kracht en macht. In de Nederduitsche streken,
van Wezer tot Weichsel, gold het woord Vlaming de kunde en
de volharding der ingekomen ontginners, in de Hoogduitsche
streken beteekende het hoofsche zede en ridderschap, voor
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Engeland was het verbonden aan de kloeke huurbenden, die
sinds den Veroveraar zijn koningen hadden gediend, voor allen
in Europa beteekende het woord Vlaanderen weldra handelsbloei en burgervrijheid. Vlaanderen was met haar kostelijke
steden, die sterren aan den trans van het Middeleeuwsche Westen, met Brugge, Gent en Yperen, een der brandpunten van bedrijfsleven, staatsleven en cultuurleven geworden. Hier ziedde
en bruiste het van vormende levenskracht. En toen vervolgens
de gewesten dezer lage landen, het eene voor, het andere na,
samenbalden in den greep van Bourgondië, toen Brabant, Holland, Zeeland en ook de Waalsche gewesten met Vlaanderen in
één staatsverband vereenigd werden, toen bleef als benaming
voor dat geheel de naam Vlaanderen het luidst klinken. Vlamingen heetten de Nederlanders al te zamen voor hen, die
verder dan de naaste buren woonden, voor Italianen en Spanjaarden in het bijzonder.
Guerra de Flandes heette het, toen voor Spanje de Nederlanden het struikelblok werden, waarop zijn kortstondige hegemonie in Europa wankelde en viel. In het geschiedverloop van
1 559 tot 1590 liggen de onnaspeurlijke lotswendingen, die veroorzaakt hebben, dat het Borgoensche erf niet in zijn geheel
het gebied is geworden van een wel omsloten staat, dat het Vlaamsche deel, gescheiden van de noordelijker streken, eeuwen van
verduistering, — o, niet op elk gebied ! —, moest doormaken,
eer het zich in een nieuwen Zuid-nederlandschen staat hervond.
Zoo het Hollandsche deel zich in den strijd tegen Spanje had
kunnen verstevigen tot een hecht besloten staat, die straks op
alle zeeën voer, en in alle kundigheden uitblonk, dan was het
niet in de laatste plaats dank zij Vlaamsche volkskracht, uitgestroomd naar het Noorden, toen het eigen Zuiden bedwongen
raakte, en in het nieuwe vaderland werkzaam in bedrijf en staatkunde, in dicht- en schilderkunst.
Het besef eener gemeenschap van taal en letterkunde, die
tot in de zestiende eeuw Noord en Zuid verbonden had, gemeenschap, waarin het rijpere Zuiden het Noorden had opgevoed, gemeenschap, die vervolgens gesluimerd had, dat besef
is sinds lang tot nieuw leven gewekt. De oprichting van Uwe
Academie was niet een begin, maar een bekroning, een bekroning van wat aanvankelijk bereikt was, en waarop meer volgen
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moest. En gevolgd is. Wanneer ik de taak van Uwe Academie
vergelijk met die van de Nederlandsche Akademie, te Amsterdam gevestigd, dan vind ik het treffend verschil niet alleen in
het feit, dat de laatste zich Akademie van Wetenschappen in
het algemeen noemt, die zij in twee afdeelingen alle omvat,
terwijl de Uwe uitdrukkelijk de taal- en letterkunde haar domein noemt. Niet in dat onderscheid ligt het groote verschil.
Ik zie het veeleer hierin : de Nederlandsche Akademie van Wetenschappen heeft in het algemeen te behartigen al wat de beoefening der wetenschap in het Rijk ten goede kan komen. Een
nationale, specifiek Nederlandsche taak heeft zij slechts in zooverre zij centraal orgaan, vertegenwoordigend lichaam van die
beoefening is, al spreekt het vanzelf, dat Nederlandsche taal,
Nederlandsche letterkunde, geschiedenis, recht enz. haar zeer
bijzonder ter harte gaan. Geheel anders de Koninklijke Vlaamsche Academie. Zij heeft een schat te behoeden, en zoo vaak het
noodig is, daarvoor een strijd te voeren. Ik zou haar een Academia militans kunnen noemen, — natuurlijk zonder daarmee
ook maar in het minst haar zuster daarginds tot triumphans
te willen verklaren ! Die schat, die U is toevertrouwd om te behoeden en te vermeerderen, dat is de Vlaamsche taal- en letterkunde, in den allerruimsten zin, met inbegrip van volkskunde
en wat niet al. De overeenkomstige rijkdom, met den Hollandschen stempel, ligt bij ons sinds lang veilig in koffers en kisten.
Ik gebruik dat ouderwetsche beeld in dezen tijd liever dan te
zeggen : is bij ons veilig belegd. Gij daarentegen hebt nog te
streven en te stichten, te wagen en te woekeren.
Wat die schat waard is, dat weten wij beide. Vergunt mij,
hier een oogenblik uit te weiden over de voortreffelijkheid der
Nederlandsche taal- en letterkunde, Nederlandsch verstaan als
Vlaamsch en Hollandsch samen. Ik weet wel, in onzen tijd van
veel te hoog opgedreven volksbesef prijst iedereen het eigene
met een ijver, door geen naïeven hoogmoed te overtreffen.
Doch ik weet mijzelf zulk een hartgrondig vijand van het politieke nationalisme van den dag, dat ik mij de weelde wel mag
veroorloven, ditmaal eens uit dit eigen, ook mij dierbare, Nederlandsche vaatje te tappen.
De Nederlandsche taal- en letterkunde als Uw en ons gemeenschappelijk bezit! De grondslagen van beide hebt gij gelegd. Vlaanderen en Brabant hebben in de dertiende eeuw het
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Middelnederlandsch tot een smijdige, vloeiende schrijftaal verlieven. Naar Brabantsch model heeft zich later nogmaals de taal
der Hollandsche letteren in haar bloeitijd gefatsoeneerd. Uit
Uwen aanbreng stammen al de kleinoodiën van ons gemeenschappelijk erfgoed, die wij nu nog met innig ontzag als het
oudste wat wij bezitten door onze handen laten gaan : de parelen
van Hadewijch, het émail van den Reinaert, Maerlant's ernstig
brons en het tintelende zilver van Ruusbroec.
Wat zal ik namen opsommen uit later tijden, uit de zeventiende eeuw, toen wij naast Brederoo en Hooft, de Amsterdammers, Vondel hadden, uit Antwerpen herkomstig, en Huygens,
uit Brabant; toen gij Poirters hadt. Uit de negentiende eeuw,
toen een breede stroom van Vlaamsch dicht en ondicht opnieuw met de Noordnederlandsche letterkunde kwam samenvloeien, slechts één naam : die van Guido Gezelle. In de poëzie
van Gezelle heeft de Vlaamsche ziel vorm aangenomen, zoo
hoog, zoo zuiver en zoo tea,, dat wij alien als voor een nieuw
wonder ons voor dezen hemelschen eenvoud gebogen hebben.
Het Vlaanderen, dat in Gezelle spreekt, is niet dat der Artevelde's,
ook niet dat van Rubens en van Dyck, maar het diepe en eeuwige
der oude mystieken. Vlaanderen is ons noordelijken om vele
dingen lief, maar om niets zoo lief als om Gezelle.
Ziedaar één blik op de schittering van dien schat, dien gij
te behoeden hebt, de Vlaamsche letterkunde. Welk een voorrecht toch voor de Belgen van Fransche tale, dat het hun vaderlandsche plicht is, naast de rijkdommen der Fransche letteren ook dit alles te verstaan.
Een enkel woord moge nog volgen over de taal zelve. De
qualiteit van een taal kan alleen worden gewaardeerd door hen,
die die taal liefhebben, en het is mogelijk, vele talen lief te hebben naast zijn eigene. Een vreemde taal kan men liefhebben,
om haar klank, om haar zeggingskracht, waarlijk beoordeelen
kan men alleen de eigene. De liefde, die dat oordeel doorgloeit,
behoeft niet louter vooringenomenheid te zijn. Het is zeer wel
mogelijk, objectieve hoedanigheden aan te wijzen, waarin de
eene taal het van de andere wint. Ook het Nederlandsch heeft
zijn voortreffelijkheden. De vreemdeling houdt het veelal voor
ruw en eentonig van klank. Welk een dwaling! Zonder in het
minst een der Germaansche zustertalen in haar waarde te kort
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te willen doen, mag men wijzen op den bijzonderen rijkdom
van ons klankstelsel. De enkelvoudige klinkers zijn zuiver en
helder van toon, elk met zijn duidelijke variatie van open en
gesloten klank, de korte o nog bovendien met de variatie van
ó en 6 : spot en bot. De tweeklanken voegen daar een reeks
van fijne nuances aan toe, zoo rijk als het palet onzer schilders;
waar vindt men naast ou, ui, eu, ei nog ieuw en eeuw? De medeklinkers bleven eenvoudig en oorspronkelijk van articuleering,
zonder aspiratie of affricatie als in het Duitsch, Deensch of
Engelsch. Men moge ten volle bereid zijn, het Duitsch den voorrang te laten van sonoriteit en vormkracht, het Zweedsch van
kleur en bewegelijkheid, het Nederlandsch doet phonetisch voor
geene andere onder. En wat syntaxis en constructie betreft
zoo dikwijls men te doen heeft met een vertaling uit het Nederlandsch in het Duitsch, bemerkt men met verrassing, hoeveel
vrijer de Nederlandsche woordschikking en zinsbouw gebleven
is, vergeleken met de Duitsche.
Ik verhef niet de Nederlandsche taal boven hare zusters,
ik vorder alleen erkenning voor haar op naast deze, in haar
schoonheid en waarde.
Het diepste wezen van een taal of van een volk laat zich
niet omschrijven. Het blijft zoo eigen en zoo ondeelbaar als het
wezen van een persoon, die U lief is. In alles wat van zulk een
persoon uitgaat, vindt ge dat onherleidbaar karakter, dat ge kent,
terug. Hetzelfde wezen wat voor U Vlamingen en ons Hollanders spreekt uit onze gemeenschappelijke taal, dat klinkt voor
ons ook- uit het oude Nederlandsche lied, zoo in den grond verschillend van het Duitsche, het Fransche en het Engelsche volkslied, dat schijnt voor ons ook uit het licht en de schaduw van
onze schilderkunst. Hier is een eenheid van den geest, die dieper ligt dan de verschillen, die ons scheiden.
Dit wezen van het Vlaamsche volk, deze krachten van de
Vlaamsche ziel en den Vlaamschen geest te kennen en te kweeken, is Uw schoone taak, gij Koninklijke Vlaamsche Academie.
De vijftig jaren, die gij thans herdenkt, hebben reeds een rijken
oogst gebracht. De bodem is vruchtbaar, de werkers zijn naarstig en kundig. De toekomst schijnt gunstig. De verwante instellingen van cultuurbevordering uit andere landen, hier vertegenwoordigd om U te begroeten, slaan Uw arbeid met oprechte belangstelling gade. Die uit Nederland doen dat zeer
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in het bijzonder. Voor Nederland ligt in den wensch voor het
welslagen van Uw werk een tua res agitur besloten.
Zoo moge dan de Koninklijke Vlaamsche Academie, in
eendracht met de regeering en het volk van dezen Staat, die
haar in het leven riep, in eendracht met allen in deze wereld,
wien het behoud van ware beschaving, in haar onoverzienbare
verscheidenheid en eigenheid, ter harte gaat, onder gelukkige
auspiciën en gesterkt door den heilwensch van allen, haar nieuwe
tijdperk ingaan.

Toespraak van D r JOZEF MULS
Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie

Sire,
Excellenties,
Geachte Collegas,
Geachte Dames en Heeren,
Op 3 Januari 1836, schreef Jan Frans Willems aan Kanunnik David, deze voor de karakteriseering van zijn tijd zoo
beteekenisvolle woorden : « gelijk U wel Eerw. zeer wel opmerkt,
de verwarring (in taalzaken) is thans bij ons zoo hoog gerezen,
de onderscheiden dialecten onzer provinciën zoodanig met elkander in strijd geraakt dat het hoogst wenschelijk wordt een
maatschappij of Academie te zien oprijzen die de ware moedertaal weer opbeure en een gezag uitoefene hetwelk op goed gezonde rede en den ouden aard onzer spraak gegrondvest zij.
Van ganscher hart wil ik medewerken om uwe goede inzichten
bevorderlijk te zijn ».
Wie van beiden, David of Willems, het eerst het gedacht
van een Vlaamsche Academie heeft opgevat willen wij in het
midden laten. Maar het feit dat zij, in 1836, het reeds eens waren
over hare noodzakelijkheid en de hand aan het werk sloegen om
haar te verwezenlijken, mocht op dit halve-eeuw feest met eerbied en erkentelijkheid worden gememoreerd.
Indien de vrome wensch der eerste leiders der Vlaamsche
beweging in vervulling ware gegaan, dan zou onze Academie
thans niet haar vijftigjarig maar haar honderdjarig bestaan herdenken, dan zouden wij vandaag haar eerste eeuwfeest vieren.
Pas in 1886, dat is vijftig jaar nadat er door Willems en
David werd voor geijverd, kon zij, ten gevolge der Koninklijke
stichting, haar werkzaamheden beginnen. De Vlaamsche Academie is een sprekend voorbeeld van de lijdensgeschiedenis der
Vlaamsche cultuur in de XIXe eeuw.
Het kan ons thans onwaarschijnlijk voorkomen dat er zoolang werd gewacht om voldoening te schenken aan de eenige
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noemenswaardige nationale literatuur, die toen in België bestond : Conscience alleen had intusschen reeds honderd boeken
geschreven en over heel het Vlaamsche land waren tal van schrijvers opgestaan. Het ontwerp tot stichting eener academie dat
Willems aan de Regeering zond, scheen nochtans in goede
aarde gevallen te zijn. In 1839 wilde Minister de Theux de door
Willems en David pas gevestigde « Maetschappij ter bevordering der Nederduytsche Tael en Letterkunde » verheffen tot
den rang van Academie, maar hij werd hierin verhinderd door
de Fransche regeering. Graaf Molé was toen Minister van Buitenlandsche zaken van Frankrijk, Graaf Serurier was de Fransche
gezant te Brussel. Deze moet, in opdracht, opmerkingen gemaakt hebben aan Minister de Theux, ten gevolge waarvan deze
zijn project liet vallen. De stichting der Vlaamsche Academie
werd door Frankrijk als een Duitsche toenadering beschouwd
en Baron de Reiffenberg, onze toenmalige Minister van Buitenlandsche zaken, heeft het onomwonden bevestigd met deze
woorden : « Ce serait nous éloigner de la France, et puisque
nous sommes destinés a devenir Francais ce serait folie de donner
a nos efforts une autre direction » (I).
In Mei 1839 schrijft Willems aan David over nieuwe pogingen die hij in het werk stelt om een « Section flamande »
aan de « Académie royale de Belgique » te doen toevoegen.
Maar het is alles vruchteloos en in Augustus van hetzelfde jaar
zond Willems aan David de moedelooze klacht : « Van den
Minister verwacht ik niets meer ». Hij had het opgegeven en
zijn vriend met hem.
Pas in 1845 kwam bij koninklijk besluit, ingediend door
Minister Sylvain Van de Weyer, de magere troost dat de « Académie royale de Belgique » voortaan belast werd met « la publication des anciens monuments de la littérature flamande ». Het
levende Vlaanderen bestond niet meer. Een Franschtalig instituut kon met de opdelving beginnen van de monumenten
zijner vergane cultuur, zooals dat gebeurt in Egypte, in Mesopotamië of Mexico.
Willems en David versaagden echter niet. Wat de regeering
hun weigerde hebben zij langs het volk om verkregen, al weze
(I) Leonard Willems : Verslagen en 1VMededeelingen der Kon. Vl.
Academie. Jrg. i 8gg blz. 103.
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het dan nog na hun dood. Zij zijn de herauten van de volkswording geweest.
Alles waar wij groot op gaan : de alzijdige bloei onzer literatuur, onze wetenschap, onze congressen, onze tijdschriften, onze
dagbladen, onze Nederlandsche Schouwburgen, onze Vlaamsche
Universiteit, deze Academie, alles wat nu de cultuur van Vlaanderen uitmaakt, is in kiem aanwezig in het ondankbare werk
dezer nederige helden van het eerste uur. Zij hebben voor alles
het zaad gelegd.
Om hun grootheid naar waarde te schatten moeten wij den
achtergrond van tijd weer oproepen, waartegen hunne figuren
uitkomen. Waar was er grooter geestelijke armoede dan de
onze op het einde van de XVIII e en in het begin van de XIXe
eeuw ? Al wat in Europa gebeurde, gebeurde over ons hoofd
heen en wij hadden er slechts ons deel in door de belastingen
in geld en in bloed die ons werden afgeperst. Wij waren een
ingedommeld, onverschillig volk geworden. Alle nationaal gevoel was onderdrukt en verdoofd. Rasadel bestond niet meer.
Alle tradities waren vergeten. Snellaert mocht spreken van
cc een sedert twee eeuwen te loor gegane kennis der tale » (I).
Er was geen noemenswaardig onderwijs meer. Er waren geen
Vlaamsche ambtenaren, geen Vlaamsche hoogere standen. Het
geestesleven sluimerde in de oppervlakkig verfranschte steden.
Potsierlijk geworden kleinburgers hadden laag-bij-de-grondsche
opvattingen over alles. Het waren dwergen van menschen die
zeurden over het verschil tusschen Vlaamsch en Nederlandsch,
over den «Protestantschen duivel» die met de Hollandsche spelling
Vlaanderen in zijn macht zou krijgen.
Alles was uitgestorven, uitgedoofd. Vlaanderen scheen een
uitgeputte wereld, waar geen plaats meer was voor schoonheid
en gedachte, waar alleen nog gaaf gebleven waren de « onteerde
oude aarde », en de Boer. Maar wie had er nog contact met
dat levende lichaam van het Vlaamsche volk ?
Het is moeilijk om groot te zijn in zoo een tijd. Dat hebben
David en Willems ondervonden. Zij hadden met teveel onverstand en onwil te kampen. Al het hoogere lag begraven onder
bekrompenheid, halfslachtigheid en lafheid. Ongelooflijke moeí(1) Snellaert : Schets eener Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde p. 212-13.
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lijkheden werden hun in den weg gelegd. De meest elementaire
waarheden moesten zij bewijzen : dat het Nederlandsch de nationale taal was van Vlaanderen, dat er slechts één taal was in
Noord en Zuid, dat de schrijfwijze voor Holland en Vlaanderen
dezelfde moest wezen, dat die eenheid van schrijfwijze niets te
maken had met godsdienst of goede zeden. Ja, de onmogelijkste
dingen hadden zij te weerleggen. Zij leefden in een wereldschemering. Zij waren de eenigen die nog wisten van een overlevering, van een cultuur-verleden, van een vroegere literatuur,
van de glorie der Vlaamsche schilderkunst. Het was de tijd
dat Ridder van Ertborn voor de luttelste prijzen schilderijen
kocht van Memling, Van Eyck, Van der Weyden, Dirk Bouts,
Gerard David. Alles was waardeloos, onverstaanbaar en onbegrepen. Een worsteling van eiken dag, van elk uur was er noodig om zich boven het moeras te verheffen. Overwinnen onder
zulke omstandigheden was onmogelijk. Waarlijk, ik geloof dat
dit het bewonderenswaardigste was in de karakters van Willems en David dat zij streden haast zonder hoop. Wat zij
als de bekroning van hun levenstaak aanzagen was de eenheid
van de taal erkend te zien door een vergadering van Vlaamsche
letterkundigen te Gent in 1841, waar Willems zich dan nog
meende te moeten excuseeren dat hij in het Nederlandsch het
woord voerde. Al te nederige, rechtschapen zielen moeten zij
geweest zijn, die zich kinderlijk verheugden, wanneer de algemeene domheid eindelijk had toegegeven, wanneer dat sprakeloos
geworden land, waar niemand zelfs niet meer trachtte te spreken,
eindelijk zijn spraak had weergevonden, zijn eigen taal erkende.
Ik geloof dat ik eigenlijk verkeerd doe met op beschuldigenden toon te spreken over dien tijd en zijn bekrompenheid.
Zij was het resultaat van twee eeuwen van geestelijke verwaarloozing, onder de heerschappij van Spanje, Oostenrijk, Frankrijk,
die de zuidelijke Nederlanden als een soort kolonie van halve
barbaren bestuurden, met gouverneurs die ons uit Madrid of
Weenen, met prefekten die ons uit Parijs werden gezonden.
Die inzinking van eeuwen is gelukkig geen eind geweest,
maar een nieuw begin. Zij was een crisis die als elke crisis moest
uitloopen op dood of genezing. Voor Vlaanderen is het genezing geworden.
De redders waren David en Willems. De braakliggende
grond hebben zij ontgonnen. Zij hebben de wegen gebaand door
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de verwildering. Zij komen beiden uit onaanzienlijke plaatsjes
van het Vlaamsche land : een dorp en een klein stadje op de grens
der Antwerpsche Kempen. Uit Lier en Bouchout is het nieuwe
licht over Vlaanderen opgegaan. Zij vonden er beiden niets
dat hen kon helpen, niemand die hun den weg wees. Willems
werd in zijn dorp geboren in 1793 op het oogenblik van de bezetting door een deel van Dumouriez' leger dat Antwerpen
omsingelde, en ons land aan Frankrijk moest hechten. De geringe afkomst, de gebrekkige school, de moeizame levensomstandigheden, — hij zou koster worden en begon als notarisklerk
te Antwerpen —, niets kon doen vermoeden dat hij de wekker
van zijn volk zou worden en den eersten steen leggen der Academie van zijn land. Hij is een dilettant-tooneelspeler die zijn
best doet in de verouderde Rederijkerskamers. Hij ondergaat
zelf zoozeer de verstomping van zijn tijd, dat hij in 1811 een
Geboortezang voor den Koning van Rome » dicht, en in 1812
den « Slag van Friedland en de Vrede van Tilsitt » verheerlijkt,
De overwonneling zingt den roem van den overwinnaar en is
gelukkig met een eersten prijs die « De Fonteinisten » van Gent
hem voor zijn moeite toekennen.
David, krijgt van den acht jaar ouderen Willems zijn eerste
opleiding in de Vlaamsche letterkunde. Zoo zijn zij van in hun
jeugd reeds vereenigd in den strijd. De vorming van den priester is ernstiger. Hii studeert, en nog voor zijn priesterwijding is
hij leeraar aan het Atheneum te Antwerpen, daarna aan het
Klein Seminarie te Mechelen. Hij wordt bestuurder van het
Pitsenburg-College, eerekanunnik en professor aan de Universiteit te Leuven.
Jaren van hun leven gaan voorbij om die elementairste waarheid, de eenheid van het Nederlandsch te bewijzen. Men houdt
zijn hart vast wanneer men leest over de dwaasheden die toen
verkondigd werden, over het fanatisme waarmee men het opnam
voor de gekke spelling van Desroches tegen deze van Siegenbeeck, den Leidschen professor. De bespottelijkste besprekingen
worden daarover gevoerd in het Parlement. Verpolitiekte geestelijken, als Buelens en De Foere, zetten hemel en aarde in beweging met hunne hatelijke perscampagnes. Het ging om letters en accenten, over het schrijven van « de » of « den », waardoor het orangisme zou worden gediend en het vaderland in
gevaar gebracht.
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De Bisschoppen zelf waren verdeeld. Die van Brugge hield
het voor Desroches, de Kardinaal van Mechelen was voor de
nieuwe spelling. David en de Leuvensche Hoogeschool moesten
Willems ter zijde staan om hem van landverraad wit te wasschen
en de spelling van zijn commissie te doen triomfeeren. Zoo werd
de Vlaamsche taal dan eindelijk gered uit de dialectenverwarring
en in haar ouden adel hersteld. Het zou echter nog 23 jaar aanloopen vooraleer, bij Koninklijk Besluit, in 1864, de gemeenschappelijke spelling van De Vries en te Winkel in het bestuur
en het openbaar onderwijs zou worden aanvaard en de Nederlandsche cultuureenheid weerom verzekerd.
Jaren lang zijn David en Willems als eenzame zwervers
geweest langs de wegen die zij zagen voor hun volk. Slechts na
een tijd ontwaarden zij lotgenooten op hun tocht, vernamen
zij een echo op hun stem. Een regiment van Vlaamsche mannen
had zich intusschen gevormd, die princiepen zochten en vonden,
die de Vlaamsche literatuur een hooge vlucht wenschten te doen
nemen. Tijdschriften werden in het leven geroepen : De Noordstar, de Middelaer, Het Kunst- en Letterblad; maatschappijen
voor taal en letterkunde kwamen tot stand, al zoovele instellingen
van orde en trouw aan een nationale traditie.
Terwijl Conscience zijn romans schreef, Ledeganck, Prudens van Duyse, Theodoor Van Rijswijck, Joh. Alfred de Laet
aan het dichten gingen, Mertens, Bormans, Heremans, Snellaert de taalwetenschap ,de geschiedenis, de folklore begonnen
te vestigen, stonden Willems en David voortdurend op de bres
om de taalrechten te verdedigen. In 184o reeds vraagt Willems,
die de ziel is van het « Vlaamsche petitionnement », dat het
Nederlandsch voortaan zou worden gebruikt in het bestuur en
het gerecht en aan de Universiteit van Gent. David, 65 jaar oud,
bestijgt het podium op een protestmeeting te Leuven, wanneer
aan Karsman geweigerd , werd zich in het Nederlandsch voor
het Beroepshof van Brussel te verdedigen. Doch spijts den strijd
van eiken dag vergeten zij nooit hun wetenschappelijken arbeid
die den volksaard moet bevestigen. Men moet de tien deelen
van het Belgisch Museum er maar eens op naslaan. Het is als
de voorbode van onze « Verslagen en Mededeelingen ». Literatuur, geschiedenis, folklore, historie, philosophie, alles wordt er
in behandeld.
Willems bezorgt achtereenvolgens de belangrijkste uit-
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gaven van « Reinaerd de Vos », « Oude Vlaamsche Liederen »,
« de Slag van Woeringen », door Jan Van Heelu, de « Brabantsche
Yeesten », en de rijmkronijk « van den derden Edewaert, coninc
van Enghelant » door Jan de Klerk, « De eerste bliscap van Maria »
een mysteriespel uit de XV e eeuw.
David vertaalt de Imitatio, commenteert Bilderdijk voor het
onderwijs, geeft den « Rijmbijbel » van Jacob Van Maerlant en
de werken van Ruusbroeck uit. Hij schrijft de elf deelen van
zijn « Vaderlandsche Historie ». Het kwam er op aan het volk
weer zijn adelbrieven in handen te geven, de verbroken schakels
met een grandioos verleden te herstellen, Zij beide, Willems en
David, waren de delvers naar de kostbare materialen uit onzen
voortijd, de verzamelaars der bouwstoffen onzer cultuur.
Wanneer wij een zuiver literair of aesthetisch standpunt
tegenover David en Willems innemen, dan kunnen zij ons wellicht ondichterlijk en verbeeldingloos voorkomen. Als voorvechters is hun dat te vergeven. Zij hadden in de eerste plaats
nuchter verstand noodig, zin voor werkelijkheid. Dit is dan ook
hun deel geweest. Zij zagen wat er te doen viel en zijn met energie
aan het werk getogen. Hun smaak vergeleken bij dien van een
later geslacht kan zwak en flauw genoemd worden, maar zij
hadden smaak te midden van een tijd die er heelemaal van beroofd was. Zij hebben zich op het meest eigene van hun volk
geworpen en het nationale weer opgewekt. De voorvaderen
moesten in eere hersteld. Wanneer zij Maerlant en Ruusbroeck
uitgaven dan was het niet te doen om de schoonheid hunner
gewrochten opnieuw bekend te maken en te doen genieten.
Het waren, in de eerste plaats, nationale monumenten en daarom moesten zij in het licht gesteld. Het ging niet om den dichter
die « den Madock maakte », noch om den mysticus uit het Roode
Klooster, maar om het oude volk waaruit zij sproten, niet om
mooie verzen of de hoogste verheffingen van de ziel, maar om
de oorsprongen van de Vlaamsche beschaving.
David en Willems behooren overigens tot een tijd dat het
vorschen naar Germaansche oudheden aan de orde van den
dag was. Zij hadden meer belangstelling voor historie en wetenschap, dan liefde voor schoonheid.
Voor de groote massa kunnen ze wel nuttelooze liefhebbers
schijnen van antikwiteiten, snuffelaars in archiefstukken, die op
onschuldige wijze hun tijd hebben doorgebracht. Maar wij
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weten hoe zij het duistere en nederige werk van fondeering hebben volbracht. Op de fondamenten door hen gelegd kon een beschavingsgebouw worden opgetrokken zooals door niemand in
hun tijd was te voorzien.
Zij waren de zieners. Zij hadden den vaderlandschen hartstocht. Wat zij voorvoelden en uitspraken is stilaan gemeengoed
geworden. Wat zij leerden en door zoo weinigen werd aanhoord
is door een heel volk op later tijd in daden omgezet en tot levende
werkelijkheid gemaakt.
Wij zijn thans getuigen van den bloei onzer literatuur,
onzer wetenschap. Wij hebben hoogtepunten bereikt als Guido
Gezelle, Karel van de Woestijne... Wij hebben een Vlaamsche
Universiteit waaruit Vlaamsche kennis en kunde spreken, wij
hebben onze wetenschappelijke congressen, waar met hun volk
meevoelende geleerden gelegenheid krijgen om hunne vondsten,
het resultaat hunner vorschingen bekend te maken, wij krijgen
straks onze wetenschappelijke Academies. Grooter en grooter
wordt steeds de schare die met de zaken van den geest bekommerd
is. Een nieuwe jeugd is in aantocht met eene zuiver nationale
vorming. Wij zijn een Volk geworden dat zijn deel wil nemen
in den cultuur-opbouw van de wereld.
In die wordings-geschiedenis van het Vlaamsche volk verschijnt de Koninklijke Vlaamsche Academie in de glorie van
haar vijftigjarig bestaan als een glanzend palladium. Als de steunpilaren van het heiligdom zien wij de gestalten van David en
Willems, onafscheidbaar naast elkaar. Wat zij bedroomden is
tot stand gebracht.
« Spero in lucem » was de leuze van Jan Frans Willems. Hij
zag « het daghet in den Oosten ». Het licht schijnt nu overal.
Wij zijn hem dankbaar. Wij hebben hem met Jan Baptist David
broederlijk vereenigd op den gedenkpenning dien wij lieten
slaan bij dit halve eeuwfeest. Op de keerzijde staat het gebouw
onzer Academie, opdat de geslachten van morgen zouden blijven gedenken, dat zij de eerste steenleggers waren van het hooge
huis, waar de organisatie, de geest, de leer, de traditie, de literaire zeden van Vlaanderen voor altijd mogen voortbestaan.

ONTVANGST OP DE
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

's Namiddags te 2.30 uur werden de Academieleden en hun
gasten ontvangen op de Koninklijke Bibliotheek, waar de heer V.
Tourneur, Hoofdconservator, bij gelegenheid van het halfeeuwfeest
der Koninklijke Vlaamsche Academie een tentoonstelling had laten
inrichten van handschriften en drukwerken in de Nederlandsche
taal in België van de XIIle eeuw af tot 1830 vervaardigd (1).
Deze openingszitting werd door den Heer Minister J. Hoste
voorgezeten.
Waren aanwezig de heeren Bestuursleden, de Werkende Leden,
de Brief wisselende Leden en de Buitenlandsche Eereleden, alsook de
Afgevaardigden en met een aantal vooraanstaande personen de
meeste autoriteiten, die 's morgens de Plechtige Zitting hadden
bijgewoond.

(1) De catalogus van die Tentoonstelling werd door de zorgen en
op kosten van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel uitgegeven onder den
titel van
Ministerie van Openbaar Onderwijs — Koninklijke Bibliotheek van België
De Nederlandsche Taal en Letterkunde inBelgië — Documenten XII e eeuw —
183o — Tentoonstelling, Brussel, 6 October — 15 December 1936
(met voorbericht van den Hoofdconservator Prof. Dr. Victor Tourneur;
inleiding door Dr. Fr. Schauwers, naamregister en inhoudstafel,136 pp.)

Toespraak van den Heer V. TOURNEUR
Hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel

Ik ben blij dat mij de eer te beurt valt de Koninklijke Vlaamsche Academie op de Koninklijke Bibliotheek van België te mogen
ontvangen en haar de gelukwenschen te mogen aanbieden welke
zij zoo ruimschoots verdient.
Van het begin af der feestelijkheden werd reeds veel lof
en terecht aan dit geleerd genootschap toegezwaaid.
Ik zou hetzelfde willen doen, maar van uit een standpunt
dat wellicht verschillend zal zijn van hetgene tot nu toe werd
ingenomen : Ik ben geen letterkundige, geen ervaren philoloog
wat de germaansche philologie betreft, maar een eenvoudige
bibliothecaris, en het is met den bril van den bibliothecaris dat
ik het werk der Vlaamsche Academie gedurende haar 50-jarig
bestaan wensch te bekijken.
Om te begrijpen waarom het standpunt van den bibliothecaris verschillend is van dat van andere menschen, moet ik U er
aan herinneren wat een bibliothecaris is : Hij is een man die niet
voor zich zelf werkt, maar steeds voor de anderen; hij stelt zich ten
dienste van Jan en alleman om de documentatie over al wat
kan onderzocht worden te verschaffen. Hij moet in staat zijn te

antwoorden op alles wat hem gevraagd wordt, en men stelt hem
vragen over de meest uiteenloopende zaken. De bibliothecaris moet
bijvoorbeeld kunnen vinden welke de beste en de stevigste roosters
zijn voor kalkovens en daarbij tevens kunnen zeggen waar de handschriften van Ruusbroeck thans bewaard worden. Daarom is
het dat de bibliothecaris altijd op het gebied staat van de documentatie, en hij is vol erkentelijkheid voor degenen die hem
sekure gegevens aanbrengen.
Laten wij dan ook zien wat de Vlaamsche Academie gedurende
de 5o jaren welke sedert hare stichting vervlogen zijn, aan
documentatie heeft bijgebracht.
De publicaties van de Koninklijke Vlaamsche Academie zijn
talrijk, zij meten niet minder dan tien meter op de rekken van de

— 96 —
Koninklijke Bibliotheek; zij zijn verdeeld in 9 ingewikkelde reeksen welke ik niet zal opnoemen ; wij zullen ze samen analysearen.
Over het algemeen mag men zeggen dat de Academie een
zeer groot aantal thema's aangepakt heeft. Zij heeft zich beziggehouden met het verzamelen der bronnen voor de studie van
de Nederlandsche taal en letterkunde; zij heeft een onderzoek
ingesteld naar Nederlandsche handschriften in Boheemsche,
Oostenrijksche, Hongaarsche, Engelsche, enz. bibliotheken. Zij
is bijna in het bezit geweest van eene bibliotheca neerlandica
manuscripta die ongelukkig op dit oogenblik voor ons verloren
schijnt.
Onder andere heeft de Academie eene Algemeene bibliographie der Middel-Nederlandsche taal- en letterkunde uitgegeven
die jammer genoeg verouderd is, maar die, naar ik vernomen
heb, weldra op de hoogte zal gebracht worden. Men kan daaraan
afzonderlijke bibliographiën toevoegen zooals die van den dichter
jan van der Noot.
De Academie heeft ook den Nederlandschen woordenschat
aangevuld door het laten opmaken van lijsten van vak- en kunstwoorden : wat de steenbakkerij aangaat, het ambacht van den
smid, van den timmerman, van den metselaar, van den loodgieter
en zinkbewerker, het brouwersvak, de zeevisscherij.
De kennis der tongvallen heeft zij ook veel bevorderd, maar
de tijd veroorlooft mij niet alles te vermelden.
Een van hare adelsbrieven is voorts het Woordenboek der
toponymie van West-Vlaanderen dat een waar taal- en geschiedkundig monument is.
Wat de letterkundige studies aangaat, zijn de opstellen veel
te talrijk om in hunne bijzonderheden te kunnen onderzocht
worden. Laten wij nochtans opmerken dat van de epische fragmenten af tot de moderne schrijvers toe een groot aantal werken
van letterkundigen door de Academie werden bestudeerd.
Zij heeft zich ook met verscheidene geschiedkundige vragen
bezig gehouden, maar de biographie heeft het meest de belangstelling der Academie gewekt. Men moet op de eerste plaats de
Vlaamsche biographie 183o-193o vermelden welke op aanvulling
wacht, die, wij bibliothecarissen, gaarne zouden zien verschijnen.
Nog andere onderwerpen kwamen aan de beurt : de godsdienstwetenschap, de kalenders, de staathuishoudkunde, de
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rechtswetenschap, de opvoedkunde, het onderwijs, de schoone
kunsten en de folklore — men denke aan 't Brabantsch Sagenboek,
aan Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland — zelfs de
exacte en de toegepaste wetenschappen werden niet vergeten.
In verband hiermede wijzen we op een Repertorium der werken
over levensmiddelen door Belgische schrijvers tot einde 1912.
En eindelijk, last not least, de bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd tusschen 1787 en 1886.
In al deze publicaties vindt de bibliothecaris kostbare en
overvloedige inlichtingen.
Uit erkentelijkheid en bewondering voor het werk der Koninklijke Vlaamsche Academie gedurende haar 50-jarig bestaan,
heeft de Koninklijke Bibliotheek van België als huldebetoon
eene Tentoonstelling ingericht met documenten over de geschiedenis van de Vlaamsche taal en letterkunde in België.
Vóór eenige jaren hebben wij met de medewerking der Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen een overzicht gegeven
van de Nederlandsche Letterkunde in België van 1830 tot 1930.
Ditmaal scheen het ons wenschelijk te toonen welke documenten de Koninklijke Bibliotheek bezit voor de studie van de
geschiedenis van de Nederlandsche taal en letterkunde in ons
land gedurende het tijdperk XIIIde eeuw — 1830.
Vooraf dient gezegd, dat wij met onze eigen middelen hebben
gewerkt zonder beroep te doen op andere openbare verzamelingen
of private collecties. Daaruit volgt dat deze tentoonstelling niet
volledig kan zijn, maar slechts het bezit van de Koninklijke
Bibliotheek wil doen kennen.
De tentoongestelde dokumenten zijn handschriften en drukwerken. Bij de keuze der handschriften werd gestreefd niet zoozeer naar het bekendmaken van onuitgegeven teksten dan wel
naar het naar voren brengen van enkele mooie bladzijden met
kleurige miniaturen, gouden beginletters, welke tevens een streeling zijn voor het oog en een idee geven van het geïllustreerd
Vlaamsch letterkundig handschrift tijdens de middeleeuwen.
Dit kort overzicht, wat de Vlaamsche kunst betreft, is zeer
onvolledig, want bezitten wij eene terecht beroemde school van
miniaturisten, deze kunstenaars spendeerden maar zelden hunne
krachten aan werken met Vlaamschen tekst. Rijke bibliofielen als
Lodewijk van Gruuthuse, die Vlaamsche liederen verzamelde,
waren beslist witte raven.

_98_
Wat de drukwerken aangaat, zal men geen groote leemten
bemerken : met vlaamsche incunabels en boeken van de XVie
eeuw wordt de reeks zeer rijk.
Wij hebben daarbij onze aandacht gewijd aan studies over
de geschiedenis van de taal. Een paar voorbeelden : men kan
zich hier rekenschap geven van de eerste pogingen om de spelling
te vestigen in het werk van Antonis van Tsestich, men vindt hier
tevens een Latijnsch-Vlaamsch Lexicon uit de XIV e eeuw; de
«Thesaurus Teutonicae linguae» van i 573; het «Etymologicum»
van Kiliaen, 1583, enz. Voorts merke men op de Const van
Rhetorica van Mathys de Casteleyn (circa 1548), waarin men
regels vindt tot het vervaardigen van refereynen « in 't amoureuse,
vroed en zot », de « dobbelsteerten, ketendichten, rikkerakken,
cocorullen », enz. Men zal daarna het tooneelleven der XVII e
e eeuw kunnen volgen in zijn verdere ontwikkeling. Ten-XVI
slotte, zal men kunnen uitmaken hoe, van den aanvang van de
XIXe eeuw af, eene herleving zich doet gevoelen in het gebruik
van de Vlaamsche taal en hoe de letterkundige ontluiking, welke
zich na 183o voordoet, langzamerhand werd voorbereid.
Deze tentoonstelling werd ingericht door mijn toegewijde
en verdienstelijke medewerkers, Dr. Frederic Lyna, wat de
handschriften aangaat, en Dr. Franz Schauwers, voor de drukwerken.
Wij hebben ons best gedaan om ze zoo leerrijk en zoo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Moge zij uw goedkeuring wegdragen.
Eere aan de Koninklijke Vlaamsche Academie.

Antwoord van den Heer D r

JOZEF MULS

Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie

Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Hoofdconservator,
Geachte Toehoorders;
De Koninklijke Vlaamsche Academie kon, bij dit haar
jubelfeest, op geen stemmiger plaats ontvangen worden dan in
het aloude heiligdom van het Boek, dat de Koninklijke Bibliotheek van België is.
Zij kon door niemand beter gehuldigd worden dan door den
geleerden bewaarder der schatten van onze literatuur en ik mag
hem de verzekering geven dat wij de eer die ons hier te beurt
valt naar waarde weten te schatten.
Op zeer humoristische wijze heeft de Heer Tourneur bewezen hoe goed hij op de hoogte is van de thans vijftigjarige
bedrijvigheid van onze Academie.
Wanneer onze leden hunne bijdragen schreven, wanneer
zij boek na boek aan onze verzameling toevoegden, zullen zij wel
nooit vermoed hebben dat de lengte hunner geschriften eens
met een maat zouden worden bepaald en deze, na vijftig jaar,
een uitgestrektheid van tien volle meters zouden vullen op de
rekken van de Koninklijke Bibliotheek. Deze meetkundige statistiek mag doorslaand genoemd worden en is van aard om bij
den buitenstaander alle ontzag te wekken voor onze werkzaamheden.
Doch de Heer Tourneur heeft onze uitgaven niet alleen den
maatstaf aangelegd; hij weet ook wat er in te vinden valt en ik
geloof, dat hij het beter weet dan iemand van ons. Dat is voor
een geboren Waal een prestatie van belang die allen eerbied afdwingt.
Ieder van ons toch werkt op het eigen begrensde gebied
en voelt slechts belangstelling van bijkomstigen aard voor het
werk van den collega die andere terreinen beheerscht.
De bibliothecaris echter heeft geen voorkeur. Hij is de
meest onbaatzuchtige ontginner van alles wat er op de boeken-
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markt verschijnt. Hij hoeft de boeken wel niet te lezen, maar hij
moet weten wat er in staat om anderen den weg te wijzen naar
wat zij wenschen te lezen en te leeren.
Wanneer wij thans van U vernemen wat onze publicaties
al niet bevatten over de studie van de Nederlandsche taal en
letterkunde, het onderzoek van Nederlandsche handschriften in
vreemde bibliotheken, de bibliographie der Middelnederlandsche
uitgaven, de kennis der tongvallen, de toponymie, het aanvullen
van onzen woordenschat, de geschiedkundige vraagstukken, de
studies over de meesterwerken onzer literatuur, de godgeleerdheid,
de staathuishoudkunde, de rechtswetenschap, het onderwijs, de
schoone kunsten, de folklore en zelfs de exacte wetenschappen,
dan krijgt men de overtuiging dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie een plaats is waar hard gewerkt wordt, een bijenkorf
die nooit tot rust komt.
Geen betere hulde kon ons worden gebracht voor al dien
arbeid dan de heerlijke tentoonstelling, door U bedacht, waar wij
de monumenten onzer taal en letterkunde van af de XIIIe eeuw
kunnen zien uitgestald in kostbare handschriften, eerbiedwaardige inkunabels en zeldzaam geworden uitgaven. Heel onze literatuur verschijnt ons hier in haar ouden luister met de roemrijkste namen en de glorierijkste titels 1 « Van den Vos Reinaerde »,
Jacob van Maerlant, « Koninck Karel ende Elegast », Hadewych,
« Elckerlyc », Jan van Ruusbroec, Jan van Boendael, « De Brabantsche Yeesten », Thomas a Kempis, Jan van Heelu, de Rederijkers tot 1600 met hunne Spelen van zinnen, Refereynen,
zandjuweelen, Anna Bijns, Marnix van Sint Aldegonde, Van
der Noot en Kiliaen, de XVII e eeuw met Willem Ogier, Michiel
de Swaen, Cornelis de Bie, Karel van Mander, Justus de Harduyn,
Pater Poirters. Zelfs de XVIII e eeuw krijgen wij hier te zien met
onzen ondergang, wanneer wij het moesten stellen met vertalingen uit het Fransch en Almanakken, maar ook reeds de opwekkers
onzer wedergeboorte hoorden aan het woord komen met Frans
Rens, Karel Vervier, Maria Doolaeghe, Prudens van Duyse en
Jan Frans Willems.
Het is een schitterend overzicht geworden dat heel ons oud
en rijk verleden deel laat nemen in den jubel van dezen dag en
het ware te hopen, dat deze tijdelijke tentoonstelling met eerbied
en aandacht door de groote schare zou bezocht worden. In de
geschiedboeken onzer vroegere glorie kan het Vlaamsche Volk

fierheid opdoen en kracht putten voor zijn opgang in den nieuwen tijd.
Aan U, Mijnheer de Hoofdconservator, die dit gelukkig
initiatief nam, aan uwe geleerde medewerkers, aan Dr. Frederik
Lyna die de handschriften uitzocht, aan Dr. Frans Schauwers
die de drukwerken bij elkaar bracht, gaat onze oprechte en hartelijke dank. Gij hebt onze Academie groote eer aangedaan en
een onschatbaren dienst bewezen.

ONTVANGST DOOR DEN HEER
MINISTER VAN OPENBAAR ONDERWIJS
EN MEVROUW J. HOSTE

In de Rubenszaal van het Koninklijk Museum van Oude
Schilderkunst had vervolgens een receptie plaats door den Heer
Minister van Openbaar Onderwijs en Mevrouw J. Hoste.
Benevens de Academieleden, de Buitenlandsche Eereleden, de
Afgevaardigden en Genoodigden, kunnen onder de talrijke aanwezigen worden genoemd :
de Heer Grootmaarschalk van het Hof, Graaf L. Cornet de
Ways Ruart en de Heer Ceremoniemeester van het Hof, C. Papeians
de Morchoven;
De heer Graaf G. de Hemricourt de Grunne, vanwege het
Huis van H. M. Koningin Elisabeth;
uit de Diplomatieke wereld o. a. de Heeren Morris, ambassadeur van de Vereenigde Staten; Laroche, ambassadeur van Frankrijk;
Patijn, gezant van Nederland; De Dardel, Gezant van Zweden;
rikaansche Unie;
Dr. H. D. Broekhuizen, Gezant van de Zuid-Afrikaansche
en, Gezant van DuitschLasdin, Gezant van Lettonié; von Richthofen,
land; Mr. van Romburgh, Konsul-Generaal van Nederland;

uit de Regeerings- en Parlementaire wereld, de Ambtenaarswereld en de Ministerieele Kabinetten o. a. de Heeren Slotemaker
de Bruine, Minister van Openbaar Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van Nederland; Ministers Bouchery, De Schrijver,
Pierlot, Rubbens; Oud-Ministers Carnoy, P. Hymans, Nolf,
Fr. Van Cauwelaert; C. Huysmans, Voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers; Marck, Mundeleer, Ondervoorzitters
van de Kamer; Senatoren Van Roosbroeck, Vander Stegen, tevens
Burgemeester der Stad Gent; Baels, Gouverneur der provincie
West- Vlaanderen; E. De Veen, Voorzitter van het Rekenhof; Graaf
de Lichtervelde, namens den Eerste-Minister; Nyns; Glesener;
Firmin Van Hecke; Sterkens; Mennekens; Grojean; Martens;
Kuypers; J. Goris; Adam;
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uit de Universitaire, Letterkundige en Kunstwereld o. a. de
Heeren Van Wayenberg, Vice-Rector van deLeuvensche Universiteit;
Prof. V. Tourneur, Hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek
van België; Prof. R. Foncke; Prof. Hegenscheidt; Dr. Willems, van
het Wetenschappelijk Fonds; Johan Fabricius; G. Martens; A. Saverijs; Prof. Fr. De Backer; Prof. A. De Ridder; 0. Van Hauwaert;
el; Ch. Bernard; Em. Hullebroeck;
Jan Poot; Horace van Of fel;
L. Ontrop; A. Laes; G. Walschap.
Aan dit uitgelezen gezelschap, waaronder zich ook vele dames
bevonden, werd een thee aangeboden.
Onder leiding van Meester D. Defauw werd in de conferentiezaal
een concert van oude Vlaamsche Muziek gegeven. Het keurig Nationaal Orkest van België, wist het grootste succes te behalen met de
uitvoering van een aantal oude Vlaamsche liederen.
Geleid door den Heer H. Teirlinck werd daarna de Middeleeuwsche klucht : « Drie Dagen Heere » ten tooneele gebracht. De Dames
Cabanier en De Veirman en de heeren A. Bouchez en A. Denis,
evenals regisseur Gust. Maes werden levendig toegejuicht.
Hier volgt het programma van dat buitengewoon geslaagd feest.

Opvoering van

Drie Dagen Heere
Middeleewsche klucht door
Herman Teirlinck omgewerkt
Een orkest onder leiding van
Désiré Defauw
zal de voorstelling opluisteren met een
landelijke tuil van volksliederen door
Daan Sternefeld uitgelezen.

Spelers : Mevrouw CABANIER, van den Koninklijken Vlaam-

schen Schouwburg van Brussel,
Mevrouw DE VEIRMAN,

van den K. V. S.

Arthur BOUCHEZ,

van den K. V. S.

Adolf DENIS,

van den K. V. S.

Regie : Gust

MAES

Muziek : Maurice

RASKIN,

concertmeester, viool solist van het
Nationaal Orkest van België.

Frans WIGY, eerste viool

van het N. 0. B.

Julien PLUSQUiN, eerste viool

van het N. 0. B.

Robert HOSSELET, eerste viool

van het N. 0. B.

Pierre DE GROOTE, tweede viool solist van het N. 0. B.
Jean VAN CAMPENHOUT, tweede viool van het N. 0. B.
van het N. 0. B.
Charles FOIDART, alt solist
Adolphe FREzIN, cello solist

van het N. 0. B.

Nestor HUGUET, basso solist

van het N. 0. B.

Eugène GOFFART, fluit solist

van het N. 0. B.

Isidore VERHULST, hobo solist

van het N. 0. B.

Alfred DELCAMPE, klarinet solist

van het N. 0. B.

Julien KERREMANS, baspijp solist

van het N. 0. B.

Jean-Baptiste FAULX, hoorn solist

van het N. 0. B.

Mve DE BACKER-STERNEFELD, harp

Armand DUFOUR, klavier.

solist v. h. N. 0. B.

FEESTMAAL
IN DE
SALONS VAN HET HOTEL METROPOLE

Tot slot van de feestelijkheden werd door de Academie op

6 October, om 8 uur 's avonds, in de salons van het HStel Métropole,
te Brussel, aan haar genoodigden een banket aangeboden.
De Heer Bestuurder Dr. J. Muls zat de eeretafel voor. Aan
zijn rechterzijde namen plaats de Heer Minister J. Hoste; de Heer
Minister Dr. H. D. Van Broekhuizen, Buitengewoon Gezant van
de Zuid-Afrikaansche Unie; Prof. Huizinga, Prof. Verdeyen;
aan zijn linkerzijde de Heeren Minister Slotemaker de Bruine,
Gouverneur Baron Houtart, Dr. Goemans en Prof. Baader.
Voorts woonden het feestmaal bij de Heeren Leden en Buitenlandsche Eereleden : A. Carnoy; J. Cuvelier; E. De Bom; C. Huysmans; F. Prims; M. Sabbe; H. Teirlinck; F. Timmermans; F. V.
Toussaint; Fr. Van Cauwelaert; J. Van de Wijer; L. Van Puyvelde;
L. Willems; F. Baur; E. Blancquaert; J. Grauls; L. Grootaers;
Prof. de Vooys; Dirk Coster; Mej. Kronenberg; Dr. F. Kruitwagen;
Prof. Van Wijk; Prof. A. Verwey;
de Heeren Afgevaardigden en andere genoodigden : Prof. Besselaar; Prof. de Groot; Prof. Kaufmann; Dr. Mees; Prof. Mennicken;
Prof. Michotte vanden Berck; Em. De Veen, Voorzitter van het
Rekenhof; Rector A. Bessemans; Prof. F. Sterkens; J. Mennekens;
J. Lindemans; Ed. Poncelet; G. Van type; G. Virrès; J. Opsomer;
Edm. Ronse; H. Vande Velde; Prof. V. Tourneur; J. Van Straelen;
Prof. P. Van Oye; Insp. 0. Van Hauwaert; Burggraaf Ch.
Terlinden; J. Vandecauter; J. Verhaeghe; J. Van Ginderachter;
L. Heeman; Th. Bogaerts; J. Diets;
de Dames : Mevr. Besselaar; Mevr. de Groot; Mevr. de
Vooys; Mevr. Monteyne; Mevr. Sabbe; Mevr. Toussaint; Mevr.
Van Puyvelde; Mevr. Willems;
Onder den maaltijd werden heildronken ingesteld door Minister
Slotemaker de Bruine aan Z. M. den Koning der Belgen, door
Minister J. Hoste aan H. M. de Koningin der Nederlanden en aan
Z. M. den Koning van Groot-Brittanje.

-I12Toespraken werden gehouden door de Heeren Minister Slotemaker de Bruine; Minister Dr. H. D. van Broekhuizen; Prof. A.
Verwey; Prof. Besselaar; Prof. Mennicken; Oud-Minister, Voorzitter
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers C. Huysmans; Heeman;
Theo Bogaerts.
Van eenige dezer toespraken wordt ons gegund den tekst hier
te laten verschijnen.
Tijdens het banket werd onder applaus der vergadering door
den hr. Muls een telegram vanwege de Bestendige Deputatie der
Provincie Brabant medegedeeld waarbij dit officieel korps de Academie ter kennis brengt, dat de Provincieraad van Brabant te
haren gunste dezelfde schenking heeft gestemd als de Provincieraden van Antwerpen, Limburg, Oost- en West- Vlaanderen.

Toespraak van de heer Slotemaker DE BRUINE
Ik begin gaarne met mijn hartelijken dank uit te spreken
voor de uitnoodiging, mij geworden, en met het uitspreken van
mijn hartelijkste gelukwenschen aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie. Allerlei redenen nopen mij daartoe. Eén daarvan
moge ik met name noemen. Bij de oprichting van de Academie
namelijk werd in de doelstelling « de verheerlijking der moedertaal » opzettelijk vermeld; daarbij echter zijn zoowel de Vlamingen als de Nederlanders betrokken. Op dit punt bestaan
reeds vele relaties.
Ik denk aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal;
mijn indruk is, dat ter zake de betrekkingen tusschen Nederland
en België wel eens ietwat verslapt zijn ; dat zij sinds eenigen tijd
echter weder worden versterkt. Ik juich dit laatste van harte toe
en wil het gaarne voor mijn deel bevorderen.
Ik denk voorts aan een interview door den heer Toussaint
v. Boelaere in Februari van dit jaar gegund aan « Het Laatste
Nieuws », waarin het gaat over den woordschat en de zuiverheid van de Nederlandsche taal. Dit schijnt mij een zeer belangwekkend onderwerp, waarbij wij over en weer belang hebben.
Wij in Nederland kunnen zeker van U leeren ; en omdat ik dat
zoo dadelijk met voorbeelden aanwijzen zal, schiet ik wel niet
in hoffelijkheid jegens U te kort door ook op te merken, dat Gij
in België ook iets van ons zoudt kunnen leeren. Zoo erken ik,
dat ik in Uw straten gelezen heb « stilstand op vraag », doch dat
ik dit pas begreep, toen ik het in het Fransch vertaalde. Daarentegen kunt Gij in Nederland een « restauratie » aangekondigd
vinden, waarin ik in België het opschrift « spijszaal » lees. Wij
wennen ten onzent ons almeer af, een « déjeuner » of een « lunch »
te gebruiken; wij gebruiken een « noenmaal ». En ik heb vandaag
in enkele redevoeringen een zinswending beluisterd, die mij
buitengemeen belangwekkend schijnt. Gij noemt « bestendig »,
wat wij nog noemen « permanent » en Gij zegt « gebeurlijk »
waar wij nog zeggen « eventueel ».
Dit weinige moge volstaan om aan te wijzen, wat wij door
onderlinge aanraking en samenwerking voor den rijkdom en
de zuiverheid van de taal, die wij beiden lief hebben, zullen

- 114 -

kunnen doen. Ik ga echter nog een stap verder. Het gaat immers
over dezelfde taal. Wie een geschiedenis van de Nederlandsche
Letterkunde opslaat, vindt daar Van den Vos Reinaerde, Floris
en Blancheflor, Anna Bijns vermeld. Hij vindt Jan van Ruysbroek als vertolker van geestelijke gedachten, die in het gansche
Nederlandsche taalgebied wordt genoten. Ik noem Ledeganck,
Conscience, Felix Timmermans als schrijvers uit onderscheidene perioden en alien hartelijk in Nederland gewaardeerd; ik
noem Guido Gezelle. Van den laatsten zeg ik, in verband met
wat ik heden heb gehoord, nog tweëerlei. Huizinga noemde
hem zooeven den man, die ons van alle Vlamingsche schrijvers,
het liefst is; ik ben van geen ander gevoelen. Door Uw bestuurder heb ik heden vernomen, dat de strijd voor het Nederlandsch
in België in een bepaald tijdsgewricht ook dààrom moeilijk was,
omdat menigeen hier te lande vreest, dat langs den weg van het
Nederlandsch de Protestantsche... duivel zou kunnen intocht
doen ten Uwent. Het verheugt mij als geloovig Protestant U
te kunnen verzekeren, dat ik in mijn kerk meer dan eenmaal
door den prediker Guido Gezelle heb hooren aanhalen als vertolker van dat geestelijke, dat ook ons boven alles dierbaar is.
Wij in het Noorden weten in Uw letterkunde voortbrengselen te waardeeren : Uw fijne leute; Uw penceelende klanken;
de lenigheid, de buigzaamheid van Uw taal; het teekenen en
ontleden op eigen wijze van het zieleleven, het ontdekken van
geestelijke diepten. Het is onze gezamenlijke taak den woordschat en het gansche taaleigen te bewaren, te verrijken, te zuiveren ; over en weer. Het gaat over onze diepe moedertaal, waarin
wij het beste zeggen in uren van vervoering en in uren van pijnigenden nood.
Ik zie zeer wel in, dat er nu nog technische, administratieve
en practische vragen zijn, die om oplossing roepen, maar wier
oplossing men niet zoekt aan een feest-maaltijd; dit een en ander
is van later orde. Thans was het er mij om te doen bij U en mijzelven den wil te wekken en vooral de ziel, die noodig zijn om
iets groots tot stand te brengen.

Toespraak van Prof. A. VERWEY
Dames en Heeren,
Als ik hier het woord neem om de dankbaarheid te uiten
die de nederlandse gasten, vertegenwoordigers van lichamen en
bizondere personen, gevoelen, dan is dat schijnbaar een eenvoudige taak. Al die noord-nederlanders toch, hetzij ze hier slechts
hun eigen persoon of een meer algemeen lichaam vertegenwoordigen, zijn het erover eens dat hun dankbaarheid groot is.
Welke gast, in oude of nieuwe tijden, zou meer kunnen verlangen dan ons werd aangeboden aan eerwaardige en schone
indrukken, aan boeiende welsprekendheid, aan verzorging van
hun uiterlijk welvaren, en aan geestdrift en wijding, voortgekomen uit de paring van een bezielend verleden en het vaste
geloof aan de toekomst van Vlaanderen. Daarvoor te danken is
eenvoudig, en het levert generlei moeilijkheden op. De moeilijkheid begint pas, wanneer ik bedenk dat die gasten, namens wie
ik spreek, hoewel allen Noord-Nederlanders toch zo verschillende persoonlijkheden zijn, zoveel verschillende lichamen ver,
tegenwoordigen. Ieder van hen zou op zijn eigen wijze willen
toespreken. Dat is juist het eigenaardige van Hollanders dat zij
— ik zeg niet zoveel mogelijk, maar toch liefst zoveel doenlijk,
ieder een beetje anders zijn, een beetje anders dan hun landgenoten, bedoel ik. Voor U, Vlamingen is het misschien heel
gemakkelijk voor uzelf en toch voor alle Vlamingen tezamen te
spreken. Voor een Hollander daarentegen is het een waagstuk.
Hij mag zich wenden hoe hij wil, de kans is groot dat hij het zijn
« Kiezers » niet naar den zin zal maken.
U denkt nu misschien dat ik dit afkeur en mij bij u bezwaar. Maar dit is het nu juist; ik kan het niet afkeuren. Integendeel ben ik diep overtuigd dat ieder van ons — ieder van uw
hollandse gasten — hier iets heeft opgedaan waarvoor een ander
niet namens hem bedanken kan.Wij zijn toch mensen, nietwaar?
Een Koninklijke Vlaamse Academie bestaat uit mensen, en de
nederlandse gasten zijn mensen; en nu zijn die twee groepen tot
elkander genaderd en ze hebben van man tot man, soms van
man tot vrouw en omgekeerd, gesproken, gemaaltijd, genoten,
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meegevoeld, — en denkt ge dat nu niet ieder een schat in zijn
hart zou hebben opgelegd, waarvan alleen hij of zij zelf, als ze
het wilden, naar behoren zouden kunnen spreken ? Oude vrienden hebben elkaar teruggezien, nieuwe zijn gevonden, inzichten
zijn verhelderd, vooroordelen zijn opgeruimd, moedeloosheden
zijn misschien geweken bij het zien van de moed die anderen ontwikkelden. Welnu, de ervaring van deze imponderabilia is bij
ieder anders — ik voor mij, vol van al het beleefde, zou niet
weten wie ik tot mijn woordvoerder zou moeten benoemen om
het namens mij uit te spreken — ik zou het zelf niet kunnen
en ik ben zeker dat het al mijn hollandse lotgenoten — want
ik spreek nu ten slotte toch uit hun naam — dat het hun daarin
juist zo gaat als mij.
Nochtans, geëerde tafelgasten — kon ik niet laten te zoeken
naar een verbindingspunt, en nu ik toch aan het zoeken was, besloot ik een verbindingspunt te vinden niet alleen tussen de
Noord-Nederlanders onderling, maar van hen met U, ZuidNederlanders, te gelijkertijd.
Zoals het meer gaat : wanneer men aan de ene pool niet
wezen wil of niet wezen mag, komt men onvermijdelijk bij de
andere uit. Ik wou en mocht niet spreken van onze persoonlijke
gevoelens, en ik begon me te vragen of er niet de een of andere
onbetwistbare wiskunstige formule was, waarbij we ons allen
konden neerleggen. Iets zo onpersoonlijks als — een Cijfer, ja
een Cijfer. Toen ik dat zei, voelde ik dat ik er heel dicht bij was.
Een Cijfer, maar een cijfer van heel bizondere betekenis : een
datum, een jaartal misschien. Een jaartal, dat was de verlossende
gedachte waardoor ik het recht kreeg tot u te spreken.
U hebt al geraden wat ik zeggen wil. Er is dezer dagen voor
ons maar één jaartal. We vieren het vijftigjarig feest van de
Academie, d. w. z. we herdenken het feit dat de Academie —
we hebben het meer dan eens door uw welsprekende voorzitter
horen uitspreken — werd opgericht in het jaar 1886.
Als ik U straks zal verzoeken uw glas op te heffen en een
dronk aan dat jaar te wijden, dan ben ik zeker dat ieder van ons
dit zonder tegenstribbeling zal doen. Maar, zover zijn we nog
niet. Ik wil u dat niet verzoeken voor ik gezegd heb wat ik onder
het jaar 1886 versta.
Als ik er naar terug denk — wat ik helaas gemakkelijk doen
kan — dan zie ik me, met enkele vrienden, dag aan dag ijverig
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— in het najaar van 1885 — begonnen tijdschrift. De Nieuwe
Gids heette dat zorgen-kind, dat kind van onze verwachtingen.
U weet van welk een groot belang dat tijdschrift voor de ontwikkeling van onze letterkunde geweest is. Van onze letterkunde in de eerste plaats, maar ook voor die van de schilderkunst, en, ruimer gezien, voor veel denkbeelden die toen begonnen de boden te zijn van een nieuw leven. Politiek erg ekonornie,
taalkunde, wijsbegeerte en geschiedschrijving hebben baat gevonden bij die beweging die het tijdschrift grondde, en die men
voorgoed, en met nadruk de beweging van '8o heeft genoemd.
U moet geen geloof slaan aan hen die zeggen dat Tachtig
overwonnen is. Ik kan u zeggen, en ik spreek uit naam van Tachtig, dat het nog leeft. Andere geslachten zijn opgekomen met andere persoonlijkheden, en ze hebben den schat van het hun eigene
toegevoegd aan die van hun voorgangers, maar ook als zij zich
schenen af te scheiden, kwamen zij al spoedig tot de erkentenis:
een beweging, zooals de beweging van '8o er ene was, hebben
wij niet weten voort te brengen. Wij leven nog altijd onder de
ban, onder de impuls van Tachtig.
Men heeft doorgaans de gewoonte gevolgd alleen te letten
op sommige elementen van Tachtig. Op zijn individualisme, op
zijn zelfgenoegzaamheid, op zijn aanhankelijkheid aan de stelling van het l'art pour Part. Omdat die elementen noodzakelijk
in het begin de grootste werking toonden, lette men niet op de
andere. Ook die andere waren er : de aandriften van religie en
gemeenschap, de openheid voor natuur en volksleven, de innerlijke zekerheid dat een dichter die geheel voor zijn kunst
leeft tenslotte de uitdrukker en vertegenwoordiger is van zijn
volk.
Welk een geheimzinnig verschijnsel is toch die drang die
van periode tot periode in een volk komt opzetten, die drang
naar nieuw leven, dat zijn vorm zoekt, ook in de gebieden van
kunst en geest. Zo in 1830, zo in 1880. Zo in Holland, zo in Vlaanderen.
Ik, dames en mijne heeren, vind het niet toevallig dat in
eén zelfde jaar de eerste jaargang van de N. Gids verscheen èn
de Kon. Vlaamsche Academie werd opgericht.
Nazaten van '8o, van '86, zijn de nu levende Noord-Nederlanders, nazaten van '8o, van '86, -- hoewel met heel andere
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achtergrond van geschiedenis, en met een heel andere, een eigen
oorspronkelijkheid, mijne Heren van de Vlaamsche Academie,
zijt ook gij.
Daarom is het, geeerde aanwezigen, dat ik mijn glas ophef
en deze dronk instel : Uw jaar, ons jaar 1886, dat het leve! dat
het leve en nawerke in U en ons.

Toespraak van de heer Prof. Dr. BESSELAAR
uit naam van
« die Suid -Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns »
By die Volkebond is die lande in Frans ingeskrywe en
kom Afrique du Sud omtrent eerste, by die Koninklike Vlaamse
Akademie kom Zuid-Afrika wat met z begin, laaste onder die
buitelanders. Dit bewys die gesonde historiese insig van die
Vlaamse Akademie. Soos van mire opgemerk is, kom die Dietse
beskawing uit Vlaandere; die swaartepunt word dan verleg na
Brabant en kom in die zede eeu na Holland toe. Maar in dieselfde
17áe eeu, mos in 1652, is daar 'n steggie oorgeplant na SuidAfrika. Dit het tyd geneem, maar nie te lank nie, of die aflêerloot het wortel geskiet en het opgegroei tot 'n groenende inlandse boom en Afrikaans is vandag die jongste Germaanse
taal en een van die gesondste en sterkste. Die ander Germaanse
tale het 'n verlede, die Afrikaanse taal het 'n toekoms!
Die beskawings van Vlaandere, Nederland en Suid-Afrika
behoort by mekaar, is een in oorsprong, in taalskat en in letterkundige inslag wat kom kenmerk deur didaktiek, humor en realisme. U kry aldrie by aldrie, maar in verskillende verhouding.
Die Nederlandse letterkunde is van die drie die mees didaktiese, die Vlaamse die mees realistiese, die Afrikaanse die mees
humoristiese in die edelste sin van die woord. Dit spieël die
onderskeid tussen die drie volksaarde. Sit twee Afrikaners langs
mekaar en binne drie minute sit hulle en gesels en lag lekker.
Dis hulle mooi land, die onoortreflike klimaat en die vrye lewe
wat die mense gelukkig laat voel.
Afrikaans bewaar die ou erfskatte van die oorspronklike
Diets. Ek het Middelnederlands onderrig aan altwee kante van
die ewenagslyn, maar nêrens het die gees en sfeer van die Mn1.
beter ingeslaan as in Suid-Afrika : die diepe natuurgevoel, die
vroom godsdienssin, die elementair menslike word in SuidAfrika deur die jongspan aangevoel as verwant, as hulle eie.
Die deftige Nederlands van Vondel en Hooft, van Potgieter en
Da Costa is nie 'n gemaklike tuig vir die jong Afrikaanse ryperd
nie, maar gee kom Gezelle en by sê spontaan : nee, dis mooi!
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Styn Streuvels se Zonnety, Felix Timmermans se Pallieter en
soveel ander Vlaamse skrywers en digters, Teirlinck nie te vergeet nie, word verstaan en graag gelees, soos ook die werke van
De Man algemeen geliefd is. Natuur met sy platteland se mense
en gebruike, vaderland en moedertaal, doen 'n beroep op die
Afrikaner en die
Suid-Afrikaanse Akademie vir T aal, Lettere en Kunst

in 1909 op Bloemfontein gestig, waarby Dr. Van Broekhuizen,
die Afrikaanse Gesant by die howe van Brussel en Den Haag,
en die spreker van die oomblik aanwesig was, daardie groot gedagte en skepping van President Steyn, het wortel geskiet in
die Afrikaanse bodem en vlerke aangeskiet in die Afrikaanse verbeelding. Oktober is ons heldemaand ! Dis die maand van President Paul Kruger, van Generaals De Wet en De la Rey! Jaar na
jaar word die helde se nagedagtenis gevier. Hierdie selfde week
op Saterdagaand, io Oktober, is die groot Kruger-aand.
As verteenwoordiger van die Suid-Afrikaanse Akademie
dank ek nou en hier die Koninklike Vlaamse Akademie vir die
eer wat hulle hulle. S. Afrikaanse suster-instelling aangedoen
het deur haar uit te nooi op U goue jubelfees. Ons wil van U
leer, nie net hoe om fees te vier nie, maar hoe om te werk, te
werskaf, te worstel en te wurg om ons regte op papier te maak
tot regte in die praktyk. Ons leer van die Nederlandse Akademie
van Wetenskappe, van die Leidse Maatskappy van Letterkunde,
ons wil ook leer van die Vlaamse Akademie. U in Europa is skatryk aan kuns, aan kennis, aan tradisie, jy val hier oor die slim
mense wat met mekaar wedywer en partykeer rusie maak ook,
ons in Suid-Afrika is maar jonk en min in aantal, maar ons
is doodernstig en het een eienskap ; as ons nou eenmaal meen
om 'n ding te bereik, dan meen ons dit en dan bereik
ons dit.
Voor ek gaan sit, wil ek U een ding vraag, assamblief tog!
Moenie uitsluitend dink aan Suid-Afrika as die land van Boere
met lang baarde wat op perde rondjakker en elke more voor die
brekfis 'n paar Engelse en kaffers doodskiet nie. Suid-Afrika is
'n groot land, in die lengte van Brussel na Moskou, in die breedte
van Brussel na Madrid; daar is maar een miljoen HollandseAfrikaners, maar ons werk en woel. Afrikaans het sy regte verkry
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in die skool, in die kerk, die parlement, die staatsdiens en die
pers. Dit moet nog kom in die handel, in die wetenskap, in die
kuns. Help ons met U voorbeeld, U raad en vriendskap in die
gees van René de Clerq
Hollands, Vlaams en Afrikaans,
Slechts de naam is anders.
Boven 't vlak des oceaans,
Boven ruimte, boven tijd
Staan wij in der geesten strijd,
In weelde en nood,
Drie-enig groot,
Groot-Nederlanders.

Toespraak van den heer Prof. Dr. PETER MENNICKEN
Meine Damen and Herren!
Am Ende der schonen and reichen Tage will ich im Namen
der Vertreter Deutschlands den Dank sagen fur die freundschaftliche Aufnahme, die wir bei Ihnen fanden. Noch einmal
-- and nun vor dem ganzen Kreise — sei es zum Ausdruck
gebracht, wie sehr wir tins Ihnen verbunden fuhlen.
Wir werden heimkehren, reich an Erinnerungen. Wir werden zuruckdenken an die Tage voller Festlichkeit -- einer echten,
lebendigen Festlichkeit, die nicht nur ein angernessener Rahmen
war, sondern darin die Seele Flanderns unmittelbar lebte and
webte.
Wir werden zuruckdenken an die Freundschaften, die sich
in diesen Tagen banden, an die Menschen, denen man hier
begegnete, an die Menschen, mit denen man hier herzlicher
zusammenwuchs.
Wir werden heimkehren mit der Erinnerung, daB wir teilnahmen an einer historischen Stunde, daB hier Entscheidendes
geschah, nicht nur in der Geschichte der f lámischen Literatur,
sondern auch in der Geschichte des f lámischen Vólkes. tend
wir werden die Erinnerung in uns tragen, daB wir dabei waren.
Aber alles das ist fur uns nicht nur eine schone Erinnerung.
Wir fuhlen uns nicht aul3erhalb dieses Geschehens, sondern wir
fuhlen uns zum Kreise gehorig. Wir haben fur Flandern nicht
nur ein Interesse, nicht nur Sympathie, wir verehren nicht
nur dieses Land and dieses Volk, wir lieben es. Wir sind ihm
verbunden in guter Nachbarschaft, durch Verwandtschaft, durch
Geschichte and Kultur.
In diesen Tagen bin ich der Erste, der nicht niederlándisch spricht — aber die deutsche Sprache wirkt hier nicht wie
eine fremde and hat in Ihrem Kreise auch ihren Platz. Vom
Anfang der Wiedererweckung der f lámischen Sprache bis heute
hin bestehen zwischen Flandern and Deutschland nahe and
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wesentliche Beziehungen. Und diese Verbundenheit and diese
Freundschaft lebt fort and ist lebendig.
Den f lámischen Dichtern ist man heute in Deutschland
besonders zugewandt, fiber die grol3en f lámischen Schilderer
ist man so gut unterrichtet wie fiber die eigenen Maler. Die
f lámische Mystik findet heute neue Freunde — and an der Wiederentdeckung and Wiederbelebung der alten f lámischen Musik
haben wir einep wesentlichen Anteil. Von unsern hohen Schulen
aus werden Flandernfahrten unternommen. Wir biltieten f lámische Arbeitskreise, deren Ziel es ist, das Leben unseres Nachbarvolkes naher kennen zu lernen and freundschaftliche und
kulturelle Beziehungen zu suchen.
So stehen wir mitarbeitend in Ihrem Kreise. Unsere Arbeit ist nicht nur ein Anfang; wir kénnen uns schon vieler Erfolge erfreuen and dfirfen Weiteres erhoffen.
Ich erhebe mein Glas and trinke zu der Akademie and dein
f lámischen Volke!

Toespraak van den heer HEEMAN
Ondervoorzitter van den Algemeenen Belgischen Persbond

Mijne Heeren,
Een samenloop van omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil, heeft den Heer Henen, Voorzitter van den Algemeenen
Belgischen Persbond, verhinderd hier dezen avond aanwezig
te zijn, zoodat hij op mij, als Ondervoorzitter, beroep heeft moeten doen om hem bij deze gelegenheid te vervangen. Hij verzocht mij tevens hem bij U te verontschuldigen en zond mij
de toespraak welke hij U zou hebben toegericht.
Met al het gezag dat van zijn Voorzittersambt uitgaat,
spreekt de Heer Henen U dus bij monde van zijn afgevaardigde
die enkel zijn tolk is.
Mijne Heeren,
Ik breng aan de Koninklijke Vlaamsche Akademie den dank
en de gelukwenschen over van den Algemeenen Persbond.
Wij stellen het op prijs, Mijne Heeren, dat U zoo vriendelijk zijt geweest onze beroepsgroepeering mede te betrekken
in de feesten van de vijftigste verjaring van de stichting van Uw
doorluchtig korps. U hebt aldus willen toonen, dat er nauwe
banden bestaan tusschen hen die zich wijden aan den dienst
van wetenschappen en letteren en hen wier nederiger, doch
aan verantwoordelijkheden zware taak er in bestaat door middel
van het dagblad o. m. de uitslagen van uwe ontdekkingen en de
vruchten van uw geest in ieders bereik te stellen.
Trouwens, hartelijke betrekkingen verbinden de Pers en
de Akademie, en deze laatste is steeds op de hoffelijkste en bereidvaardigste wijze door de Pers bejegend geworden.
De bestendige secretaris, heer Goemans, die zoowat uw
minister van propaganda is, kwijt zich van zijn taak met een
tact en een iever waar niets op af te dingen valt. Mijne confraters
en ikzelf kunnen enkel opgetogen zijn met de uitstekende betrekkingen welke wij met hem onderhouden. Ik neem de gelegenheid te baat om hem onzen dank te betuigen en recht te laten
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wedervaren aan zijn geestes- en karaktergaven die den volmaakten gentleman kenmerken en ons toelaten in hem den voornamen Vlaming en den trouwen Belg te begroeten.
Bij dezen dank voegen wij, Mijne Heeren, onze levendige
gelukwenschen. Ik zal niet zoo vermetel zijn eene tweede uitgave te leveren van de merkwaardige rede waarin de heer Minister van Openbaar Onderwijs laatstleden Zondag den roem
van uw Korps verkondigde. In diepgevoelde en treffende woorden toonde hij aan wat de Vlaamsche kultuur U verschuldigd
is. U hebt machtig bijgedragen tot de hernieuwing van het geestelijk en zedelijk leven van Vlaanderen en bijgevolg tot de intellectueele grootheid van gansch België, welks geestelijk bezit
U verrijkt hebt. Uwe werkzaamheden hebben bijgedragen tot
de vorming en de ontwikkeling van eene Vlaamsche keure, bewust van hare rechten en van hare waarde, maar tevens ook van
haar dringende plichten in het kader onzer nationale instellingen
en het gemeenschappelijke vaderland van Vlamingen en Walen.
Doch, over de « elite » heen, hebt U gewild dat uw werk
het volk ten goede zou komen en het hooger opvoeren. Er bestaat geen edeler betrachting, en, in onze beroerde tijden, is
er geen andere waarvan men de verwezenlijking vuriger wenschen
moet. Want, zoo het, naar de bekende Latijnsche spreuk, waar
is, Mijne Heeren, dat leven vóór filosofeeren gaat, zoo is het niet
minder waar, dat het er op aankomt goed te leven. Hetgeen,
naar mijn bescheiden meening, beduidt dat de mensch, dien
naam waardig, de stof aan den geest, het ikzuchtig belang aan
het gemeenschappelijk welzijn ondergeschikt dient te maken.
Een volk is vooral groot door de bezorgdheid welke het aan
den dag legt om in den Staat den eersten rang toe te kennen
aan de werken van den geest, van de overweging en de bezieling,
aan de Wetenschap, de Letteren en de Kunst. Uw voorbeeld
getuigt van die lichtende, onomstootbare, waardevolle waarheid. In naam van de Belgische Pers wensch ik er U eerbiedig
geluk om.
Voortgaande in zijn eigen moedertaal, zou onze geachte
voorzitter, een te Gent gevestigde Waal, bij wat voorafgaat nog
deze woorden hebben toegevoegd :
Je terminerai par un vceu, qui est aussi le vótre, qui est
celui de tous les Flamands cultivés, qui est celui des Wallons
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les jours, des nécessités de la vie pratique, dans un petit pays
comme le nótre. Nous sommes plus de huit millions d'habitants
presque à l'étroit entre les frontières les séparant de voisins
puissants qui ont contracté la fácheuse habitude de venir trop
souvent régler leurs comptes chez nous. Nous parlons deux
langues, nous nous réclamons de cultures différentes, ce ne sont
point cependant des obstacles insurmontables au maintien d'une
entente, d'une concorde, d'une cohésion auxquelles nous vouent
d'ailleurs les fatalités géographiques, les nécessités économiques,
la communauté des souvenirs et des espoirs, la menace des mêmes périls, la pratique séculaire de la liberté. Au contraire, la
diversité linguistique et culturelle de la Belgique est pour notre
patrie une richesse de plus. Eh bien, je souhaite de tout coeur
que cette richesse, tous nos compatriotes aspirent à 1'atteindre
et qu'ils accomplissent l'effort nécessaire pour la conquérir, les
uns en s'appliquant á l'étude du francais, les autres à l'étude
du néerlandais. Tous réaliseront ainsi le rave du vieux poète
romain Ennius qui connaissait trois idiomes et qui disait : « Il
possède trois coeurs, c'est a dire « it est trois fois homme, celui
qui possède trois langues ». En Belgique, Messieurs, plus modestement, nous nous contenterions déjà de deux...
Ik hef mijn glas op den voorspoed en de toekomst van de
Koninklijke Vlaamsche Akademie!

II.
ADRESSEN

A.

ACADE M I Ë N
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Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten van België.
De Koninklijke Belgische Academie stelt er prijs op deel
te nemen aan het openbaar huldebetoon aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie gebracht ter gelegenheid van haar vijftigjarig jubelfeest.
Bij meer dan één gelegenheid heeft onze vereeniging het doel
en streven van de Koninklijke Vlaamsche Academie op het gebied
der Nederlandsche taal- en letterkunde zonder voorbehoud gewaardeerd.
Onder onze leden zijn er enkele die tevens ook zetelen in
de Koninklijke Vlaamsche Academie. Wellicht past het er hier
aan te herinneren dat de eerste vergaderingen van deze Academie
in de lokalen van de Gentsche Universiteitsbibliotheek werden
gehouden, dank zij dezer conservator Dr. Ferdinand van der
Haeghen, lid van beide Academiën.
De Koninklijke Belgische Academie verheugt zich in de
onverpoosde bedrijvigheid van de zustervereeniging en sluit zich
van harte aan bij de haar toegebrachte gelukwenschen.
Brussel, October 1936.
De Bestendige Secretaris,
M. de Selys Longchamps.

Voor den Voorzitter,
L. Leclère.
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Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
Hooggeachte Collegas,
Zonder overdrijving mag men beweren dat toen, eene halve
eeuw geleden, Zijne Majesteit Koning Leopold II de stichting
van de Vlaamsche Academie besloot, Hij zoodoende een der
belangrijkste daden zijner roemrijke regeering stelde.
De opdracht van deze Inrichting, taal en vlaamsche letteren
te bevorderen, is ten volle vervuld geweest.
De stoot door uwe leden gegeven aan de vlaamsche ontwikkeling is zoo groot en krachtvol geweest, dat niet alleenlijk de
vlaamsche letterkunde beter is gewaardeerd geworden in ons
land maar ook meer gekend en geprezen in den vreemde.
De opbeuring en de verfraaiing van de taal, de herleving
van al wat het Vlaamsch vernuft gedurende de vorige eeuwen tot
stand had gebracht heeft op grootsche wijze de faam en de prestige
van ons land doen stijgen.
De Koninklijke Belgische Academie voor Geneeskunde is
verheugd, bij de herinnering van dit lofrijk verleden, zich bij deze
wel verdiende feestviering aan te sluiten en zij wenscht aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie een nieuw tijdperk van bloei
en groei ten bate van ons duurbaar Vaderland.
De Ondervoorzitter,
Prof. De Beule,

De Voorzitter,
Prof. P. Nolf.

De Bestendige Secretaris,
Prof, Bruynoghe.
Brussel, den 6" October 1936.
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Académie royale de langue et
de littérature frangaises de Belgique.
L'Académie royale de Langue et Littérature frangaises présente A l'Académie royale de Langue et de Littérature flamandes
ses félicitations pour 1'oeuvre accomplie depuis sa création, et
elle lui souhaite le travail fécond dans l'avenir.
Les deux Compagnies sont vouées à des taches analogues :
à chacune est dévolue la mission de cultiver Tune de nos deux
langues nationales, de faire connaitre et de faire aimer les oeuvres
qui l'illustrent. Elles sont conduites par une ferveur commune
celle qui s'attache à la littérature, A son role éminent dans la vie
intellectuelle du pays.
L'Académie qui a la charge de représenter en Belgique la
littérature de langue francaise est heureuse de rendre hommage
A l'Académie qui représente la littérature de langue flamande
et, depuis cinquante ans, remplit avec dignité et avec éclat sa
mission. Elle la salue dans un esprit de collaboration fraternelle.
Au nom de l'Académie,
Le Secrétaire perpétuel,
Gustave Van type.

Le Directeur,
Emile Boisacq.
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Academisch Corps van Antwerpen.
Het Academisch Corps van Antwerpen wenscht de Koninklijke Vlaamsche Academie geluk bij hare vijftigste verjaring.
Deze gelukwenschen zijn des. te hartelijker, omdat zij uitgaan
van een instelling die in wezen en doel veel gelijkenis vertoont
met uwe Academie : in wezen, door structuur en werkmethodes;
in doelstelling, omdat beiden streven naar de ontginning van
nieuwe gebieden in het land van den geest en van de schoonheid.
De schilders en de beeldhouwers, de vertegenwoordigers
van het directe, het visueele beeld, begroeten hier met warme
sympathie hun geestelijke broeders, de kunstenaars en geleerden van het woord en van de taal.
Een halve eeuw is er verloopen sinds, op io October 1886,
in de Promotiezaal der Gentsche Hoogeschool, de plechtige
openingsvergadering der Koninklijke Vlaamsche Academie plaats
vond.
Het past vandaag hulde te brengen aan de ontginners van
het eerste uur, aan hen die gedurende meer dan een halve eeuw
strijd hebben moeten leveren om voor het Nederlandsch taalgebied in ons land eene officieele instelling op te richten, die
voor de litteraire beweging en de taalwetenschap het onmisbaar
centrum voor geestelijk verkeer, het richtsnoer voor gemeenschappelijke pogingen moet beteekenen.
De terugblik op den geleverden arbeid laat toe, met verheugenis te beklemtonen, dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde op gelukkige wijze aan
de verwachtingen heeft beantwoord. Het volstaat er de ledenlijst sinds de stichting op na te slaan, om een volledige panopticum der moderne Vlaamsche litteratuur en taalwetenschap
te overschouwen. Het is een lange rij van namen, waarvan talrijke
ook bekend geraakt zijn buiten het Nederlandsch taalgebied.
Indien wij vandaag eenen ongemeenen bloei onzer letterkunde beleven, mogen wij dat niet mede danken aan de bevruchtende
inwerking van uwen arbeid ? Want indien het waar is dat de
kunst in de eerste plaats de uiting blijft van individueele temperamenten, zoo mogen en moeten wij tevens bevestigen, dat de
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ontwikkeling van een talent altijd begunstigd wordt door een
gepaster klimaat.
Welnu, dit klimaat, deze hoogere mogelijkheid tot vruchtbaarheid en bloei, kan slechts bestaan door dien collectieven arbeid
en dit intiemer contact, die, ten slotte, de essentieele functie van
uw korps uitmaken.
Ook wij ontsnappen niet aan de uitstraling der geestesstroomingen, ontwikkeld door uwe bedrijvigheid. Parallelisme tusschen
onze wederzijdsche uitingen, zonder méér, is nooit een gangbare
formule gebleken, want de onderlinge beinvloeding is voor de
diverse kunstbeoefeningen eene onontwijkbare levensvoorwaarde.
Daarom begroeten wij U tevens als dankbare gasten, die
aan uw rijke tafelen kostbaar voedsel hebben gegaard.
In dien geest wenschen wij de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde stijgenden bloei en een onvergankelijke toekomst!
Antwerpen, October 1936.
De Voorzitter en Leden van het
Academisch Corps van Antwerpen.
Is. Opsomer.
I. Wappers.
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SuidAfrikaanse Akademie
vir Taal, Lettere en Kuns.
Hollandsch, Vlaamsch, Zuid-Afrikaansch,
Slechts de naam is anders.
Boven 't vlak des oceaans,
boven ruimte, boven tijd,
staan wij in der geesten strijd,
in weelde, in nood,
drieéénig groot,
Groot-Nederlanders.
RENÉ DE CLERCQ.

By geleentheid van die plegtige herdenking en viering van
die Vyftigjarige Bestaan van die Koninklyke Vlaamse Akademie voor Taal- en Letterkunde is dit 'n eer en 'n voorreg
vir die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Letter en Kuns
wat nog maar sewe-en-twintig jare bestaan om aan sy ouer
suster sy hartlike gelukwense aan te bied.
U in Vlaandere en ons in Suid-Afrika is ver van mekaar,
geskeie deur set en lande, maar onbreekbaar is niettemin die
bande wat ons verbind.
I. Vlaandere, Suid-Afrika en Noord-Nederland vorm die
heilige Drie-eenheid van taal en stam en Dietse verwantskap.
Onder allerlei omstandighede het ons gemeenskaplike Dietse
taal nou reeds meer as sewe eeue geleef, gebloei, gely en gegroei.

2. Ons geskiedenis kom op veel punte ooreen, maar die
palmboom het opgewas onder die druk.
3. Die Vlaamse volk en die Afrikanernasie het deur diepe
waters gegaan, maar ons het altwee ons lesse geleer en ons meen
tog dat U en ons, elk op sy eie gebied, iets van die wêreld gegee
het, waarsonder die wêreld armer sou gewees het.
4. Die Vlaamse skilderkuns, boukuns, letterkunde en hoër
studies het die innigste en beste openbaar wat u volk kon lewer
aan skoonheid en waarheid. Ons opbruisende, jong Afrikanerlewe soek ook na uiting in vorme van eie taal, eie skoonheidsdrang,
waarheidstrewe en geestesvryheid.
5. Ons bewonder u heide; ons weet van Jacob van Artevelde,
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van u burgers en boere. U ken ons groot manne : Retief en Celliers,
De Wet, Kruger en Steyn, om van die lewendes nie te praat nie.
6. Godsdiens, natuur, vaderland, moedertaal en die vryheidsideaal was die diepste motiewe van u digters en skryvers. -Dieselfde kragte het ook ons sangers geroer tot vers en tot lied.
7. U hoof is grys, maar u hart is jonk; u tors die las, die
eer van eeue. -- Ons is nog maar aan die begin van ons volksbestaan, maar ons dra die juk in ons jeug; ons wil van u leer
hoe om dit te dra tot eer van God, tot nut van ons jong volkie.
Ons voel geëerd en dankbaar vir die vriendskapshand wat die
Koninklike Vlaamse Akademie uitsteek na die Suid-Afrikaanse
Akademie. Help ons met u raad en voorbeeld.
Ons wens U van harte geluk met u goue Jubeljaar!
Bewaar en koester die pand wat U toevertrou is : die taalen letterkunde van Vlaandere! Dis uwe, dis ook ons syne : Maerlant en Vondel, Guido Gezelle en Rodenbach is gemeenskaplike
Dietse besit, so goed as Celliers en Totius, as Langenhoven en
Leipoldt.
Mag die Vlaamse Akademie lewe, groei en bloei!
Namens die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere
en Kuns,
u meelevende Stamgenote en Akademiebroeders in die verre
Suide.
Voorsitter
7 September 1936
F. S. Malan.
Sekretaris
I. M. Lombard.

B.

UNIVERSITEITEN
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Rijksuniversiteit te Cen t .
De Rijksuniversiteit te Gent, vertegenwoordigd door Haren
Rector en verscheidene van Hare Faculteitsprofessoren, kan zich,
op dezen heuglijken jubeldag, minder dan welke andere cultuurinstelling ook, onbetuigd laten.
Zij is, naar taal, geest, zetelplaats en oorsprong, Uw allernaaste verwante, zij dankt haar ontstaan aan dien alouden Nederlandschen beschavingsdrang, haar herinrichting aan dien onverzettelijken Belgischen vrijheidswil, haar omvorming tot een
Vlaamsche Universiteit aan die edelmoedige en onweerstaanbare
volksbeweging, waarvan U, Vlaamsche Academie, sedert vijftig
jaar, de hoogste wetenschappelijke uiting in dit land zijt geweest.
Zij gedenkt in feestelijke dankbaarheid : Uw sinds 1886
naar omvang en innerlijke waarde steeds hooger opgevoerde
vruchtbaarheid op het gebied der Nederlandsche taal- en letterkundige studie; den immer stijgenden bijval Uwer prijskampen,
die regelmatig herhaalde prikkels voor jeugdigen studielust,
op zoo oordeelkundige wijze de al te verwaarloosde hulpvakken
der Nederlandistiek (dialectologie, toponymie, lexicologie der
vak en kringtalen enz.) binnen de aandacht der jonge werkers
brachten en aldus een academische bedrijvigheid, waarvan de
ernst en grondigheid door alle bevoegden sinds lang worden
erkend, tot een gelukkige aanvulling van de traditionneel-universitaire vakstudie hebben gemaakt.
Zij herinnert met welgevallen aan de talrijke betrekkingen
van hartelijk buurschap tusschen onze beide instellingen : de
schitterendste onder hare leerkrachten (denk aan Vercoullie),
door U tot de academische waardigheid verheven; de vele leerlingen en oud-leerlingen onzer Alma Mater door U met goud
bekroond en aldus aangemoedigd of bevestigd in hun wetenschappelijke roeping; onze wederzijdsche plechtigheden, op jubel- en
rouwdagen, in broederlijke gemeenschap gevierd ; onze bibliotheken en verzamelingen onbekrompen elkaar ter beschikking
gesteld.
Niet het minst echter huldigt Zij, in Uw vijftigjarig bestaan,
de ruimte van inzicht en den waren nationalen zin waarmede U,
bij recht Uwer instellingkeure allereerst voor Nederlandsche
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taal- en letterkunde ingericht, den Algeheelen Cultuurnood van
Uw Volk wildet te gemoet komen, door onder Uw gastvrij dak
vertegenwoordigers te herbergen van al de studievakken, die de
beschavingsrijkdom van een meerderjarige Natie plegen uit te
maken.
Om dit alles is Uw recht op de dankbaarheid van Land en
Volk en Taalgemeenschap allergrootst!
Crescas, floreas, eximia Flandriae Academia, et in melius
semper ad scientiarum commodum patriaeque honorem collaborare pergas !
Namens den Academieraad :
De Secretaris,
D. De Meulemeester.

De dekens,
Blancquaert.
Kluyskens.
J. E. Verschaffelt.
Dauwe.

De Rector,
Bessemans.
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Rijksuniversiteit te Luik.
L'Université de 1'Etat a Liége est heureuse et fière de participer aux hommages qui, émanant de toutes les parties du monde
seront rendus pendant ces journées a l'Académie Royale flamande
de Gand. Déjà lors de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de sa fondation, fêtes auxquelles notre Alma Mater
ne manqua pas de se faire présenter, la voix unanime du monde
savant saluait l'activité vraiment admirable dont l'Académie
gantoise avait fait preuve durant un court laps de temps. Malgré
l'ébranlement de la guerre mondiale et de 1'occupation étrangère,
en dépit des soucis et des épreuves de l'après-guerre, qui menacaient de paralyser toutes les activités, quelles qu'elles fussent,
ce sont les mêmes expressions qu'il nous faut employer, les mêmes
élogues qu'il nous faut répéter. En dehors des disciplines historiques, qui forment son domaine propre : histoire politique et
économique, histoire littéraire, philologie dans tous ses développements, enseignement et pédagogie, la vaillante compagnie
flamande a franchi en quelque sorte ses propres frontières pour
s'adonner aux science de la nature, a la biologie et a la médecine.
L'Université de Liége se proclame volontiers solidaire de l'oeuvre
grandiose de nos confrères f lamands. C'est avec une légitime
fierté qu'elle rappelle l'intérêt que Liége n'a cessé de montrer
pour tout ce qui touche la langue et la culture de la moitié nord
de la Belgique. C'est aux professeurs liégeois Bormans et Van
Veerdeghem que l'on doit de connaltre le Servatius de Hendrik
van Veldeke, la Sainte Lutgardis; Stecher, un autre Liégeois,
a travaillé toute sa vie a faire connaltre les lettres néerlandaises
dans la capitale de la Wallonie, et ses efforts, après plus de trente
années, ne sont pas encore oubliés. Puissent les liens qui unissent
nos divers établissements de haut enseignement et nos sociétés
savantes devenir plus étroits de jour en jour, puisse l'Académie
flamande connaltre de longues années de prospérité et d'éclat
scientifique, pour le bonheur et l'épanouissement de la patrie.
Le Secrétaire académique,
J. Mansion.

Le Recteur,
Jules Duesberg.
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Université libre de Bruxelles.
L'Université libre de Bruxelles s'associe a l'hommage que
les corps savants s'accordent a rendre a l'Académie royale flamande à l'occasion du cinquantenaire de sa fondation.
L'essor qu'avaient pris, it y a un demi-siècle, les lettres flamandes justifiait la création de ce collège de littérateurs et de
savants dont l'existence, a son tour, a servi a mettre en lumière
les mérites de nos écrivains et a faire connaltre les travaux de
nos érudits.
Ses éditions de textes néerlandais anciens, ses nombreuses
publications dans le domaine de la bibliographie, de l'histoire,
des disciplines philologiques les plus variées, de la pédagogie,
et même du droit, de la chimie et de la médecine, ont fait de
précieux apports a la science et ont aidé a répandre parmi les
Belges des provinces du Nord l'emploi d'une langue scientifique
pure et élégante.
L'Université libre de Bruxelles envisage avec sympathie le
développement de la science belge d'expression flamande, et
plus spécialement de la philologie néerlandaise. Elle-même y
apporte sa contribution par la création de cours flamands de plus
en plus nombreux dans ses diverses facultés et écoles et par les
travaux de sa section de philologie germanique. Et elle a été
fort honorée de voir l'Académie royale flamande reconnaitre les
mérites de plus d'un de ses professeurs en les appelant a siéger
parmi ses membres.
Elle fait des vceux pour la prospérité et l'éclat de l'académie
royale flamande et lui souhaite un avenir digne de son passé.
Bruxelles, le 3 Octobre 1936.
Le Recteur,
Albert Dustin.

Le Président du Conseil
d'Administration.
Paul Hymans.

Le Secrétaire de l'Université,
Alphonse De Hertogh.
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Universiteit (Katholieke) te Leuven.
Met vreugde sluit de Katholieke Universiteit te Leuven
zich aan bij de feestviering gehouden ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan der Akademie.
Het gaat hier immers om eene instelling die in het intellektueele leven van ons land een zeer belangrijke rol heeft gespeeld
en wier kultuuractie zich bestendig en daadwerkelijk heeft laten
gevoelen gedurende eene halve eeuw.
De Vlaamsche Academie, waarvan het ontstaan werd voorbereid door de werking van zoo edele figuren als jan Frans Willems en professor kanunnik David, heeft, gedurende de verloopen
vijftig jaren, ernstig en degelijk werk verricht, hetwelk de Universiteit te Leuven heden op eene gansch. bizondere wijze
wenscht te huldigen.
De Akademie, door hare uitgaven en Mededeelingen, heeft
de vaderlandsche geschiedenis beter doen kennen en waardeeren
en bizonder de glorierijke rol van het Vlaamsche land en van het
Vlaamsche volk in een helder licht gesteld. Door haar werking
op gebied van taalkunde, heeft zij waakzaam de zuiverheid en
de fijnheid der Nederlandsche taal beschermd en in groote mate
bijgedragen tot eene meer diepgaande kennis dier taal. De studiën
die zij bekroonde of onder hare bescherming liet verschijnen
op het gebied van de literatuur en de kunstgeschiedenis zullen
immer een blijvende waarde behouden.
Altijd is, op het gepaste oogenblik, de Akademie opgetreden
om den roem van ons verleden in het licht te stellen; om meer
zorg aan te kweeken voor onzen gemeenschappelijken kultuurschat; om meer ontzag in te boezemen voor al wat, in Vlaanderen,
ontzag verdiende; om haar woord te zeggen bij manifestaties en
plechtigheden, waar personen werden gehuldigd of feiten herdacht
die tot eer strekken van het land of in dezes geschiedenis verdienen
geboekt te blijven.
Om al deze verdiensten, om al het goede dat de Akademie
heeft verricht, wenscht de Katholieke Universiteit te Leuven
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haar hartelijk geluk, des te meer dat menigen harer professoren de werking der Academie hebben geleid in hare veelvoudige
vormen.
Moge dan, met Gods zegen, de Koninklijke Vlaamsche
Akademie, immer even jong, haar Eeuwfeest te gemoet gaan!

L. van der Essen

P. Ladeuze,

Secr. Gen. Univ.

Rect. Univ.
Van Wayenbergh,
Vice-Rector Univ.

-
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universiteit te Amsterdam.
De Universiteit van Amsterdam gevoelt zich geroepen
uiting te geven aan haar gevoelens van waardeering en genegenheid voor de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde bij gelegenheid van haar gouden feest. Zij doet
dat in de overtuiging van de sterke banden, die juist op het gebied
van taal en letterkunde de Nederlanden, Noord en Zuid, vereenigen. Zij wil daarbij herinneren, aan de groote beteekenis, die
in vroeger tijden de sterke instrooming van Vlaamsche elementen
van beschaving, stoffelijk en geestelijk beide, hebben gehad voor
Holland in het algemeen, voor Amsterdam in het bijzonder.
Zij wil bovendien den nadruk leggen op de waardeering, die de
Vlaamsche letterkunde van den modernen tijd altijd in NoordNederland heeft gevonden. De Universiteit van Amsterdam,
aan deze feiten herinnerende, wil haar erkentelijkheid uitspreken
voor den velen goeden en deugdelijken arbeid, die door Uw
Academie in deze vijftig jaren is verricht, en aan de sterke impulsen, die door haar zijn gegeven ter versterking en veredeling
der Vlaamsche beschaving, die aan de onze zoo nauw verwant is.
Onze Universiteit wenscht aan Uwe Academie toe, dat zij op
den ingeslagen weg moge voortgaan en aldus meer en meer moge
bijdragen tot den geestelijken opbloei van het Vlaamsche volk.
Voor den Senaat der Universiteit van Amsterdam,
E. Laqueur, Rector Magnificus.
A. W. De Groot, Secretaris.
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Universiteit te Groningen.
De Senaat der Rijks-Universiteit te Groningen wenscht bij
den Vijftigsten Verjaardag van de Koninklijke Vlaamsche Academie uiting te geven aan zijn blijdschap in dit heugelijke feit,
en draagt zijn medelid Prof. Dr. K. Sneyders de Vogel, Secretaris
van den Academischen Senaat en Voorzitter van de Faculteit
der Letteren en Wijsbegeerte op zijn hartelijke gelukwenschen
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie over te brengen.
Groningen, October 1936.
Namens den Academischen Senaat
G. F. Rochat, Voorzitter.
K. Sneyders de Vogel, Secretaris.
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Rijksuniversiteit te Leiden.
Nu Uwe Academie den dag herdenkt, waarop zij vóór vijftig
jaren werd gesticht, acht de Leidsche Universiteit het een aangename plicht, U haar zeer hartelijke gelukwenschen te doen geworden.
De stichting der Vlaamsche Academie in 1886 was een
gebeurtenis, die voor de beoefening van onze gemeenschappelijke
taal en haar letterkunde van verstrekkende gevolgen is geweest.
Sedert haar oprichting heeft Uw Academie een eereplaats bekleed
in het geestelijk leven onzer taal- en cultuurgemeenschap. Het
spreekt vanzelf, dat de Universiteit, waar mannen als Matthias
de Vries, Jacob Verdam en de Kern's, vader en zoon, hebben
gearbeid, zich bij voortduring verheugt over den bloei Uwer
Academie en thans oprecht deelt in de vreugdevolle dankbaarheid, waarmede Gij een halve eeuw van noesten en nuttigen
arbeid herdenkt. Onze Universiteit heeft dan ook niet geaarzeld,
in afwijking van haar gewoonte om zich slechts bij volle eeuwfeesten te doen vertegenwoordigen, in dit bijzonder geval aan
Uw feestviering deel te nemen door het afvaardigen van den
decaan harer Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
Terugziende op het schitterende verleden Uwer Academie
is onze Universiteit overtuigd, dat ook Uw toekomst een tijd van
bloei zal zijn. Hiervoor biedt zij U haar beste wenschen aan.
Namens de Leidsche Universiteit,
Leiden,

I

October 1936,

J. van der Hoeve
Rector-Magnificus.
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Universiteit te Nijmegen.
Nu het Uwe « Koninklijke Academie » gegeven is haar gouden jubilé te mogen vieren, deelen Rector en Senaat der R. K.
Universiteit te Nijmegen met blijde en oprechte waardeering
in Uwe feestvreugde.
In diepgevoelde erkentelijkheid gedenken zij op dit oogenblik
dat Uwe instelling gedurende de halve eeuw van haar bestaan
voor den bloei der wetenschap in de Nederlanden heeft tot stand
gebracht. Uwe steeds rijke verslagen en mededeelingen hebben
van Uwe vruchtbare werkzaamheid bij voortduring een sprekend
getuigenis afgelegd.
Rector en Senaat verheugen er zich bovendien over, het feit
te kunnen vast stellen, dat Uwe Academie nog op andere wijze
dan door eigen wetenschappelijken arbeid de betrekkingen tusschen de stamverwante Nederlanders tot blijdschap van allen,
wien de Nederlandsche cultuur ter harte gaat, heeft weten te
bevorderen.
De benoeming van verscheidenen onzer landgenoten tot
leden Uwer Academie beteekende meer dan een uiting van
waardeering voor hun individueele wetenschappelijke werk, zij
zou er toe bijdragen Zuidelijk en Noordelijke Nederlanden in
hun wetenschappelijke vertegenwoordigers dichter bij elkander
te brengen. Ook de R. K. Universiteit te Nijmegen gaat er trotsch
op, onder haar docenten leden Uwer Academie te tellen.
Het is bezield met deze gevoelens, dat de Rector en Senaat
zich er over verheugen, bij Uw gouden feest tegenwoordig te
mogen zijn en dat zij Uwe Koninklijke Academie van ganscher
harte een « Ad multos annos » toewenschen.
De Rector Magnificus,
Th. Baader.
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Rijksuniversiteit te Utrecht.
De Senaat der Rijks-Universiteit te Utrecht brengt hulde
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie bij gelegenheid van
haar vijftig jarig bestaan en spreekt zijn waardeering uit voor het
vruchtbare werk dat de Academie in dit tijdperk verricht heeft
tot opbouw van de Vlaamsche wetenschap, tot handhaving van
de gemeenschappelijke Nederlandsche taal en tot heil van het
Vlaamsche Volk.
De Rector Magnificus,
W. E. Ringer.
De Secretaris,
J. Boeke.
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Universitat Köln,
gum Goldenen Jubilaum der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde in Gent bringt die Universitat
Köln herzliche Gluckwunsche dar, Die Ernte das 5ojáhrigen
Wirkens der Akademie liegt in der stolzen Reihe ihrer Berichte
and Ausgaben geborgen. Ihre Forscher haben die germanistische
Wissenschaft unschatzbar bereichert, sie haben Philologie and
Literaturgeschichte im Bande mit Rechts- and Kunstgeschichte
zur Volkskunde ausgeweitet and in der Geschichte des f lamischen
Volkstums verwurzelt. Diese Breite der Betrachtung versichert
die deutschen germanisten des tiefen Einverstandnisses, das sie
mit den f lamischen Fachgenossen im Geiste der Gebrtider Grimm
vereinigt. Aber var ihrer wissenschaftlichen Arbeit hat die Filmische Akademie das Banner ihrer vaterlandischen Sendung
aufgerichtet getreu ihrer Losung : « Verheerlijking der Moedertaal,
Geestesontwikkeling van het Vlaamsche Volk ». Sie hat das
Ansehen des Flamischen in der Welt gemehrt, die Heimatliebe
and den Brudersinn der germanischen Stamme Belgiens in
Bewusztsein der gemeinsamen Sprache befestigt and daftir gesorgt, dasz in der geistigen Entfaltung der Nation die in den
Sprachdenkmalern uberlieferten Lebensguter zu neuer Blute
gelangen. Auf diese Verdienste der Akademie um die Volksbildung, auch durch Einflusz auf den Unterricht, durfen die
Hochschulen mit besonderer Achtung zuruckblicken,
Wahrend die Vlaamsche Academie das Ihre dazu beitrug,
als das f lamische Volk in seinera Selbstbewusztsein erstarkte,
ist an der Kólner Universitat ein deutsch-niederlandisches
Institut begrundet worden. In seinera Bestreben, die Kenntnis
der Niederlande, ihrer Geschichte and ihres Volkstums in
Deutschland zu fórdern, hat es seinen Einrichtungen neuerdings
eine eigene Abteilung fur f lamische Siedlungs- and Nationalgeschichte angegliedert. Als das einzige seiner Art in Deutschland leitet es seine tiefere Berechtigung aus der historischen Verbundenheit her, die seit alters Rheinland and Flandern zusammengefuhrt hat, Die Erinnerung an diese Bande ist auch, die die
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Universitát der rheinischen Hansestadt am Festtag der Vlaamsche Academie zu Gent bewegt and mit dem Wunsch glucklichen
Fortgedeihens and fruchtbringenden Austausches beseelt.
Kiln, den 6. Oktober 1936.
In Namen der Universitát Köln.
der Rektor
Hofrat Prof. Dr. Hans v. Haberen.

.Rheinisch-Westfalische Technische
Hochschule, Aachen.
Die Rheinisch-Westfálische Technische Hochschule Aachen
ubersendet der Minichlichen Flamischen Akademie im Bewusstsein der Verbundenheit durch Stammesart, Geschichte and
Kultur zur Feier des 5ojáhrigen Bestehens die herzlichsten
Wunsche.
Aachen, am 6. Oktober 1936.
Der Rektor
Gruber
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University of London.
Vobis, uiri doctissimi, quibus « dulces ante omnia 1Vlusae }>
placuerunt, quinquaginta annos feliciter impletos celebraturis
ex animo gratulamur. Quippe si quid ualet studiorum communium sodalitas, si quid amicitiae uincula pace belloque conflata
atque confirmata, iure nos, si qui alii, gaudii uestri participes
esse debemus. Feruidissimis igitur uotis exoptamus, 0 linguae
litterarumque patriarum antistites atque custodes fidelissimi, ut
thesauros uobis commissos pie seruare atque augere possitis.
Fama enim uestra iam pridem ita clarescit ut maiora etiam spe
ac praesagio praecipere audeamus. Decem lustrorum optime
peractorum conscientia incensi florete ut floruistis.
Athlone, Cancellarius.
Sidney L. Loney, Praeses Graduatorum
Conuocatorum.
Edwin Daller, Praefectus.
Datum Londinii Id. Aug. A. S. MCMXXXVI.

Universitâ cattolica del Sacro Cuore (Milano).
I cinquant' anni di vita culturale dell'Accademia Reale
Fiamminga sono argomento eloquente del lavoro scientifico
svolto da uomini coltissimi per l'incremento della lingua e della
letteratura fiamminga, gloria del popoio belga. L'Università
Cattolica del Sacro Cuore 6 percid lieta di prendere parte alle
feste cinquantenarie della Reale Accademia Fiamminga di lingua
e letteratura e formula l'augurio che l'Accademia continui con
sempre maggior successo la sua nobile missione. L'Italia,
per tante ragioni antiche e nuove, legata al Belgio, si sente rinsaldata dalle comuni aspirazioni a nuove conquiste ideali.
Il rettore,
Agostino Gemelli, 0. F. U.

C.

GELEERDE GENOOTSCHAPPEN
EN ANDERE INSTELLINGEN

- 159 Bibliotheek (Koninklijke) van België.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig Bestaan van de Koninklijke Vlaamsche Academie heeft de Koninklijke Bibliotheek van
België de eer aan dit genootschap haar beste gelukwenschen aan
te bieden uit bewondering en waardeering voor zijn wetenschappelijk en letterkundig werk.
De Koninklijke Bibliotheek spreekt haar welgemeende
wenschen uit voor de gelukkige voortzetting van de bedrijvigheid
van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
De Hoofdconservator,
Victor Tourneur.

Rijksarchief (Algemeen) te Brussel.
Het Rijksarchiefwezen betuigt aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, ter gelegenheid van
haar vijftigjarig bestaan, zijne innigste gelukwenschen. Tevens
brengt het zijne warmste hulde aan haar hooggeachte College
hetwelk zich, in den geest zijner befaamde voorzaten, onverpoosd
met de heropleving van de Vlaamsch Nationale Kultuur beijvert.
De Rijksarchivarissen, onder dewelken enkelen de eer hebben
gehad hunne medewerking te verleenen, stellen het meest belang
in de door hen dikwijls benuttigde publicaties der Koninklijke
Vlaamsche Academie.
Namens het Algemeen Rijksarchief,
de Algemeene Rijksarchivaris,
D. D. Brouwers.

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis heeft overmaat
van redenen om zich over het vijftigjarig bestaan van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te verheugen
en deze gelegenheid te baat te nemen om dit geleerde corps
haar vurigste gelukwenschen aan te bieden.
Verschillende harer leden, ja zelfs een harer vroegere voorzitters, hadden het voorrecht van de Koninklijke Vlaamsche
Academie deel uit te maken. En de Commissie gaat er fier op
dat op de lijst harer eerste leden in 1834 de naam prijkt van
Jan Frans Willems, den vader der Vlaamsche Beweging, wiens
Rijmkronijk van Jan van Heelu, een eeuw geleden, de reeks
harer uitgaven inluidde.
De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis stelt met
genoegen vast dat de Koninklijke Vlaamsche Academie in hare
merkwaardige bedrijvigheid eene ruime plaats voor het onderzoek
van ons glorierijk verleden voorbehouden heeft. Hare Commissie
voor Geschiedenis, bio- en bibliographie streeft namelijk hetzelfde
doel na als de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en draagt,
zooals deze, er het hare toe bij om in denzelfden wetenschappelijken geest de geschiedenis van het Vaderland beter te laten
kennen en hooger te doen waardeeren.
De Secretaris,
J. Cuvelier.

De Voorzitter,
Ed. Poncelet.
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Belgisch Historisch Instituut te Dome.
Het Bestuur van het Historisch Instituut van Rome biedt
zijn beste gelukwenschen aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, ter gelegenheid van haar vijftigste verjaring, en brengt
haar zijn hulde voor -de uitstekende diensten die zij, gedurende
dit lange tijdperk, aan het Vaderland, op het gebied van taal,
letterkunde en wetenschap bewezen heeft.
Het bestuur van het Historische Instituut van Rome kan
bij dit jubileum niet nalaten het grootsche figuur te herdenken
van Koning Leopold II, alsook van Minister Beernaert, die door
het stichten van de Vlaamsche Academie zoo machtig hebben
bijgedragen tot de meest wonderbare herleving van een letterkunde die de wereld ooit gezien heeft.
Brussel, den 6en October 1936.
Namens het bestuur van het Historisch Instituut van België
te Rome,
De Voorzitter,
De Secretaris,
J. Cuvelier.
Ch. Terlinden.
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Provincieraad Oost-Vlaanderen.
In dankbare erkenning van het degelijk en veelzijdig werk
door de Koninklijke Vlaamsche Academie, tijdens een vijftigjarig
Bestaan in den dienst van Land en Volk geleverd;
Gedachtig de nauwe en vriendschappelijke betrekkingen,
die ons bestuurlijk lichaam met de Jubileerende Academie
steeds mocht onderhouden; in warme waardeering van den weerglans van roem die, door haar verblijf in de Geestelijke Hoofdstad van Vlaanderen, inzonderheid ook op ons gewest afstraalt;
begroet met heuschen gelukwensch den heugelijken dag van
haar Tiende Lustrum;
Willende, met een tastbaar bewijs van belangstelling haar
verheven cultuurbestemming bevorderen, biedt haar, op het
budget 1937, een schenking aan van 25.000 Frank, ter aanvulling
van haar verzameling Nederlandsche Letterkunde en ter uitbreiding van haar collectie Nederlandsche tijdschriften.
Gent, den I October 1936.
Vanwege den Raad :
De Provinciale Griffier,
Rollier.

De Voorzitter,
Ronse.
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Commissie van Toponymie en Dialectologie.
De Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluit zich geestdriftig aan bij de talrijke sympathiebetuigingen
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde ter gelegenheid van de viering van haar vijftigjarig bestaan.
Niet minder dan negen op de dertien thans in leven zijnde leden
van de Vlaamsche afdeeling onzer Commissie maken immers
deel uit van de Academie. De studievakken van de Commissie
worden ook door de Academie beoefend en aangemoedigd, zooals
blijkt uit haar belangwekkende publicaties en prijsvragen.
Deze persoonlijke en wetenschappelijke banden wekken bij
de leden van de Commissie den levendigen wensch op om de
Koninklijke Vlaamsche Academie nog vele tientallen van jaren
te zien groeien en bloeien in de vruchtbare beoefening en bescherming van de Vlaamsche taal- en letterkunde. Zij uiten dezen
wensch met het gevoel dat vooral in deze tijden waar de vrije
ontplooiing van het geestesleven wordt bedreigd, de roeping van
de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
in den dienst van 's Lands hoogere cultureele belangen een nog
verhevener beteekenis heeft verworven. Zij leve lang!
Namens de Koninklijke Commissie voor Toponymie en
Dialectologie.
Voorzitter,
Secretaris,
Cuvelier.
Blancquaert.
3 October 1936.
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Muziekconservatorium (Koninklijk Vlaamsch)
Antwerpen.
Het Koninklijk Vlaamsch-Conservatorium van Antwerpen
rekent het zich ten plicht bij deze feestelijke gelegenheid een
ontroerde hulde te brengen aan de vijftigjarige onverpoosde
werkzaamheid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde, in dienst van ons Vlaamsche Volk, ten
goede van onze Vlaamsche cultuur.
Het zal wel onnoodig zijn hier te wijzen op de stevige banden
die, in het verloop der jongste halve eeuw en zelfs nog langer,
de Vlaamsche litteratuur en de Vlaamsche muziek hebben verbonden. Het mag volstaan erop te wijzen dat deze voorbeeldige
wisselwerking, in wederzijdsche achting ontstaan en doorgevoerd
buitengewoon vruchtbaar is gebleken en heeft mogen leiden tot
het scheppen van onvergankelijke meesterwerken.
De toondichters heeten Benoit, Jan Blockx, Paul Gilson
en de schrijvers, Guido Gezelle, Julius Sabbe, Emmanuel Hiel,
Jan Van Beers, Nestor de Tière, Victor de la Montagne, Pol
de Mont, Felix Timmermans... Hoe gemakkelijk zou het ons
vallen deze dubbele eere-lijst voort te zetten, maar waartoe zou
het dienen namen te noemen —zelfs van de allergrootsten —
daar waar het een hecht netwerk van wederzijdsche invloeden
betreft, zoo rechtstreeksche als onrechtstreeksche, die door geen
enkel kenner van onze nationale cultuurgeschiedenis kan worden
ontkend of over het hoofd gezien?
Wel willen wij echter ten volle uiting geven aan onze rechtmatige fierheid over deze samen bevochten triomfen der Vlaamsche Kunst en durven wij den wensch uitspreken dat een zoo
bezielend gebleken samenwerking ook in de toekomst mag blijven
voortbestaan, nog aan innigheid winnen en in waarde stijgen,
tot heil van ons Vlaamsche Vaderland!
De Bestuurder,
Flor Alpaerts.
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Muziekconservatorium (Koninklijk) Brussel.
In 1932, bij gelegenheid van de honderdste verjaring van ons
Koninklijk Muziekconservatorium, gaven Bestuur en Leden van
de Koninklijke Vlaamsche Academie ons een blijk van genegenheid en hoogschatting waaraan wij uiterst gevoelig waren. Nu
op hare beurt de Vlaamsche Academie hare stichting herdenkt,
willen wij ook onze hartelijke gelukwenschen voegen bij de vele
welke haar bij haar vijftigste jubileum worden aangeboden.
Dezelfde rol is kunst en letterkunde in de cultuur van een
volk toegedeeld. Ze dienen beide op uitstekende wijze tot moreele
verheffing en geestesrijkdom van een Natie. Ze zijn samen zoo
innig verbonden in hart en geest van het puik der landgenooten,
dat de geschiedenis ze niet scheidt bij het wegen der ideale
waarde van volk en tijd. Dit is natuurlijk ook waar voor ons en
voor ónzen tijd.
Wat meer is, de Vlaamsche dichtkunst heeft hier te lande
de toonkunst met glans weten te dienen, en de muziek is in
wederdienst niet achtergebleven : Benoit, Tinel, Blockx, om die
alleen te noemen, hebben gewis het hunne bijgedragen om aan
het Vlaamsche woord ruimer naam en faam te schenken.
Zoo staan onze beide Inrichtingen ten dienste van het hooger
Belgische leven. Ook welt, op dezen dag, ons deze broederlijke
wensch uit het hart : dat de Koninklijke Vlaamsche Academie
haar verleden getrouw, moge voortbloeien tot immer grooter
eer van het gemeenschappelijke Vaderland.
De Toezichtraad,
De Bestuurder,
Jos. Jongen.

De Voorzitter,
De Secretaris,
Jean Van Straelen. Ridder Lagasse de Locht

Brussel, 6 October 1936.
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Muziekconservatorium (Koninklijk) Gent.
Koninklijk Muziek Conservatorium te Gent, neemt met de
grootste vreugde de gelegenheid aan, om — uit plichtbesef en
dankbaarheid — zich aan te sluiten bij het huldebetoon aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie ter gelegenheid harer vijftigste
verjaring.
Aan deze zóó gewaardeerde instelling bieden wij onze hartelijkste gelukwenschen, ook de uitdrukking onzer diepgevoelde
bewondering voor het prachtig, heerlijk en opleidend werk,
door haar in den loop eener halve eeuw verwezenlijkt.
Dit vijftigjarig jubileum biedt de gelegenheid tot ernstig
herdenken, tot een terugblikken op den afgelegden weg — van
den oorspronkelijken groep — onvergankelijk in zijn wil en streven — is met de jaren de kern ontstaan eener uitgebreide, in
krachtigen bloei staande Koninklijke Vlaamsche Academie, waarover het gansche intellectueele België zich verheugt.
Haar faam, om haar voortreffelijk werk heeft sinds lang
de grenzen aller landen overschreden en het baart geen verwondering, op dezen heuglijken jubeldag, uit binnen- en buitenland
dezelfde gelijkluidende heilwenschen te zien toestroomen.
Haar aanhoudende studiën — met dezelfde toewijding op
alle gebieden — letterkunde, muziek, geschiedenis en oudheidskunde, natuur- en scheikundie, plantenleer, enz. toonen ten volle
haar uitgebreid werkveld. Vermelden wij ook met vreugde de
prachtige wetenschappelijke uitgaven, over muziek, kunst, enz.,
ook de talrijke, door haar uitgeschreven prijsvragen van allen
aard — steeds doelmatig beantwoord door onze kunstminnende
bevolking, welke ook, langs dezen weg, zijne erkentelijkheid en
zijne hooge waardeering voor het werk der Koninklijke Vlaamsche
Academie doet kennen.
De Koninklijke Vlaamsche Academie mag dus met fierheid
wijzen op den afgelegden weg. Zij verdient den dank der Natie
om al het heilzame dat zij heeft voortgebracht door haar wijs
beleid, ook om haar hoogstaande intellectueele kracht welke straalt
uit die vast-aan één gesloten groep.
En in die samen-geslotenheid, in die éénsgezindheid bij het
streven, in die onderlinge verscheidenheid bij elk behandeld
onderwerp, bij het zoeken naar de rasechte ware kunst en weten-
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schap, tot meerdere loutering en opleiding van het Vlaamsche
Volk, dààrin ligt de verdere loopbaan der Koninklijke Vlaamsche
Academie besloten.
Haar verleden waarborgt haar toekomst. Zij zal er niet
aan falen!
Moge de toekomst ons de vreugde schenken van het werk der
Koninklijke Vlaamsche Academie
te zien gedijen in den vrede van een één en onvergankelijk België,
tot meerdere grootheid van onze Vlaamsche Kunsten en Wetenschappen en tot heil van het duurbare Vaderland.
Gedaan te Gent, in het Koninklijke Muziek Conservatorium,
den 6n October negentien-honderd zes-en-dertig.
De Directeur,
J. Toussaint De Sutter.

De Voorzitter,
Marcel De Groo.
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Willemsfonds.
Het Willemsfonds neemt van harte deel aan het feest, dat
gevierd wordt ter eere van de vijftigste verjaring van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Het biedt de voorname inrichting zijne innige gelukwenschen aan om het voortreffelijk werk, verricht op het Nederlandsch
taalgebied, dat zij door haar veelzijdig bedrijvig streven tot een
welig vruchtbaren akker heeft doen gedijen. Op dit oogenblik
past het den weg te overschouwen, dien de Koninklijke Vlaamsche Academie heeft afgelegd. Vreugde mag er over uitgesproken
worden, dat ze, na een aarzelenden en wel eenzijdig opgevatten
aanvang, haar taak ten volle bewust werd en met den noodzakelijken ruimen geest zich verder enkel liet leiden door trouwe,
waakzame bezorgdheid om de bevordering van de Vlaamsche
wetenschap, de verrijking van onze letterkunde, de versterking
van het Vlaamsch zelfbewustzijn. Haar noeste, ernstige, stille
en aanhoudende arbeid, gewijd aan taalkundige, literair-historische nasporingen, aan de behartiging van de belangen van het
onderwijs, aan het wekken en ontwikkelen van intellectueele
krachten, hebben haar faam en haar gezag bevestigd en tot ver
buiten onze grenzen verspreid.
De lange reeks van hare merkwaardige verslagen en mededeelingen, de talrijke bekroonde antwoorden op de door haar
uitgeschreven prijsvragen, de hoog gewaardeerde uitgaven getuigen van de degelijke wijze, waarop zij haar gewichtige taak
volbrengt. Terecht mag ze het geestelijk baken van het Vlaamsche
Volk genoemd worden. Het Willems-Fonds drukt de hoop uit
dat de weldadige invloed van de Koninklijke Vlaamsche Academie
moge toenemen tot verhooging van de Vlaamsche beschaving,
tot verheerlijking van onze Taal, tot grootheid van het Land.
De Secretaris,
A. Hegmans.

De wn. Voorzitter,
0. van Hauwaert.

Gent, den 6" October 1936.

-

169 —

Davidsfonds.
Het Hoofdbestuur van het Davidsfonds, in naam van de
ruim 70.000 leden van deze vereeniging, is verheugd dat het,
bij de viering van het vijftigjarig bestaan der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, gelegenheid krijgt
om zijn waardeering en hoogachting voor deze vooraanstaande
onder de Vlaamsche kultuurinstellingen uit te spreken.
Lange jaren heeft het geduurd vooraleer onze taal en onze
letterkunde reeds in zoover hun toestand van asschepoester te
boven waren gekomen, dat aan ons volk het Instituut werd
geschonken hetwelk voortaan over het edelste uitdrukkingsmiddel van zijn kultuurschat zou waken; lange jaren was er
strijd voor. En het Davidsfonds gedenkt met fierheid, dat een
van de leiders in dezen strijd de man was, dien het katholieke
Vlaanderen reeds in 1875 den allergrootsten dank uitsprak voor
zijn kultuurwerk, door hem tot patroon aan te stellen van onze
vereeniging, door ze te doopen met zijn naam : Kanunnik J.
B. David.
Waar zijn streven en dit van zijn geestverwante vrienden
voorzeker de werkzaamheid van de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde een grondslag heeft gegeven
en een richting, en waar anderzijds zijn ideaal aanleiding is geweest tot stichting en bedrijvigheid van het Davidfonds, spreekt
het vanzelf dat deze laatste vereeniging thans in alle hartelijkheid
en liefde mede jubileert.
Moge dan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde in lengte van jaren, dank zij de geleerdheid en
den kunstzin van haar leden, nog veel goeds teweegbrengen
« voor de verheerlijking der moedertaal en voor de geestesontwikkeling van het Vlaamsche Volk. » Op het volksche plan zal
zij in het Davidsfonds een toegewijde hulp vinden.
De Algezneene Voorzitter,
Kan. Boon.
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Natuurwetenschappelijk Genootschap „ Dodonea ".
Met vreugde in het hart brengt het 49-jarige Natuurwetenschappelijke Genootschap « Dodonea » hulde aan de vijftigjarige
Koninklijke Vlaamsche Academie. Alhoewel de werkzaamheden
van de terecht vierende Academie op een geheel ander gebied
liggen dan de onze, hebben de bijzondere omstandigheden van
ons land nauwe banden van sympathie en streven tusschen beide
doen ontstaan.
De stichter van Dodonea, professor dr, Julius Mac Lead
is lange jaren lid geweest van de Koninklijke Vlaamsche Academie
en enkele Uwer en onzer trouwste en oudste leden zijn nog de
positieve uiting van den band die ons genootschap met de Academie gelukkig verbindt.
Dodonea hoopt van harte dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie zal blijven bloeien en groeien tot heil van de Vlaamsche
Wetenschap.
Gent, 6 October 1936.
Het Bestuur
prof, dr. C. De Bruyne, voorzitter.
prof. dr. P. Van Oye, ondervoorzitter,
prof. dr, G. L. Funke, secretaris-penningmeester.
leden : dr. A. De Clercq,
dr. L. De Coninck,
dr. G. De Ruyck,
prof, dr. A. De Waele,
prof. dr, J. Gillis,
prof. dr. R. Ruyssen.
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Conferentie (Vlaamsche) der Balie
b/h Hof van Beroep, Genf.
Bij het vijftigjarig bestaan der Koninklijke Vlaamsche Academie herdenkend de groote verdiensten der Academie voor het
behoud en de bevordering van ons taal- en letterkundig patrimonium;
herdenkend, bovendien, de groote verdiensten der Academie
ten opzichte van de ontwikkeling der wetenschap in Nederlandsche taal, ook van de Vlaamsche rechtswetenschap;
brengt hulde aan de Academie, bij haar tiende lustrum,
en biedt haar zijn oprechtste heilwenschen aan voor de toekomst.
Namens de Conferentie
De Secretaris,
De Voorzitter,
Staelens.
F. Duchêne.
Gent, 3 October, 1936.

Genootschap van Antwerpsche Geschiedenis.
1886

1936

Het Genootschap voor Antwerpsche Geschiedenis brengt
hulde en biedt eerbiedige gelukwenschen aan de haar vijftigjarige
bestaan vierende Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde.
De Schrijver,
Rob, Van Roosbroeck.
Antwerpen, 3 October 1936.

De Voorzitter,
L. J. M. Philippen.
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Soevereine Kamer van Rhetorica
„ De Fonteyne , Gent.
Heer Bestuurder,
De Soevereine Kamer van Rhetorica « De Fonteyne » is
verheugd u bij de viering van het halfeeuwsch bestaan der Koninklijke Vlaamsche Academie hare gelukwenschen te mogen
betuigen.
De Soevereine Kamer omvat in dit huldebetoon de wenschen
van al de nog werkende Kamers van Rhetorica, alsmede van deze
die weer opleven uit de waardeering voor schoone herinneringen
aan elementen van het kultureel leven van ons volk.
De Soevereine Kamer « De Fonteyne », en al de Kamers met
haar, weten.., dat de Koninklijke Vlaamsche Academie de hoogste
kultuur-instelling is, die uit het vroeger streven der oude Kamers
zich heeft ontwikkeld tot het op heden, met nationalen en internationalen luister, gevierde exponent van het geestelijk leven in
Vlaanderen.
In dit bewustzijn stijgt nog hun fierheid om den verworven
en verzekerden roem der Koninklijke Vlaamsche Academie.
En zij besluiten hun huldeblijk met hun oprechten : Goed
heil !
Voor de Kamers van Rhetorica
De Soevereine Kamer « De Fonteyne »
De Hoofdman,
H. Vanoverbeke.
Gent, 4. X. 1936.
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Commissie van hei Oud Volkslied.
De Commissie van het Oude Volkslied verheugt zich over
het gouden Jubelfeest van de Koninklijke Vlaamsche Academie,
omdat deze heuglijke viering haar een gunstige gelegenheid biedt
hare oprechte dankbaarheid uit te drukken voor al hetgeen de
Vlaamsche Academie in den loop der jaren voor de studie van
het Vlaamsche Volkslied heeft gedaan.
De Commissie huldigt meer in het bijzonder twee van haar
roemrijke Academieleden : Jan Bols en Florimond van Duyse,
wier levenswerk de Commissie van het Oude Volkslied in de
mate van haar krachten tracht voort te zetten. Ze rekent hiervoor
op den blijvenden steun en de waakzame belangstelling van de
jubileerende Academie, die steeds bewezen heeft dat niets haar
onverschillig laat van hetgeen het Vlaamsche Volk en zijn cultuur
van ver of van nabij aanbelangt.
Het Oude Vlaamsche Lied, door de Vlaamsche Academie
met zulke teedere zorgen omringt, herleve en weerklinke thans
te harer eere!
Namens de Commissie van het Oude Volkslied,
Prof. Dr. P. De Keyzer,
W. Schouteden,
Voorzitter.
Secretaris.
E. Closson, P. Gilson, A. Libiez, E. Montellier, J. Nuyts, C.
Radoux-Rogier, R. Vankenhove, leden.
Brussel, den Oen October 1936.

Antwerpen's Oudheidkundige Kring.
Antwerpen's Oudheidkundige Kring brengt een eerbiedige
hulde aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde bij gelegenheid der herdenking van het Vijftigjarig
bestaan dezer geleerde instelling, een Lichtbaak voor ons dierbaar
Vlaamsche Volk,
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Bond der Oost-Vlaamsche Folkloristen.
De Bond der Oostvlaamsche Folkloristen sluit zich geestdriftig aan bij de algemeene hulde, die Haar ter gelegenheid
van de eerste halve eeuw van Haar bedrijvig en vruchtbaar bestaan wordt gebracht.
De Bond gedenkt vooral de talrijke en uitnemende folkloristen, die tot Haar leden hebben behoord of nog behooren, en
in het bijzonder Alfons de Cock en Isidoor Teirlinck, die aan
de Vlaamsche folklore een eere-plaats hebben bezorgd onder de
door de Vlaamsche Academie met zooveel liefde voor taal en volk
beoefende wetenschappen.
De Bond hoopt dat de Jubilaresse nog vele jaren moge gedijen tot heil van de alzijdige studie van het verleden, het heden
en de toekomst van het Vlaamsche Volk.
Namens het Bestuur,
De Voorzitter,
P. De Keyser.

De Secretaris,
L. Verlodt.
De Penningmeester,
Cl. V. Trefvis.
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Maatschappij dec Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.
Aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde te Gent, de vijftigste verjaring harer stichting
plechtig gedenkende, zendt de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden hare oprechte gelukwenschen.
De Leidsche Maatschappij, met de Vlaamsche Academie
nauwer dan eenig ander genootschap verbonden door gelijkheid
van aard, werkzaamheid en doel : de bevordering der Nederlandsche taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde en schoone
letteren, heeft met groote belangstelling en hooge waardering
kennis genomen van de vruchtbare werkzaamheid, die de Vlaamsche Academie in de afgeloopen vijftig jaren heeft ontplooid. De
lange reeks van bekroonde werken, het groote aantal overige
publicaties, alsmede de in omvang, rijkdom en diepte steeds toegenomen Verslagen en Mededeelingen leggen een welsprekend
getuigenis af van al wat de Vlaamsche Academie tot bevordering
der vaderlandsche wetenschappen heeft gedaan.
Daarnaast heeft de Maatschappij met warme sympathie
gadegeslagen hoe de Vlaamsche Academie steeds heeft geijverd
voor de versterking van het besef der hooge waarde van de volkstaal voor de ontwikkeling en den bloei van een gezond en krachtig,
waarlijk nationaal volksleven.
Moge de Koninklijke Vlaamsche Academie in edelen wedijver, waar mogelijk in eendrachtige samenwerking met de Leidsche Maatschappij, hare zegenrijke werkzaamheid ook verder
voortzetten tot heil der gemeenschappelijke taal- en letterkunde
van Noord en Zuid.
Leiden, September 1936.
G. Kloeke, Voorzitter.
A. van Rijnbach, Waarn. Secretaris.
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Historisch Genootschap te Utrecht.
Mijne Heren,
Het Bestuur van het Historisch Genootschap rekent het
zich tot eer en genoegen, dat het in de gelegenheid is om aan U
zijn gelukwensen ter gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan
der Koninklijke Vlaamsche Akademie over te brengen. Het
spreekt hierbij de wens uit, dat Uw instelling haar belangrijke
en succesvolle arbeid voor het Vlaamse cultuurleven nog lange
tijd onverzwakt moge voortzetten en het geeft U de verzekering
dat het streven der Koninklijke Vlaamsche Academie door het
Historisch Genootschap ook in de toekomst met oprechte belangstelling zal worden gevolgd.
Namens het Bestuur van het Historisch Genootschap,
C. D. Brandt, Secretaris.

Volksuniversiteit van Rotterdam.
De Volksuniversiteit te Rotterdam, erkentelijk voor de
medewerking, die zij in den loop der jaren herhaaldelijk van
Vlaamsche letterkundigen bij het geven van voordrachten over
letterkunde ondervonden heeft. wenscht de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde van harte geluk met
haar vijftigjarig bestaan.
Namens het Bestuur :
De Voorzitter,
W. C. Mees.
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Institut Grand-Ducal du Luxembourg.
Academiae Regali Flandricae Illustri
Patriae litterarum almae patronae
quas alacri studio fovit evexit ornavit
lustra per decem
dies festos jubilaei mense octobri MDCCCCXXXVI agenti
Rege plaudente augusto civeque
messem gloriamque peractam
laete gratulatur
parilemque ut in splendorem cedat aevum futurum
plens votis exoptat
Patriae Luciliburgensis
unde divo liberae flandriae vati
de Artevelde herois
rerum gnarus exortus magister
Sectio Historica Instituti Magniducalis.

VERSLAGEN

Verslag over de werkzaamheden der
Academie op het gebied van het

Middelnederlandsch (191I-1936
DOOR

Prof. J. VAN MIERLO S. J.
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie

Dit verslag wil een stelselmatig overzicht geven van de
werkzaamheden der Academie in de laatste vijf en twintig jaren
op het gebied van het Middelnederlandsch, zoowel van de taalkunde als van de letterkunde.
Hoe wij er bij elk dezer twee groote onderdeelen naar gestreefd hebben om de zeer overvloedige stof met eenige orde
en methode voor te stellen, zal uit de behandeling voldoende
blijken, zonder dat wij hier zouden genoodzaakt zijn onze werkwijze uitvoerig te verantwoorden. Alleen op volgende punten
wenschen wij de aandacht te vestigen.
De stof omvat zoowel afzonderlijk uitgegeven werken als
bijdragen in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen. Wij
hebben gemeend, om allerlei redenen, ten slotte geen verschil
te moeten maken tusschen beide soorten van studiën, en zullen
daarom ook de in boekvorm in de verschillende reeksen der
Academie verschenen werken bespreken waar zij passen in het
algemeen verband.
Bij de taalkunde hebben wij een onderscheid gemaakt tusschen de studie van de taal zelf, in hare uitwendige geschiedenis
en in haar bouw, de eigenlijke woordkunde en de plaatsnamenkunde. Het mag nu wel eenigszins bevreemden, dat hier ook studiën van moderne dialectologie, van moderne woord- en plaatsnamenkunde in betrokken worden. Maar kan de wetenschappelijke behandeling van zulke onderwerpen, zoolang ze niet louter
beschrijvend is, wel gescheiden worden van het verleden der
taal? Daarom behooren, volgens de opvatting der Academie,
zulke studiën tot de commissie voor Middelnederlandsch,
waarin ze dan ook steeds ter behandeling kwamen. Want Mid-
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delnederlandsch dient in een ruimen zin opgevat, en begrijpt
zoowel de vóór-geschiedenis van de taal en de letterkunde als
de latere geschiedenis, wanneer deze op de wetenschap der
oudere taal- en letterkunde steunen moet.
Wij hebben ons niet tevreden gesteld met een loutere opsomming van al het gedane, maar getracht, door een, zij het
ook zeer beknopte, toch duidelijke, getrouwe en zakelijke mededeeling, een beeld te ontwerpen van het aandeel, dat aan de
Academie in de wetenschappelijke studie van de Middelnederlandsche taal- en letterkunde uit de laatste jaren toekomt. Voor
rhetoricale versiersels was hier noch tijd noch gelegenheid.

I
VOOREERST DAN : DE TAALKUNDE.

Bij het begin van dit overzicht moeten enkele studiën vermeld worden, die meer met de, uitwendige en inwendige, vóórgeschiedenis van het Nederlandsch in verband staan.
Zoo de lezing van Prof. Dr. J. VERCOULLIE op de plechtige zitting van 1923 (blz. 44i-449) over Het Stamland der IndoGermanen : een bevattelijk overzicht van de wetenschap over
het Indo-Germaansch, met de nieuwste ontdekkingen, waardoor
de geldende opvatting over het stamland der Indo-Germanen,
als over de wijze waarop zij zich gesplitst hebben en verspreid,
weer op losse schroeven wordt gezet.
In 1912 (blz. 1292-1308) hield Prof. J. MANSION eene lezing
over Kelten en Germanen, waarin hij naar aanleiding van het
in 1908 verschenen werk van C. Jullian, Histoire de la Gaule,
diens theorie van de oorspronkelijke eenheid dezer twee volksstammen aan de uitkomsten der taalkunde toetst en weerlegt.
Uit het onderzoek van den woordenschat, waarbij hij talrijke
ontleeningen van het Germaansch uit het Keltisch vaststelt;
van de accentuatie, waarbij aangetoond wordt dat de chronologie
der Germaansche klankwetten onmogelijk te vereenigen is met
de hypothese van een gemeenschappelijke Italisch-KeltischGermaansche accentuatie; van de verbuiging en vervoeging,
waarin beide groepen in talrijke punten uiteengaan, terwijl het
Keltisch duidelijke aanknoopingspunten met het Italisch vertoont, wordt de onhoudbaarheid van Jullian's theorie bewezen.
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Tot de vóórgeschiedenis, echter meer tot de inwendige
geschiedenis, van onze taal behoort de studie van denzelfden
Prof. Dr. J. MANSION : De aanwijzende voornaamwoorden in de
Germaansche talen (Ig11, blz. 692-708) waarin waarschijnlijk gemaakt wordt I. dat het Westgerm. reeds een pronomen *siii
zij » bezeten heeft; 2. dat het voornaamwoord os. thé, thie ohd.
thie uitgaat van een vorm op e2, die naar het model van nominatieven *hwé2 en *hë2 gevormd is; he is niet verwant met hi. 3. dat
hij niet de klankwettige voortzetting is van *hé 2. 4. dat wij het
recht niet hebben te veronderstellen dat auslautende o en e
in het Nederlandsch anders zouden behandeld zijn dan in den
inlaut. Waarnaast nog enkele andere bijkomende punten.
Als bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het Nederlandsch mag beschouwd worden die andere studie van Prof.
Dr. J. MANSION : Welke taal spraken de Merowingers? (1923,
blz. 21-31) : Frankisch, dat « in Frankrijk niet zoozeer door het
Fransch is overwonnen als opgeslorpt... door een aanpassingsproces, waarbij het Germaansch een deel van zijn woordenschat
afstond, terwijl het zelf zoo'n massa van Romaansche woorden
en wendingen aannam, dat het ten slotte in het Romaansch
opging en verdreven werd... Vlaanderen en de overige Germaansche streken speelden geen rol en zoo bleef hier de taal
der vaderen bewaard. » De Karolingers spraken, volgens hem,
Hoogduitsch.
Men weet hoe onze geleerde collega door het onderzoek
der in de oudste documenten voorkomende namen het klaarder inzicht in de taal wil bevorderen. Als een inleiding op zijn
groot werk, dat buiten onze bespreking valt, gaf hij in I g i g
(blz. I17-129) een lezing Over Namenkunde, die gelden mag als
het programma van de methodiek voor het wetenschappelijk
onderzoek der Oud-Nederlandsche namen, te zamen met de beteekenis er van voor de kennis onzer taal.
In verband hiermee wezen nog een paar kleinere bijdragen
van hem vermeld : hoe de namenkunde het diplomatisch onderzoek bevestigt, wordt aan de namen in de Schenking van
priester Felix a° 745 aangetoond (1920, blz. 732-736). In Is de
hl. Amandus te Antwerpen geweest? (ib.) wordt dit eveneens
uit de namenkunde ontkend.
De verdediging van zijn werk Gentsche Namenkunde tegen
de critiek bezorgde ons in 1926 zijne voordracht over Twee-
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talig Vlaanderen in de Xe eeuw? (blz. 17-28). De bewering als
zou Gent in de vroege Middeleeuwen volop tweetalig zijn geweest, u kan alleen in de ioe eeuw voor een oppervlakkigen
waarnemer eenigen schijn van waarheid hebben. » Maar « de
Fransche kleur van zekere stukken uit dien tijd zijn te verklaren : door invloed van Fransche modellen in de kanselarijen;
door persoonlijken invloed van enkele Fransche monniken in
de Gentsche kloosters ; door de algemeen in Europa heerschende
spellinggewoonten der Merowingische kanselarijen. »
Dat de namenkunde niet slechts het inzicht in de taal verdiept, maar nog andere genoegens meebrengt toonde dezelfde
spreker aan in zijn voordracht op de plechtige vergadering van
1924: Hoe heetten onze vrouwen in het verleden? (blz. 407-415).
Na gehandeld te hebben over namengeving bij Germanen in
het algemeen en over den invloed der Germaansche namen bij
de Romanen, onderzocht hij de verschillende redenen waarom
sommige namen eerder voor vrouwen werden gebruikt, en wat
daaruit voor de Germaansche vrouw volgt; tevens ging hij na,
hoe ook in de namen en in hunne ontwikkeling, als onder den
invloed van het christendom, de aandoening van een menschelijke ziel vernomen wordt.
Overgaande nu tot het eigenlijke Middelnederlandsch, laten
we voorop in oogenschouw nemen die studiën, die meer de
uitwendige dan de inwendige geschiedenis onzer taal zelf behandelen.
Over de benamingen onzer taal in de Middeleeuwen handelde L. WILLEMS in een zijner Lexicographische sprokkelingen
Dietsc en Duutsc (1926, blz. 76) : in de Middeleeuwen was de benaming onzer taal in het Zuiden Dietsc, in het Noorden Duutsc;
in Vlaanderen Dietsc en Vlaemsch, welke laatste benaming in
de 14e en i5 e eeuwen de overhand kreeg. Brabant bleef trouw
aan Dietsc; eerst in de 16e eeuw Brabantsch. Einde 15 e eeuw
wordt door de boekdrukkunst Duytsch opgedrongen, wat in
de 16e eeuw Nederduytsch of Nederlandsch wordt. Veldeke zegt
Diesche of duusche. Het hoogduitsch heette overlandsch; een
enkele maal, in de voortzetting van Boendale c. 1450, hoghe
Duytsche taal.
In zijn Westvlaamsche Spreek- en Schrijftaal vóór 125o
(1928, blz. 809-853) zet Dr. J. JACOBS tegen KURTH en PIRENNE
de stelling op dat tot c. 125o van Boulogne tot Biervliet, van
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Kales tot Kortrijk, over het algemeen alleen Germaansch gesproken werd. In het bijzonder worden de bewijsgronden tegen
deze opvatting geldend gemaakt onderzocht en naar hun ware
beteekenis bepaald : overheersching der Fransche literatuur,
invloed van kloosters, invloed van wereldlijke overheid, noodzakelijkheid van het Fransch voor de rijke poorters, om hun
handelsbetrekkingen, als beheerders, wetgevers en rechters. Ook
negatief wordt de stelling bevestigd : uit de afwezigheid vóór
125o van Fransche termen in Latijnsche oorkonden tegen een
massa Westvlaamsche; uit de oudste Westvlaamsche oorkonden
die de Latijnsche begonnen te verdringen en die zuiver Westvlaamsch zijn. Volgen dan eenige beschouwingen over leven en
ontwikkeling dier Oudvlaamsch geschreven taal zooals die uit
Latijnsche oorkonden kan opgemaakt warden, met het besluit :
er moet in West-Vlaanderen zeker van de 8e eeuw af een Westvlaamsche schrijftaal met een erkende schrijftraditie bestaan
hebben.
Na aldus onderzocht te hebben in hoeverre de Oud-Westvlaamsche taal tot het midden der 13 e eeuw van de besmetting
der Fransche taal was vrijgebleven, spoort hetzelfde geacht medelid in zijn studie Waarom het gebruik van de Fransche taal in
Oud- Westvlaanderen zoo aanzienlijk toenam na 1217 tot 1300
(1929, blz. 119-132) de uitwendige oorzaken na, welke tot het
invoeren van de Fransche spreek- en schrijftaal medegewerkt
hebben : de historische feiten na den slag bij Bouvines, 1214,
bevestigen wat vroeger op grond van taalfeiten werd vooropgezet : van 1214 tot 1300 heeft een betrekkelijke verfransching
plaats gehad.
Reeds in 1922 (blz. 287-311 en 485-524) had dezelfde taalkundige den aard dier « Middelnederlandsche » taal of het verband tusschen spreektaal en schrijftaal willen bepalen, in twee
opstellen : Over de « Middelnederlandsche » schrijf- en spreektaal
en in De « Middelnederlandsche » schrijftaal in haar verband met
de « Middelnederlandsche » spreektaal. In het eerste gaat hij na,
steunend vooral op de niet-literaire schrijftaal, in hoeverre er
een geschreven en gesproken koinè in de Middeleeuwsche Nederlanden kan bestaan hebben, en komt tot het besluit : dat er
geen algemeene schrijftaal bestaan heeft, ja dat iedere gouw,
iedere stad, haast ieder scriver een bijzondere schrijftaal had.
Evenzoo bewijst hij, dat er in de Middeleeuwen noch van een
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algemeene, noch van een min algemeene, noch van een echt
beschaafde spreektaal kan sprake zijn : de volkstaal werd als
omgangstaal in elk gewest gehoord.
In het tweede onderzoekt hij waar de volkstaal het meest
te vinden is; toont hij aan hoe wij in de schrijftaal toch altijd
elementen uit de volkstaal kunnen achterhalen; gaat hij na hoe
de Middelnederlandsche spelling alle taal, ook de volkstaal gebrekkig weergeeft; in welke mate de schrijftaal, vooral de officiëele, de klanken, de vormen, de woorden, het geslacht van het
dialect afbeeldt, en besluit dat de officiëele taal niet de eerste
bron is die dient geraadpleegd om de phonetiek of zelfs een volledige grammatica van een Middelnederlandsch dialect op te
stellen.
Na aldus onderzocht te hebben « welk aandeel de volkstaal
of de gewone omgangstaal heeft gehad in het tot stand brengen
van de zoogezegde Middelnederlandsche schrijftaal », legde hij
zich in een nieuwe studie de vraag voor Werd de Volkstaal gewijzigd in den loop der tijden? (1924, blz. 163-172), en hij betoogde,
dat « de evolutie der eigenlijke volkstaal in de verschillende
Nederlandsche gouwen uiterst langzaam is vooruitgegaan, ja tot
nog toe zoo gering is, dat we ze in de meeste gevallen haast
niet duidelijk opmerken. » In dit opstel bewijst hij dit vooral
voor de tijden sedert de vijftiende eeuw, toen de taal der letterkundigen regelmatiger werd, voor de periode dus die het meest
aan wijziging onderhevig was. A priori, uit de afwezigheid van
alle oorzaken, die invloed op de eigenlijke volkstaal konden
uitoefenen; a posteriori, uit oude spellingboekjes, uit in sterk
dialectisch gekleurde taal gestelde stukken, uit akten ook van
ontwikkelde lieden, « die zich niettemin nog menige eigenaardigheid van hun plaatselijk dialect lieten ontvallen. »
Verder beloofde hij in een volgende studie aan te toonen
« aan de hand nu van Middelnederlandsche klerken » (12301550) « dat de toestand der volkstaal ook in die tijden ongeveer
dezelfde moet zijn geweest, » zoodat wij « in de hedendaagsche
volkstaal nog een criterium bezitten om de schifting der Middelnederlandsche schrijftaal te kunnen doen. »
Nog tot de uitwendige geschiedenis onzer taal behooren
enkele opstellen, die over het taalgebruik in oorkoncien en officiëele stukken handelen. Zoo een paar studiën van Dr. Kan.
FL. PRIMS Antwerpsche teksten uit de jaren 1292-1312 en de eerste
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Brabantsche teksten in onze taal (1933, blz. 3m-357) : 28 in het
Dietsch geschreven stukken uit de jaren 1292 tot 1312, die als
origineelen van buitengewone beteekenis zijn voor de kennis
onzer taal en eveneens als getuigen van het gebruik van het
Nederlandsch in openbare acten in dien tijd. Hij komt tot het
besluit, dat het invoeren van de gesproken taal geen loutere democratische evolutie beteekent : wat het oude gemeenschapsrecht aangaat, dit is in de eerste plaats in de landstaal; ook bij
het familierecht gaat de voorkeur naar de landstaal. Niet het
kleinere volk, maar de grootere heeren komen het eerst tot de
landstaal in hunne acten. Als aanvulling bij deze lezing, beschouwde Kan. FL. PRIMS die eerste uitkomsten in een breeder verband,
kommen der
steunend vooral op het werk van MERKEL Das Aufkommen
Deutschen Sprache in den stadtischen Kanseleien (1930) in een
nieuwe lezing : Het eerste gebruik van het Duitsch in de stedelijke
kanselarijen naar het werk van Merkel in aansluiting bij soortgelijke
studie voor het Middelnederlandsch te Antwerpen (1933, blz. 389).
Een verdere studie gaat over Het eerste officieel Fransch
in Antwerpen (1380-1406) (1933, blz. 763-781) : In 1380 krijgt
men te Antwerpen Fransche schoutetrekeningen, gevolgd weldra
door rekeningen van de domeinen en van grooten en kleinen
tol in het Fransch. Wanneer Philips de Stoute aan het bewind
komt (1384), zijn alle akten van de hoogere overheid uitgaande
of tot haar gericht in het Fransch. Dit verandert weer onder
Antoon van Bourgondië, wanneer de stad terug met Brabant
vereenigd geraakt. In het historisch kader wordt deze verfransching verklaard; verwezen wordt in het bijzonder naar den
krijgsgouverneur, die in 1380 den graaf van Vlaanderen vertegenwoordigde.
Van Dr. A. COSEMANS nam de Academie een opstel in hare
Verslagen op over Taalgebruik in Vlaanderen en Brabant tijdens
de Middeleeuwen (1934, blz. 485-512), waarin deze hoofdzakelijk
de vraag behandelt hoe de tweetaligheid te onzent is ontstaan,
hoe Vlaanderen tweetalig is geworden en waarom Brabant langer
eentalig bleef. Hij onderzoekt de taal van oorkonden en rekeningen en tracht te bepalen, welke invloed bij het taalgebruik
werd uitgeoefend door het politiek regiem, door prins en administratie; door de kanselarijen en in welke middens de taal
voor het eerst in eer werd hersteld; door de diplomatieke taal;
door de bestemmelingen en interveniënten; eindelijk door de
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gebruik van de volkstaal op de zegels en worden in een zevental
nummers de voornaamste besluitselen samengevat.
Meer in verband met de inwendige geschiedenis van het
Middelnederlandsch staan eenige studiën, vooreerst, van E. H.
Kan. J. JACOBS. Zoo zijn lezing over den Invloed der Middelnederlandsche dialecten op de oudste Middelvlaamsche dialecten,
welke langs de Noordzee gesproken werden (1914, blz. 547-558)
waarin hij een der voornaamste conclusies van zijn reeds in 1903
door de Academie met goud bekroond, in 1911 uitgegeven werk
Middelvlaamsche Klankleer verder bespreekt; hij onderzoekt hier
welke Germaansche elementen in de oudste Middelvlaamsche
taal (125o-133o) langsheen de Vlaamsche zeekust gesproken, besloten liggen; hij vergelijkt de talrijke niet Oudnederfrankische
klanken en vormen op dit gebied aangetroffen met de taalverschijnselen, welke de ingvaeonische gewestspraken uit vroegere tijden vertoonen, en komt tot het besluit, dat de Vlaamsche
zeekust bewoond is geweest door allerlei volkeren : Angelsaksen,
Friezen, Kenters, Denen, Noormannen, wellicht ook Saksen,
doch vooral Franken. Dan zijn Diphthongeering van Westgermaansche ï tot ij (1919, blz. 235-246) : waarin hij, tegenover de
gangbare opvattingen die hij aanhaalt, uit niet-literaire bronnen,
betoogt, dat ï tot ij zoowel in Holland als in Brabant overgegaan
was in de 14 e eeuw, zonder eenigen invloed van het Zuiden
op het Noorden; dat we hier dus voor een autochtoon verschijnsel
staan; de klank ij uit i zou zelfs, volgens hem, reeds bestaan
hebben in de volkstaal in de 13 e , ja in de 12 e eeuw, zeker in Brabant.
In zijn Westelijk Zuidbrabantsch uit het einde van de 13e
eeuw (1927, blz. 775-791) bestudeert hij, op grondslag van vijf
oorkonden afkomstig uit Brussel en omgeving, de taal dier streek
naar klankleer en flexie; hij meent er diphthongeering van I
en u waar te nemen; gaandeweg bevestigt hij zijn stelling tegenover expansie-theorieën. Aansluitend hierbij is zijn studie over
Een literair Brusselsche tongval uit de 13 e eeuw (1932, blz. 1 I-21).
Hij ontleedt er een nieuw stuk, Rekening uit het gasthuis van
Assche van 7 December 1298, en vindt er een bevestiging in
van zijn in vorige studie opgestelde algemeene regels; hij tracht
er de Brusselsche volkstaal uit te achterhalen en verwijst, waar
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er aanleiding toe bestaat, naar overeenkomstige vormen bij
Ruusbroec of in andere oud-Brabantsche teksten.
Van hetzelfde lid zijn nog een drietal studiën over de regeering der voorzetsels in het Middelnederlandsch. De eerste (1922,
blz. 967 - 984) onderzoekt de regeering der voorzetsels in Middelnederlandsche prozateksten opgesteld door officiëele ambtenaars uit Brugge, Antwerpen, Utrecht, en behoorende tot
twee of drie verschillende tijdvakken. De tweede (1924, blz.
83-91) gaat op gelijke wijze het gebruik na der naamvallen in
de Oost-Middelnederlandsche teksten. De derde (1925, blz.
601-609) onderzoekt den toestand voor Leiden, en voor plaatsen
die ver van de dialectcentra gelegen zijn. Hier worden dan de
besluitselen overzichtelijk samengevat. Deze reeks statistieken
willen een bruikbaar criterium aan de hand doen voor de bepaling van de herkomst van niet gelocaliseerde oude teksten.
Wij kunnen er slechts naar verwijzen, zonder hier den rijken
inhoud ervan mee te deelen.
Van de heeren Dr. H. OBREEN en Dr. A. VAN LOEY nam
de Academie in hare verslagen een uitvoerig werk op over de
Oudste Middelnederlandsche oorkonden voor onderwijs en eigen
studie verzameld en naar het oorspronkelijk uitgegeven (1934,
blz. 329-471), dat niet alleen uitstekend materiaal biedt voor de
studie van het Middelnederlandsch, daar het in betrouwbaren
tekst de 33 oudste, tot 127o in het Middelnederlandsch geschreven, en nog in het origineel bewaarde oorkonden meedeelt,
maar bovendien elk stuk philologisch en geschiedkundig toelicht, de juiste lezingen bespreekt, de vindplaatsen en eventueele
uitgaven vermeldt, de bij een eerste lezing nuttige exegetische
verklaringen niet spaart. De uitgave wordt nog gevolgd van een
Calendarium voor de in de teksten voorkomende dateeringen,
een naamregister, en een zeer uitvoerig glossarium, waarin niet
alleen alle woorden met hun verschillende vormen zijn opgenomen, maar ook de verschillende spellingen, grammatische figuren en flexies.
Als gevolg hierop gaf Dr. A. VAN LOEY nog in onze Verslagen uit De oudste Nederlandsche oorkonden van Bochoute en
Velzeke stylistisch vergeleken (1934, blz. 589-60o). Het gaat hier
over akten van 1249, 1254, 1257, 1267 : de trits 1249-54-67
gaat van dezelfde overheid uit;1249 en 1267 van dezelfde schrijf-
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school; de stroefheid van 1249 moet verklaard worden, niet door
de ontoereikendheid van het Middelnederlandsch, maar door
de onervarenheid van den klerk; van belang is nog de conclusie,
dat het Middelnederlandsch als oorkondentaal niet ten achter
staat in Brabant bij Vlaanderen.
Uitstekend materiaal voor de studie van het Middelnederlandsch bieden ook de door Kan. Dr. FL. PRIMS uitgegeven,
hierboven reeds besproken, 28 Antwerpsche teksten van de jaren
1292-1312 : de wijze van uitgave, zuiver diplomatisch, wordt
in de inleiding verantwoord.
Als materiaal voor taalstudie vermelden wij nog de uitgave door Dr. J. GESSLER van de vertalingen der dubbele bekrachtigingen door de graven van Loon van de Keure van Colmont, in 1270 en 1295 (1925, blz. 13-19) al is de taal laat-Middelnederlandsch; en de uitgave van de Kroniek der Luiksche oorlogen
uit de 15 e eeuw, door E. H. J. PAQAY (1928, blz. 203-246) met
enkele geschiedkundige en exegetische aanteekeningen. Beide
bijdragen zijn natuurlijk van meer belang voor de geschiedenis.
Verder nog : de uitgave reeds in 1907 begonnen door EDW.
GAILLARD en Dr. DE VREESE in de Jaarboeken der Academie
van Dietsche Kalenders, waarvan de kennis van belang is niet
alleen voor de geschiedenis, maar ook voor het Middelnederlandsch : sedert 1911 zijn er nog twaalf verschenen (samen 32),
de laatste twee door EDW. GAILLARD en R. PARMENTIER, conservator van het stadsarchief te Brugge.
Eindelijk leveren nog taalmateriaal, de Horoscopen uit de
I 5 e eeuw, door E. P. D. STRACKE, opgeteekend en uitgegeven
(1914, blz. 3 6 4-372) ; ze hebben, 't spreekt vanzelf, ook beteekenis voor de kennis van het volksgeloof.
Herhaaldelijk werden, ook nog sedert 1912, door de Academie prijsvragen gesteld ter bevordering van onze kennis van
de Middelnederlandsche taal of van de verschillende Nederlandsche dialecten. Zoo : over het Geldersch-Overijselsch dialect in
de Middeleeuwen; over het Hollandsch in de Middeleeuwen; over
de topographische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch;
over de spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch;
over het ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik van het voeg-
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woord OF; over het taaleigen van Marnix van St-Aldegonde; over
de voornaamste scholen, kanselarijen, taal- en letterkundige kringen, waaruit een merkbare invloed in het opzicht van spelling,
klankleer en woordenschat op de letterkundige en niet letterkundige
Middelvlaamsche taal is uitgegaan; over het dialect van Zeeuwsch
Vlaanderen in de 16e eeuw; over de klank- en vormleer van Hadewijch met uitvoerig glossarium; over de bronnen voor de rechtstaal in de 16e eeuw; doch ze bleven onbeantwoord of konden voor
geen bekroning in aanmerking komen.
Een drietal verhandelingen over dialecten werden tot nog
toe bekroond en uitgegeven : de Klankleer van het Hasseltsch
dialect door Dr. L. GROOTAERS en Dr. J. GRAULS. In 1913 geschreven, in 1914 met goud bekroond, kwam het werk eerst in
193o ter pers. Dat intusschen de schrijvers met hun werk niet
meer geheel tevreden waren spreekt vanzelf, zonder dat zij
het moesten betreuren dat hun arbeid voor het taalhistorisch
gedeelte nog tot een oudere school zou behooren. Het werk
verdient alleszins den lof, dien de verslaggevers er in 1914 van
hadden gezegd : om de volledigheid ; de voortreffelijkheid der
methode, die de schrijvers uit de werken van COLINET en
GOEMANS hadden geleerd, waarbij experimenteele middelen nog
grooter nauwgezetheid in de beschrijving der klanken en een uitgebreider studie der accentwetten toeliet; om het historisch en
etymologisch onderzoek, dat ook in zeer ruime mate tot zijn
recht komt; kortom om het doorvorschen van de stof naar alle
eischen der wetenschap.
Dan de Klank- en Vormleer van het Brusselsch dialect met
zijn plaatselijke verscheidenheden, door Dr. G. MAZEREEL, dat
door de Academie in 1926 bekroond en in 1931 uitgegeven werd.

Het biedt dus feitelijk meer dan het voorgaande; doch behandelt
zijn onderwerp veel minder uitvoerig; zoo geeft het weinig voorbeelden en bepaalt het zich doorgaans bij het vaststellen der
taalfeiten. Verklaring van phonetische of morphologische verschijnselen werd niet gevraagd en treft men dan ook slechts
bij uitzondering aan. Ook experimenteele bepaling der klanken
is afwezig. Doch in wat het biedt is het werk belangrijk genoeg.
Juist vóór de feesten der Academie verscheen nog als nr. 3
van het Salsmans-fonds het werk van Dr. J. Langohr Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. De inrichting van zijn
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studie is bepaald door het doel : aan te toonen nl, dat dit dialectgebied Nederfrankisch, Zuidoostlimburgsch is ten opzichte
hoofdzakelijk van zijn onverschoven medeklinkers, bijzakelijk
van een betrekkelijk groot getal minder gewichtige taalverschijnselen; maar oppervlakkig, van Oosten naar Westen en naar Zuiden afnemend, geripuariseerd werd.
Van Dr, W. PEE werd het werk bekroond : Een dialectgeographische studie over de verkleinvormen van het Noord- en
Zuidnederlandsch taalgebied (1934, blz. 536) doch nog niet uitgegeven. (1) Ook van de heeren J. VAN DEN HEUVEL en EUG. BROU
kwam het reeds in 1911 bekroonde werk Topographische grens
van het West- en Oostvlaamsch dialect nog niet van de pers.
Ook het dialect van Eupen kwam, sedert de bedreiging om
dit wingewest als Hoogduitsch te beschouwen, herhaaldelijk ter
sprake in onze Academie. Dit is een van de vele publieke of
politieke aangelegenheden, waarin de Vlaamsche Academie
hare gezaghebbende stem heeft meenen te moeten verheffen, in
het belang van de Vlaamsche zaak, Een beknopt overzicht van
de onderhandelingen tusschen de Academie en de Regeering komt
voor in de Verslagen van 1920, met den brief van Prof. J. MANSION namens de Vlaamsche Academie aan den Heer Eerste
als antwoord
Minister te Brussel gestuurd, 31 December, 1920,
op het betoog van den Heer Luitenant-Generaal BALTIA, in
zake Vlaamsch karakter der volkstaal te Eupen, waarin dit
Vlaamsch karakter duidelijk wordt aangetoond, de schijnredenen
van Luitenant-Generaal BALTIA weerlegd en de uitspraken van
de wetenschap aangaande het Eupensch dialect aangehaald.
(1920, blz. 943-958). Dr. LANGOHR, van Tongeren, een onderlegd kenner van de Oostelijke dialecten, van wien de Academie
reeds in 1914 een studie over de T aaltoestanden in de gemeente
Aubel opnam, heeft met betrekking tot hetzelfde onderwerp een
drietal studiën voor de Verslagen aangeboden : De lijn van
Benrath, kanton Eupen en de Platduitsche streek (1934, blz. 6),
Het Zuidnederlandsch dialect van Overmaas, N. 0. der provincie Luik en Kanton Eupen (ib. blz. 230), de dialectgrenzen
in 't Zuidnederlandsch van Overmaas (1935, blz. 469) : die, hoe
verdienstelijk ook, niet konden uitgegeven worden, zooals ze
(i) Vóór de feesten der Academie nl.; het kwam nadien toch van de
pers, te laat om het hier te bespreken.
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zijn, ten einde te vermijden dat twee, driemaal de zelfde taalfeiten worden behandeld. Een samenvattende studie zou later
het licht zien.
*
**
Wat de eigenlijke woordkunde betreft, in 1913 had de Academie den schepper van het groot Middelnederlandsch Woordenboek, Prof. Dr. VERDAM, uitgenoodigd, om als feestredenaar bij
de jaarlijksche plechtige vergadering op te treden. Deze vergastte ons op een voordracht over het Middelnederlandsch Woordenboek (blz. 305-385). Na de schoonheid en den rijkdom van
het Vlaamsch-Brabantsch der Middeleeuwen door enkele woorden en uitdrukkingen als door enkele literaire uittreksels te hebben toegelicht, ging hij over tot de wordingsgeschiedenis van
het Woordenboek, waarbij de geleerde niet verwaarloosde uiteen te zetten al wat hij aan Matthias de Vries en Eelco Verwijs
te danken had. Bij de bespreking van den Middeleeuwschen
woordenschat, gaf hij achtereenvolgens voorbeelden van belangrijke woorden die het Vlaamsch vroeger gekend doch nu verloren heeft; van andere die nu nog wel bestaan in het Zuidnederlandsch, doch niet in het Noordnederlandsch; eindelijk
van zulke die, in beide helften bekend, er in uiteenloopende
beteekenis gebezigd worden. Aan het einde had spreker eenige
hartelijke woorden van dank voor de Vlamingen, door wier
uitgaven van teksten en dialectwoordenboeken zijn taak zoo
aanzienlijk was verlicht geworden.
Tot een klaarder inzicht in 't verleden onzer taal dient ook
het werk van Dr. BUITENRUST-HETTEMA : Oude Glossen en hun
beteekenis, dat in 1914 van de pers kwam en dat we best hier
in dit verband behandelen. Het opstel is in een twintigtal
kapittels ingedeeld, waarvan de eerste handelen over het
ontstaan van glossen, glossenlijsten en glossaria over 't algemeen, tot er van kap. io af alleen nog sprake is van onze
Nederlandsche glossaria. Hierbij handelt schr. over het belang,
dat ze opleveren voor de kennis van de Middelnederlandsche
taal en cultuur; verder monstert hij den Dietschen glossenrijkdom, door een overzicht te geven van datgene wat reeds
uitgegeven of hier of daar vermeld wordt, vooral van datgene wat nog in handschriften verscholen ligt. Na een algemeene
classificatie van de voorhanden glossenverzamelingen en glos-
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saria, besluit hij zijn verhandeling met de wenschelijkheid te
betoogen van een Corpus van Dietsche glossen en glossaria
uit te geven, waartoe om samenwerking tusschen Noord en
Zuid verzocht wordt. Bij een vromen wensch is het intusschen
in dezen ook gebleven.
Naast dit in boekvorm verschenen werk, komen enkele
lezingen over bepaalde glossaria van Kan. J. JACOBS.
Zoo onderzocht deze het Brugsch Latijn-Dietsch glossarium bekend naar de aanvangswoorden als Odla, patella (1928,
blz. 957-98o). Na over den aard van het glossarium zelf en nog
twee handschriften, uit Rijsel en uit Brussel, uitgevoerd, en
de vorige gebrekkige uitgaven besproken te hebben, toonde hij
aan, dat het handschrift dagteekent uit c. 133o, doch een afschrift
is van een veel ouder; dat het ook Brabantsche en Hollandsche
taalelementen bevat; dat het het Brugsche Herbarium van Koningsbergen heeft gekend en door andere lexicologen kan gebruikt geweest zijn. Dit alles ter inleiding tot de uitgave « in
alphabetische orde van de j 43o Middelnederlandsche woorden met het Latijnsche aequivalent en de juiste beteekenis, die
elke glosse in ons handschrift moet gehad hebben. »
Aan het Westvlaamsche Herbarium van Kónigsberg wijdde
hij twee studiën : een eerste Over de herkomst (1 93o, blz. 189209) met een photographische reproductie. Vooraf gaat wat
vroeger over dit Herbarium in Duitschland, Nederland en te
onzent werd gehouden; volgt een onderzoek, hoe de verschillende plantnamen op te vatten zijn naar hun taalkundig karakter;
waar treft men ze nog aan, in Middelnederlandsche teksten, in
levend gebruik? Aan het einde worden de besluitselen overzichtelijk samengevat; de hoofdconclusie luidt « dat de heimat van
ons handschrift wel in Westvlaanderen moet gezocht worden,
en dat de opsteller der glossen waarschijnlijk geen enkel woord
of vorm uit het Oosten heeft overgenomen. » Een tweede handelde over de Dateering (1931, blz. 213-238). Door een uitvoerig
onderzoek, eerst van het vocalisme dan van het consonantisme,
aan de hand ook van de conclusies door Prof. MANSION bereikt
in zijn studie over Gentsche plaats- en persoonsnamen, komt
hij tot het besluit : dat de 34 glossen niet tot de 13 e eeuw behooren, maar zeker en vast tot de 12 e ; ja dat ze voor het eerst
waarschijnlijk neergeschreven werden in de laatste decade der
11 e eeuw.
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Ook aan Kiliaen's werk heeft E. H. Kan, J. JACOBS zijn
volle aandacht besteed. Naar aanleiding van afwijkende opvattingen onderzocht hij in « Vetus » en « Vetus Flandricum » bij
Kiliaen (1927, blz. 300-314) wat die uitdrukkingen juist beteekenden. Hij betoogt dat « vetus » wel is verouderd, nl, in de
boekentaal, zoodat de als vetus aangeteekende woorden nog
heel goed in de volkstaal konden bestaan; Kiliaen excerpeerde
boekentaal. Vetus Flandricum dekt zoo wat alles wat voor een
Brabander vreemd klonk in de taal der specifiek Vlaamschschrijvenden ; het is eveneens verouderd Vlaamsch in de aan
Kiliaen bekende geschreven taal.
Over de bronnen van Kiliaen's Etymologicum handelde hij
tot nog toe in drie studiën : in Werden ook Middelnederlandsche
teksten door Kiliaen geëxcerpeerd? (1932, blz. 203) Was de Sachsenspiegel een bron van Kiliaen's Etymologicum? (1934, blz. 314)
Was het Dictionarium trilingue een bron van Kiliaen? (1935,
blz. 469). Misschien heeft E. H. nog andere dergelijke studiën
op touw en wacht hij tot hij er mee klaar is, om ze alle samen
uit te geven : zij verspreiden een helder licht op de werkwijze
van den Duffelschen geleerde, en dus op de waarde van zijn
Etymologicum.
Blijven nog een reeks bijdragen met woord- of tekstverklaringen. Eerst eenige bijdragen met meer algemeene strekking.
Aldus de lezing van Prof. Dr. J. VERCOULLIE Heeft de klankleer
bij de woordafleiding uitgediend? (Ig22, blz. 845-852) welke
vraag hier behandeld wordt naar aanleiding van J. GILLIERON's
werkje : La faillite de l'étymologie phonétique, waarvan hij den
inhoud doorloopt, om er den waren zin van aan te toonen en
voor overdrijving te waarschuwen, daar hij er vooral een opwekking voor de phonetisten in wil zien om de andere velden
van de taalkunde dan de klankleer wat meer te beoefenen.
Ter bevestiging van het hier gezegde besprak dezelfde, in
zijn lezing over de overheerschende rol van de klankleer in de taalkunde, het boek van G. MILLIARDET Linguistique et dialectologie
romanes, dat in vele opzichten een terechtwijzing of verduidelijking is van GILLIÉRON's theorieën, om het bewijs te leveren,
dat de klankleer nog steeds de grondvest is van geheel het taalkundig gebouw; zijn critische beschouwingen vult hij aan of
verduidelijkt hij door middel van Germaansche voorbeelden.
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In verband hiermee, om de eenigszins afwijkende opvattingen die er in verkondigd worden, moeten wij hier wijzen op
de lezing van Prof. Dr, L. GROOTAERS De rol van het dialectonderzoek in de moderne linguistiek (1935, blz. 187-20o) waarin
betoogd wordt : hoe de toepassing der taalgeographische methode
de twee dogma's der oude school, onaantastbaarheid der klankwetten en vastheid der dialectengrenzen, heeft omvergeworpen
en hoe zij de taalontwikkeling leert zien in • het kader van de
algemeene wordingsgeschiedenis van een volk, zoodat de taal zich
voortdurend bij nieuwe toestanden moet aanpassen : met de
klankwetten wordt de etymologie, die geschiedenis moet zijn
van een woord, niet gegeven, wordt het verdwijnen van homoniemen niet verklaard; verder wordt aangetoond hoe de nieuwe
methode hier licht brengt, alsook den invloed van sociale groepen leert kennen; hoe kortom het dialect-onderzoek niet slechts
een vak is van de taalkunde, maar een methode, die op alle onderdeelen van de taalstudie moet toegepast worden.
Reeds in 1921 had de Academie in hare plechtige zitting
een andere programma-rede gehoord, van haar buitenlandsch
eerelid Prof. Dr. C. G. M. DE Voos die de waarde van de
nieuwe methode onderzocht voor onze kennis van het Middelnederlandsch in zijn lezing : Onderzoek naar de Middelnederlandsche woordgeografie (blz. 345). Bijzondere omstandigheden
hebben de Academie verhinderd die lezing in hare verslagen op
te nemen. Is de taalgeographische methode ook op het verleden
toepasselijk? Gewezen werd vooral op de bijzondere moeilijkheden, op de toe te passen methode en op de bronnen, op het
nut voor de localiseering van teksten.
In de lezing van Prof. Dr. J. VERCOULLIE Over verdubbeling
en te dezer gelegenheid over Kabouter, Pantoffel, Duffel en Stof

(1919, blz. 177-184) komt een beginsel van woordverklaring ter
sprake : verdubbelingen, waarin men, in plaats van de herhaling
van den beginmedeklinker en van de volgende klanken, vaste
medeklinkers en klinkers heeft, die kunnen volstaan om aan
te duiden dat er een verdubbeling bedoeld wordt. Daardoor
verklaart hij kabouter (ka-balder) als een verdubbeling van balderen, bolderen, bulderen; Fr. Pantoufler (waarvan Pantoufle als
verbaalnaamwoord) en mitoufler als een verdubbeling van toufler,
elen. Mdl.eten, duffelen.
ontleend aan den Mdd. vorm van ons doffelen,
Hgd. toffel en ons duffel zijn verbale naamwoorden van het-
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zelfde duffelen,
elen, doffelen;
eten; en Fr, étof f er waarvan étoffe, is ontleend aan den Mdd, vorm van het simplex doffen.
In zijn lezing De Germaansche Etymologieën in den « Dictionnaire général» van Hatzfeld, A. Darmesteter en A. Thomas
(1930, blz. 113-115; 1934, blz. 233-240) oefent hij critiek uit
op sommige termen, voorstellingen en verklaringen in dit woordenboek en toont hij door voorbeelden uit de letters A en B
aan, dat voor de woorden « d'orig. inconnue » of « incertaine » en
« d'orig. germ. » het werk dringend herziening noodig heeft.
Zoo besprak ook Prof. J. MANSION de Etymologies Wallonnes van J. HAUST in zijn lezing Waalsche en Nederlandsche
Etymologieën (1923, blz. 34 0 -349) : hij wijst in 't bijzonder op
het belang van dit werk ook voor de etymologische studie van
het Nederlandsch, daar hier aan het Nederlandsch en bepaaldelijk aan de Nederlandsche dialecten een zeer aanzienlijke
plaats wordt ingeruimd; zeer vele resultaten noemt hij uitstekend. Ook in zijn lezing over Het Waalsch woordenboek van
J. HAUST ( 1 934, blz. 1169-1173) doet hij belang, methode en
verdienste van dit woordenboek uitkomen; waarbij hij dan
telkens uit eigen kennis aanvult, of wijzigt of in twijfel trekt.
Naar aanleiding van ditzelfde woordenboek hield Dr. J. GRAULS
eene lezing over de Namen der maaltijden in het Nederlandsch
1935, blz. 215), die echter ongedrukt bleef.
Vooral van leden der Academie kwamen zeer talrijke bijdragen met woord- en tekstverklaringen. K. DE FLOU (1912,
blz. 344-346) wees op eenige Lexicographische wangedrochten :
over uitgevonden of kwalijk gelezen woorden, palingpek waarin
pek dwaze vertaling is voor poix, verkeerd begrepen voor poise
d'anguilles; tarbotstrepen voor reep, een samengeknoopte hoeveelheid bot; nukersavond voor van nu kersavonde; snike op een
grafschrift voor suiken, dat is : zwijken, sterven.
In het bijzonder dient hier de secretaris der Academie,
EDW. GAILLIARD vermeld : die onder de algemeene rubriek
Kleine Verscheidenheden sedert 1908 tot aan zijn dood in 1922,
eene lange reeks bijdragen leverde van geringen omvang, over
oude woorden en uitdrukkingen, die hij in teksten, oorkonden
of uitgaven had aangetroffen, die het de moeite waard was bekend te maken of die verkeerd verklaard of verkeerd gelezen
waren geworden. Zoo heeft hij talrijke woorden en uitdrukkingen
gered, of verklaard, of terechtgewezen. Wij kunnen er niet
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aan denken ze hier alle zelfs op te nemen. De volledige lijst
komt trouwens voor in het Register op de Verslagen 18871926. Ook verschillende vormen van voornamen uit archiefstukken opgeteekend heeft hij uitgegeven (1914, blz. 419-430).
Onder den titel Kleine Verscheidenheid (1919, blz. 491-492)
of Etymologisch Kleingoed (192o, blz. 594-59 6 ; 789-795; 959g61; 1921, blz. 165-169; 1922, blz. 1133-1136; 1923, blz. 843844) heeft Prof. J. VERCOULLIE herhaaldelijk den oorsprong of
de beteekenis van bepaalde duistere woorden en uitdrukkingen
toegelicht. Fransche titel is volgens hem : titel naar Franschen
trant; spinael is ontleend aan Fr. Fil d'Epinay; Sinaasappel is
niet Chinaasappel, maar Messinaasappel; pree is niet verkort
van premie, maar ontleend aan prêt; paardje (stukje brood)
is niet verkleinwoord van part, maar van paard; weegbree van
wege, verwant met Lat. Vomer = ploegschaar; enz. Daar zit
het hem wordt verklaard als zijnde dezelfde constructie als :
wat weet 'k ik, waarin het pronomen onderwerp tweemaal voorkomt, eens in enclytischen, onbeklemtoonden vorm, daarna in
absoluten beklemtoonden vorm; hij is om zeep = hij is naar
een van de havens der Middellandsche zee om Spaansche,
Fransche of Italiaansche zeep; 't is boter aan de galg = 't is zalf
tegen een terechtstelling door de galg; carnaval = car naval;
en andere meer, te lang om hier opgesomd te worden.
Ook Is. TEIRLINCK hield van wandelingen op hetzelfde
terrein, en kwam er dan met interessante vondsten van thuis.
Zoo besprak hij het wandeltoertje van een lees- of drukfout : Bosschaert offeren, dat uit oorspronkelijk Bosschaert oft cre(u) (vlees)
is ontstaan (1913, blz. 143-144). Vooral van belang is zijn lezing
over Berkoos (1927, blz. 619-628) waarin hij een aantal oorkonden bekend maakt over het Broekois-ambacht te Brussel,
van de XIVC eeuw af. De leden daarvan, warmoezeniers, die toen
woonden in dat gedeelte van de stad dat ook Orsendale of Broekland heette, werden ook de Broekluden genaamd, of maraichers.
In lateren tijd werd de benaming broekois tot boerkoos, thans
berkoos. Het woord komt dus uit Mnl, broeck en mf. uitgang
-oys; het heeft niets gemeens met précoce.
Prof. L. GROOTAERS hield eens lezing, waarin hij door
middel van de taalgeographische methode de namen van de
mier in de Zuidnederlandsche dialecten (1935, blz. 984) naging,
in hun onderlingen strijd vervolgde en de historische ontwik-
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keling van de elkaar dekkende lagen trachtte te verklaren. Ze
is echter tot nog toe niet verschenen in onze Verslagen.
Van gelijken aard als de Verscheidenheden van EDW. GAILLARD, en toch weer gansch anders, zijn de Lexicographische
Sprokkelingen van Mr. L. WILLEMS : exegetische, tekstcritische
aanteekeningen, waarvan de lijst haast met iedere zitting der
commissie voor Middelnederlandsch aangroeit. Niet tevreden
met eenvoudig zijn verklaringen voor te leggen en toe te lichten
of zijn tekstverbeteringen op te geven, laat hij zijn Sprokkelingen soms tot echte opstellen uitdijen, waarin hij door allerlei
parallelplaatsen die zijn groote belezenheid hem aan de hand
doet voor woorden en vormen, door historische ophelderingen,
door handschriftenkundige toelichtingen, zijn zienswijze steunt
en verdedigt. Daar vele teksten betreffen uit letterkundige werken, zullen wij bij de bespreking der letterkunde nog gelegenheid hebben om op de meest belangrijke te wijzen. Andere
hebben wij reeds in ander verband besproken. Als voorbeelden
van de methode moge gelden : Middelnederlandsch Veete en
Veede (1925, blz. 8o8-825) waarin hij, aan de hand van geheel
een letterkundig onderzoek, nawijst dat de jongere vorm veete
in Vlaanderen opgekomen is reeds in de 13 e eeuw, dat Holland
in de 14e eeuw weifelt en in het midden der 15 e eeuw ook Brabant aangetast wordt; met veete of veede en een reeks andere
woorden, die met veete als Vlaamsch en veede als Brabantsch
samengaan, toont hij nog aan, dat Lucidaris oorspronkelijk
(West)-Vlaamsch is, de Lorreinen en Van de Borchgravinne van
Vergi daarentegen Brabantsch zijn.
Behalve sprokkelingen in Hadewijch, waarover elders, vermelden wij nog als bijzonder belangrijk : bagineeren (Teestye
v. 3235) dat verklaard wordt als : over den prijs onderhandelen;
schuwier (v. Velthem; Sp. Hist. IV, 2869) nl. escuyer; conforteeren (ib. v. 2210) dat hij confronteeren wil lezen; geborsen (in
Der mannen ende der vrouwen Heimelicheit, v. 1672) dat gevorsen
moet zijn; vooral caer (Limborch, XI, v. 1o52) dat nooit duur
heeft beteekend, en dat in de aangehaalde plaats, te care, staat
voor te caerre, te liever; fat (Lorreinen, v. 187) is in tf et: in 't
feit, geval; geveede (vierde Martijn, v. 371) te lezen voor gebede.
Eindelijk pad uit het lied van het booze vissertje, dat niet watergracht beteekent, maar pad, terwijl de moeilijkheid ligt in diep,
dat Middelnederlandsch modderig kan zijn (1934, blz. 1o01-
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1030); alles met de noodige en gewenschte toelichtingen, critische, historische, exegetische en met aanwijzing van wat en
door wie er over geschreven werd.
Doch wij kunnen ze niet alle bespreken; vele ook werden
alleen op de vergaderingen gehoord.
Wij vestigen alleen de aandacht nog op zijn uitvoerige lezing over Amerika (1925, blz. 561-568) welke benaming ten
slotte in verband wordt gebracht met die van den koning der
Goten Ermanaricus; en op die over de historische beteekenis
van de benamingen Klauwaerts en Leliaerts, waarvan wij slechts
het schema bezitten (1931, blz. 444).
Ook van niet-leden der Academie kwamen talrijke woorden tekstverklaringen toe : etymologische, exegetische of critische
bijdragen.
Aldus van Dr. (nu Prof. Dr.) G. CH. VAN LANGENHOVE,
de alleszins belangrijke linguistische studie : De Etymologie van
ontberen (1923, blz. 894-915) waarvan hij de semasiologische
ontwikkeling in de Westgermaansche dialecten zeer uitvoerig,
de meeningen der geleerden toetsend, teksten critisch besprekend en verklarend, in alle bijzonderheden nagaat en aantoont,
waarbij ook menig ander Germaansch woord, menige Germaansche sociale toestand ter sprake kwam; zoodat met den ontwikkelingsgang van zulk een woord heel wat beschavingsgeschiedenis blijkt samen te hangen.
Ons later medelid, rijksarchivaris Dr, J. CUVELIER stond
een bijdrage af over Bietebauw (1912, blz. 159-162) waarin hij
het woord in verband brengt met zekeren Fr. Bietebou, een
berucht dief, die in Brusselsche akten van 1529-33, van het
archief der rekenkamers op het algemeen rijksarchief voorkomt.
Zoo nog een kleine bijdrage van Dr. K. VAN DEN HAUTE, stadsarchivaris van Brugge, die ter bevestiging van een mededeeling
van Edw. Gailliard, teksten aanhaalt uit de 1 5 e eeuw, waarin
vat in den zin van doodskist gebruikt wordt (1913, blz. 36);
en eene andere van H. RONSE, bestuurder van de Staats-Tuinbouwschool te Gent, over Mellen, Melden, Melten, Maelschap
als oude synoniemen van huwen (1912, blz. 1055-58); of nog die
van J. F. FLOR. HEUVELHANS die het ryemkensteken verklaarde,
als een nu nog bestaande bedriegersspel (1914, blz. 686-688).
Van P. DE KEYSER, toen nog leeraar aan het atheneum te
Gent, nam de Academie in 1920 (blz. 479-480) op Middelneder-
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landsch kleingoed : de verklaring nl. van de, trouwens verkeerd
gelezen, woorden : drielen = doorboren en spyelen = spillen,
stangen, en van cranc van stove = vergankelijk papiermateriaal.
Ook van Dr. A. HEGMANS verschenen in onze Verslagen
Conjecturen (193o, blz. 263-275) : den naam Moenen uit Marieken van Nijmeghen verklaart hij als komende van Mahomet,
Mahoen, Moen, plus het in Koseformen gebruikelijke achtervoegsel en. Melcflessen van Corenblisse, uit hetzelfde stuk, zou
volgens hem Melefiessen, malefiessen van koranbliksem zijn. Digenen, uit de inleiding van Vanden Levene ons Heren, zou Tegenen, d. i. Theagenes de verliefde van Chariclea bij Heliodorus
van Emesa zijn, uit een bekenden Byzantijnschen roman. Volgt
nog een bijdrage tot de verklaring van het ontstaan van Angli
caudati, waarin caudati oorspronkelijk obscene beteekenis had
(cauda = penis) en op de Engelschen werd toegepast, omdat
in het Angelsaksisch de naam voor een mannelijk menschelijk
wezen was waepnedman, waarin waepen is membrum virile.
Mogen wij dit overzicht van de woordkunde sluiten zonder
te gewagen van de Idioticons? Helaas, van de vele door de Academie uitgelokte, zelfs bekroonde Idioticons, werd slechts één
enkel in de hier behandelde periode, niet begonnen, maar voltooid : het Zuidoostvlaandersch Idioticon van Is. TEIRLINCK.
Het werk bestaat uit drie lijvige deelen dichten druk, gevolgd
van een vierde over Klank- en Vormleer. Bij het verschijnen
der laatste aflevering van 1922 hield Kan. Muyldermans, een
toespraak om zijn waarden collega met zijn flinken arbeid geluk te wenschen. Na er aan herinnerd te hebben, wat het Zuiden
al voor de studie der dialecten had gepresteerd, zoodat het in
dit opzicht waarlijk niet bij het Noorden moet ten achter staan,
en gewezen te hebben op den rijken inhoud van het nu voltooide werk, ging spreker voort : « Van hoog belang zijn vooral
de verwijzingen naar andere gouwen : op die wijze leeren wij van
dag tot dag klaarder zien in onzen eigen taalschat; niet zelden
ook dat wij er aangenaam door verrast worden : wij bevinden
ons rijker dan wij doorgaans gedacht hadden. In een ander opzicht nog doorblader ik dit werk met ware voldoening : 't is
namelijk om de rijke keus van schilderachtige spreuken en volksgezegden, die de heer Teirlinck heeft opgezant, hier inlascht
en aldus ook helpt bewaren... (zij) zijn een schat waaraan wij
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houterige boekentaal ze veeltijds in den ban sloeg. »
Nog niet te laat om hier nog vermeld te worden verscheen,
einde 1936, het werk van onzen bestendigen secretaris, Dr, L.
Goemans : Leuvensch Taaleigen, Woordenboek, dl. I, A-F; werk
dat reeds in 1904 (blz. 318 vlg.), toen schrijver nog geen lid van
onze Academie was, met goud werd bekroond. Welke omstandigheden deze vertraging hebben veroorzaakt, waarbij de kieschheid van het ambt van secretaris tegenover het werk van anderen ook in de weegschaal dient gelegd, wordt in een kort Woord
vooraf uiteengezet. In de inleiding Over doel en methode wordt
de gansche opzet van het werk duidelijk verantwoord. « Mijn
doel was... niet enkel de van de Nederlandsche Koinè afwijkende woorden en uitdrukkingen op te teekenen,... maar een
zoo volkomen mogelijk beeld te geven van den Leuvenschen
tongval. » Immers, « de tongvallen op zich zelf zijn van belang
voor de algemeene taalstudie. » Zoo heeft hij er zelfs naar gestreefd
de terminologie van de ambachten nauwkeurig na te speuren;
heeft hij « onder de menigvuldige Fransche indringers, (ook)
die opgenomen, welke in hunne uitspraak of in hun gebruik
het duidelijk kenmerk van het bekomen Leuvensch burgerrecht dragen. » Ook werd niet verzuimd « de taal der smalle
gemeente » te raadplegen. De grootste zorg werd besteed aan
de juiste weergave van de uitspraak : door een eenvoudig, doch
vast en zuiver wetenschappelijk systeem van phonetische spelling. Daarbij werd echter het materiaal « zoo geordend, dat het
phonetisch gedeelte het andere niet in den weg stond; het is
ook uitsluitend in kleine vetjes gedrukt ». Vooraf gaat het kopwoord : in Nederlandschen of eventueel in theoretisch Nederlandschen vorm ; dan komt de Leuvensche vorm, in phonetische
transcriptie met aanduiding dan steeds van de Sandhi-werkingen.
Met de grootste nauwkeurigheid worden beteekenis en gebruik
der woorden en wendingen aangegeven en, waar 't past met voorbeelden toegelicht. Andere Zuidnederlandsche Idioticons, evenals Romaansche dialectwoordenboeken, werden niet verwaarloosd. Onder de rubriek Opmerking komen, waar dit noodig
of nuttig is, semantisch-historische of phonetisch-historische
aanteekeningen, soms ook etymologische, waar het woorden
geldt die nooit besproken of ongenoegzaam verklaard werden.
Een voorbeeld van echt-wetenschappelijk dialect-onderzoek, zij
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het ook van slechts één stad, zooals wij er helaas! nog lang zullen
noodig hebben, als hechte grondslag voor ernstige taalstudie.
*
**

Ook de toponymie vond in de Academie ijverige beoefenaars. Op dit gebied komt zelfs de omvangrijkste van hare uitgaven : het Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen
Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu,
door K. DE FLOU. Juist vóór den oorlog, in 1914, begonnen,
werd het door den ontwerper zelf tot aan zijn dood, in 1931,
bewerkt : twee dagen vóór zijn dood schreef hij nog het proefvrij voor het 6o e vel van het XIIe deel. De volgende deelen
werden uit zijn nalatenschap en in zijn geest bezorgd door Jos.
DE SMET. Over het bestreken gebied, over inhoud, inrichting
en methode, over bronnen en doel geeft de inleiding de noodige
voorlichting, of ook de Memorie van toelichting, door den bewerker in 1921 voor de Academie opgesteld, toen de omstandigheden dreigden de onderneming stop te zetten, en aan den
Weled. Minister van Wetenschappen en kunsten overgemaakt
(1921, blz. 221-229).
Om de waarde en de beteekenis van het werk te schetsen,
kunnen wij niet beter doen, dan hier een en ander te herhalen
uit de aanbeveling bij dezelfde gelegenheid door Prof. Dr. J.
MANSION verschaft : « De Toponymie van ons geacht medelid
K. DE FLOU is eenig in hare soort. Zekere toponymisten hebben
naamvormen uit gedrukte teksten verzameld; andere hebben
zich door het excerpeeren van onuitgegeven archiefstukken verdienstelijk gemaakt; andere nog behandelden den levenden
namenvoorraad, de nu nog gebruikelijke benamingen en teekenden die uit den volksmond op. De meesten bepalen zich
dus tot een deel van den arbeid.
« De heer DE FLOU is de eenige die de reuzentaak in geheel
haar omvang heeft aangedurfd. Geene andere toponymische
studie die, gelijk deze, naar volledigheid streeft; geene die het
ideaal der volledigheid zoo zeer nabijkomt. Hier is niets weggelaten, alles wordt vermeld. Geene stad, dorp, gehucht, geene
wijk of buurschap, geen vlek of weide of andere plaats, geen
graafschap, heerlijkheid, leen of achterleen, geen kasteel, kerk
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of hofstede als ze maar tot het West-Vlaamsch gebied in ruimen
zin behooren, worden uitgesloten. In zijne opvatting komt alles
in aanmerking. Niet alleen de namen uit het heden, maar ook
de namen uit het verleden. Voor deze reusachtige onderneming
heeft onze collega op zoek naar namen moeten gaan in alle archieven van België en Noord-Frankrijk; in alle mogelijke bibliotheken en verzamelingen, in België, in Fransch-Vlaanderen,
in Zeeland, in Engeland. Hij heeft alle steden en dorpen van
Vlaanderen doorreisd, hij is met den man uit het volk omgegaan,
heeft uit zijn gesprek de ware benamingen van berg en dal,
van land en dorp vernomen. Geene krant, geene advertentie,
geen aanplakbiljet, die hem op het spoor van een naam konden
brengen, heeft hij verwaarloosd of over het hoofd gezien.
En deze ontzaglijke stof, dit onafzienbaar materiaal heeft
hij tot een geheel verwerkt in een systematisch Woordenboek
der Toponymie, dat noch in Frankrijk, noch in Duitschland,
noch in Engeland, noch in Holland zijne weerga vindt... Zoowel
in nationaal als in internationaal opzicht zou het voor de wetenschap eene ramp zijn, als de begonnen arbeid moest gestaakt
worden. »
Deze gaat dan ook naar een gelukkig einde. Een afzonderlijk
deel zou er nog aan toegevoegd worden, tot nadere toelichting van het verwerkte materiaal, waarvan het plan reeds in
de inleiding werd opgemaakt. Moge het den voortzetter gegeven
zijn uit de nalatenschap van den ontwerper of in zijn geest dit
soort van algemeen handboek der Toponymie te bezorgen!
Daartoe zouden gewis bijdragen de enkele afzonderlijke
studiën, die K. DE FLOV nog in de Verslagen heeft laten verschijnen. Zoo zijn lezing Over bronnen der toponymie (1924,
blz. 619-640). Eerst over moderne bronnen : een beknopt programma tot voorlichting uit de jarenlange ervaring voor de
jongeren, die willen arbeiden op het gebied van de plaatsnamen;
dan over de oudere : in het bijzonder welke bronnen betrouwbaar zijn, welke minder en in welke mate, waartegen vooral
dient gewaarschuwd. In 1925 handelde hij over de migratie
van plaatsnamen (blz. 138-148) : over het feit zelf; over de oorzaken ervan die meestal van geschiedkundigen aard zijn, wat
door eenige voorbeelden wordt aangetoond ; over eenige modaliteiten van migratie; over eenige kenteekenen van migratie :
waar migratie mag of moet aangenomen worden, waar niet;
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ter verduidelijking van de groote rol die dit feit in de toponymie
gespeeld heeft en ter voorlichting bij het verklaren van toponiemen.
Een bijdrage over De oorspronkelijke taal der plaatsnamen
tusschen de Somme en de Canche, gevonden in de nagelaten papieren van Dr. K. DE FLOU en bewerkt door J. DE SMET, werd
in 1932 in de Verslagen opgenomen (blz. 123-12g) : « vele oordsnamen ten noorden, ja ook tegen de zuidelijke oevers van de
Somme zijn niet gemakkelijk tot het Keltisch, het Gallisch of
het Romaansch te herleiden, maar hebben veeleer een Germaansch, zij het ook vaak hybridisch, voorkomen. » Intusschen
wordt nog tegen het voorbarig « zaaien » van allerlei hypothesen
gewaarschuwd. « Tusschen de Authie en de Canche zijn de vroegere taaltoestanden in zake van_ plaatsbenamingen gemakkelijker
na te gaan. » Nog een tweede bijdrage over De Taalgrens van
het Nederlandsch in de Zuidergewesten, werd op dezelfde wijze
uitgegeven (1932, blz. 159-168) : waarin vooral wordt nagegaan,
aan de hand van plaatsnamen, hoe binnen den historischen tijd
van de 6e eeuw af, onze taal, van bezuiden Berck-sur-mer, Montreuil, Rijsel, Doornik, Nijvel immer meer gronds ten bate van
het Romaansch heeft verloren, en aan welke oorzaken dit moet
toegeschreven.
Door hem zelf nog bezorgd is de studie over Toponiemen
uit de provinciën Antwerpen en Brabant (1925, blz. 708-753).
Hij wijst er op het groot verschil, dat de soorten van benamingen
opleveren in die provinciën met die van Vlaanderen, werpt allerlei belangrijke vragen tot onderzoek op en biedt den Brabantschen toponymisten in 't bijzonder een rijken oogst van
teksten aan, in de verwachting dat zij het tot hier toe braakliggende arbeidsveld streng methodisch zullen weten te bewerken.
Doch weer door J. DE SMET ingeleid en uitgegeven is Over
de beteekenis van enkele Toponiemen uit Westelijk Vlaanderen
( 1 934, blz. 95-103), stof voor het opstellen van § 2 bis (Etymologie, regels er voor) van hoofdstuk IV van het voorgenomen
algemeen besluitend deel; nog meestal losse nota's : hoe men
de beteekenis der namen opspoort, hoe men bij het etymologiseeren op zijn hoede moet zijn, enz., met een lijst van toponiemen waarvan de beteekenis in het behandelde gebied zoo
goed als vaststaat.
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Ook van Prof. Dr, J. MANSION, den wijzen en voorzichtigen
geleerde, mogen wij enkele afzonderlijke toponymische bijdragen
vermelden. In zijn Toponymica (1919, blz. 327-332), behandelt
hij, naar aanleiding van A. FAYEN 'S uitgave van het Liber Traditionum S. Petri Blandiniensis, enkele plaatsnamen in teksten van
de I0e en 11 e eeuw, waarvan hij de verklaring geeft of de door
anderen gegeven verklaring aanvult of verwerpt. Zoo had hij
ook, in WATTENBACH 'S uitgave van den Brief van abt Othelboldus aan gravin Otgiva (N. Archif VIII, 1883) eenige namen
kunnen verbeteren volgens de oudere uitgave door SERRURE
(in Cart. St-Bavon) wiens tekst alleszins betrouwbaarder is
(1919, blz. 325-326).
In de Toponymische kleinigheden (1922, blz. 557-565) betoogt hij tegen Prof. FELLER, dat drie Germaansche plaatsnamen, Astene (Oost-VI.), Assenede bij Eekloo, CaggevinneAssent (arr. Leuven) niet in verband zouden staan met Astanaturn; verklaart hij de oude Vlamincstrate te Brugge als straat
der Vlamingen d. i. der kustbewoners (wat door K. De Flou
in twijfel werd getrokken, die hier in Vlaming den naam van
een plaats ziet : lage, moerassige grond); bewijst hij door voorbeelden, dat niet alleen land en oedel, maar ook vloer, arin, vlet,
boen in de beteekenis bodem als synoniemen moeten opgenomen
worden. In Derremonde (1925, blz. 401-404) doet hij uitkomen,
dat de namen Dender en de afleiding Derremonde (deze ouder
dan Dendermonde) uit Thenremunde waarschijnlijk oorspronkelijk Germaansch zijn en niet hoeven met de voor-Germaansche
waternamen op -ara verbonden te worden. In Het element HIDE
in plaatsnamen (1933, blz. 123-126) toont hij aan, naar aanleiding van de meening van Prof, J. VERCOULLIE, die de namen
op hide afleidt uit Friesch é, ie geworden i, en van VANNÉRUS,
die ze afleidt uit hide verwant met Engelsch hithe, door tal van
voorbeelden dat hide oorspronkelijker is dan ie, uitgenomen in
Lombardie en Lombartzijde. Andere bijdragen van denzelfden
geleerde : Plaatsnamen (1930, blz. 15-20) waarin hij Brasschaet
afleidt van Brechts-gate; Brecht van bracht, van breken; Niel
van Nigella, Runst van een uit andere Germaansche talen bekende rams-wild look; kunnen we slechts even vermelden.
Zoo ook de bijdragen van Prof. Dr. A. CARNOY : De oudste
riviernamen van het Vlaamsche land (1924, blz. 301-310) waarin
hij zijn methode, het werken met semantische parallellen, bepaalt
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en toepast op onze riviernamen, waaronder hij er Keltische,
doch ook Germaansche, erkent en verklaart; De plaatsnamen
van de Brusselsche omgeving (1925, blz. 364-392) waarin hij, de
plaatsnamen in hun midden zelf opzoekend, een overzicht houdt
van de Brusselsche toponymie, in zeven groote wandelingen,
even zoo vele verschillende geographische streken; waarop hij
geen enkele vóórgermaansche formatie heeft ontdekt buiten
een paar Keltische riviernamen en de Latijnsche namen langs
de Romeinsche heerbaan, waaruit hij afleidt welk het uitzicht
van die streek mag geweest zijn, toen de Franken zich daar
kwamen vestigen. De plaatsnamen met -acum in het Vlaamsche
land (1933, blz. 17-27) waarin betoogd wordt dat, hoewel de
meeste plaatsnamen in het Vlaamsche land van Germaanschen
oorsprong zijn, er toch eenige Keltische of Latijnsche bestanddeelen bevatten, waaronder de namen op -acum, en nagegaan
welke van die namen Keltisch, welke waarschijnlijk Keltisch,
welke Latijn zijn; gaandeweg wordt het vooroordeel bestreden
alsof de namen op -acum uitsluitend met persoonsnamen verbonden werden.
In de laatste jaren vooral heeft de Academie de studie der
plaatsnaamkunde ook door prijsvragen willen aanmoedigen. Op
eene van deze : Plaatsnamen in een Vlaamsche gemeente of een
groep Vlaamsche gemeenten, kwamen zes antwoorden toe, waarvan ééne buiten het onderwerp viel, vier een eervolle vermelding
bekwamen, het degelijkste bekroond en ook reeds uitgegeven
werd : Studie over de Nederlandsche plaatsnamen in de gemeenten
Elsene en Ukkel, door Dr. A. C. H. Van Loey. Schrijver begint
met een Inleiding over Elsene : doel, methode, bodemgesteldheid,
volk, waarbij in 't bijzonder over het dialect; in een tweede deel :
plaatsnamen, worden achtereenvolgens besproken : Boendaal,
zuidelijke dan noordelijke helling, het Maalbeekdal, de noordelijke hoogvlakte. Een soortgelijke indeeling werd ook voor
Ukkel in acht genomen; het is de topographische methode,
die tegelijkertijd beschrijft, historisch toelicht en etymologisch
verklaart. Een derde deel bevat methodische registers en belangrijkste slotbeschouwingen die uit de studie der plaatsnamen
kunnen afgeleid worden. Eenzelfde plan wordt gevolgd voor
Ukkel. Een slotkapittel biedt een overzicht van de meest treffende verschijnselen in de taal; bijlagen deelen andere plaats-
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namen mee, moeilijke woorden en alphabetische registers op
beide gemeenten.

II
VERDER NU OVER DE LETTERKUNDE.

Een afzonderlijke groep maken hier die werken of bijdragen
uit, waarin nieuwe, onbekende of ook bekende teksten worden
uitgegeven : volledig of fragmentarisch, met of zonder inleidende studiën, critisch of diplomatisch. Al bieden zij gewoonlijk veel meer dan een loutere uitgave, door de teksten zelf die
zij meedeelen verrijken of verbeteren zij de stof, die de letterkundige geschiedschrijving verder behandelt. Anderzijds gaan
zij, door de vele critische vragen die ze opwerpen en onderzoeken, de grenzen van het detail-onderzoek der gewone bijdragen
te buiten.
In het jaar 1914 verscheen het eerste deel van Tondalus'
Visioen en St. Patricius' Vagevuur, uitgegeven door Dr. R. VERDEYEN en Dr. J. ENDEPOLS; in 1917 kwam het tweede deel van
de pers, wegens de oorlogsomstandigheden, van Martinus NIJHOFF, te 's-Gravenhage; doch nog steeds als een uitgave van de
Academie. Deel I bevat « alles wat de uitgevers over de legenden
zelf en hare geschiedenis wisten mee te deelen ». Deel II biedt
« den lezer een vergelijkende uitgave der Middelnederlandsche
teksten aan met een studie over de teksten. Zij hebben in dit
deel in de eerste plaats getracht de studie van de Middelnederlandsche dialecten te bevorderen; in de tweede plaats de waarde
van verbeteringen, leesteekens, enz. in het handschrift zelf
aan te toonen ». Zoo biedt dan het eerste deel een vrij uitvoerige
studie over de visioenenliteratuur, bij de Ieren en in de christenheid tot vóór Tondalus' visioen en St Patricius' vagevuur; daarnaast de uitwendige geschiedenis van het Tondalus' Visioen
en van het Vagevuur van St Patricius, met veel van wat daarmee
verband houdt. In de inleiding tot het tweede deel wordt uitvoerig gehandeld over de verhouding der Middelnederlandsche
teksten van het Tondalus' Visioen tot het Latijn en tot elkaar;
over de verhouding der Middelnederlandsche teksten van het
St. Patricius' Vagevuur tot het Latijn en tot elkaar; dan over
de taal der verschillende teksten zelf. Wat de uitgave betreft :
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van elke afzonderlijke groep handschriften van beide legenden
worden een of meer vertegenwoordigers afgedrukt; van de niet
opgenomen teksten worden . dan nog de varianten meegedeeld,
waarbij niet alleen met tekst-, maar ook zooveel mogelijk met
taal- en spellingverschil wordt rekening gehouden. De wijze van
uitgave wordt ook volledig verantwoord. Doel was : van de
handschriften een zoo getrouw mogelijk beeld te geven, waarbij
van het beginsel werd uitgegaan dat de handschriften zelf moeten ontzien worden.
Als uitgave van onze Academie verscheen in 1914 het eerste
deel van Van den Vos Reinaerde, naar de thans bekende handschriften en bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding,
door Dr. J. W. MULLER, buitenlandsch eerelid. Het was « een
eerste poging om, op grond van de thans voorhanden gegevens...
den tekst van het beroemde gedicht critisch in zijn oorspronkelijken staat te herstellen of voor 't minst van de gebleken fouten
der afschrijvers te zuiveren en zoodoende meer leesbaar te maken...
Hoewel op wetenschappelijken grondslag opgetrokken, is deze
uitgave echter niet alleen bestemd voor ... philologen, maar ook
voor ... de belangstellenden buiten dien kring, die ons middeleeuwsch meesterstuk in meer oorspronkelijke, minder verminkte
gedaante willen lezen en genieten. Daarom is hier alle geleerde
omslag weggelaten : geen varianten-apparaat, nauwkeurig aanwijzende wat in dit of in dat handschrift staat, rekenschap der
gekozen lezing, enz. » In de inleiding « wordt de geschiedenis
van het dierenepos beschreven, wederom ten dienste ook en
vooral van het publiek, en dus zonder verwijzing naar bewijsplaatsen, getuigen en zegslieden... Een doorloopende concordantie onder den tekst.., dient als leiddraad om elders naar die
uitgaven aangehaalde verzen in deze editie terug te vinden. »
Bij deze uitgave behoorde een exegetisch-critisch commentaar, waarin rekenschap der telkens gekozen en vastgelegde lezingen afgelegd werd. Daar echter deze critische commentaar,
wegens oorlogsomstandigheden, niet meer als uitgave onzer
Academie kon verschijnen, moeten wij er ook hier niet verder
over uitweiden.
Omdat het werk verband houdt met een meesterstuk onzer Middelnederlandsche letterkunde, dient de volgende uitgave hier besproken te worden.
Op de zitting van 15 October 1919 maakte onze ijverige
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vossenjager Is. TEIRLINCK de leden der Academie bekend met
een handschrift van een bewerking van den Reinaert uit de zeventiende eeuw. Spreker toonde aan de leden der vergadering
een overzichts-schema van de tot dan toe bekende Reinaertdocumenten. Het nieuwe i 7 e -eeuwsche hs. (c. 1650 of een weinig later), met den titel Den Grooten ende Nieuwen Reinart de
Voss, behoort tot de groep van den Nederduitschen Reynke de
Vos, en is een Hollandsche bewerking — met zeer veel nieuwe
bestanddeelen — van den zoogenaamden protestantschen, of
beter van den RK met de jongere glosse (1 e uitg. 1539); zij
werd gemaakt tot leering van de gereformeerde Hollanders,
en beslaat 284 genummerde bladzijden, maar is onvolledig; zij
eindigt met de deerlijke avonture van den beer. Spreker deelde
verder een overzicht van den inhoud mee. Die bestaat hoofdzakelijk uit zeven kapittels, beantwoordende aan de tien eerste
kapittels van Reynke de Voss. Evenals deze heeft het hs. de eigenlijke berijmde Reinaert-fabel en zeer uitgebreide tekst- en randglossen. Dit plan van den schrijver wijkt weinig af van dat van
Reynke; maar het gedicht is wel oorspronkelijk, behalve stof
en gang van het verhaal. Ook de glossen, die nochtans meer
gelijkenis met den Nederduitschen Reynke vertoonen, zijn grootendeels werk van den Hollander.
Herhaaldelijk heeft dit nieuwe handschrift, door Is. TEIRLINCK met de letter G aangewezen, door L. WILLEMS T eirlinckcodex genoemd, aanleiding gegeven tot verdere bespreking en
onderzoek. L. Willems acht de Reinaert-platen van Everdingen
(17e eeuw) — etsen die men in Gottsched's uitg. van Reinke
de Vos (1752) kan bewonderen — gemaakt te zijn voor dezen
codex; terwijl Prof. H. LOGEMAN meende, dat het wegblijven
van den naam van den auteur in den titel zou bewijzen, dat we
met geen autograaf te doen hebben (1919,blz. 480; 1920, blz.
367-378). In 1920 (blz. 313) werd tot de uitgave besloten. Deze
volgde in de Verslagen en Mededeelingen over verschillende
afleveringen, van Februari 1927 af (blz. 73-141; 712-762; 1928,
blz. 256-303).
De uitgever had zich voorbehouden later breedvoerig op
allerlei punten van zijn inleiding terug te komen. In 1930 hield
L. WILLEMS een lezing over den nog onbekenden schrijver van
den Grooten Reinart, waarin hij de resultaten meedeelde van
zijn onderzoek naar dateering, personaliteit, streek en taal, die

de uitslagen door den heer Is. TEIRLINCK bereikt bevestigden,
en die zouden vastgelegd worden in een « binnen kort te verschijnen » commentaar. Tot nog toe is deze echter nog niet
van de pers gekomen.
Als uitgave van het Salsmans-fonds verscheen in 1926
een Limburgsch Gebedenboek uit de X Ve eeuw, uitgegeven door
Dr, FL. PRIMS : een alleszins omvangrijk, maar ook belangrijk
gebedenboek, uit den tijd die onmiddellijk aan de Hervorming
voorafging, en dat een merkwaardigen kijk veroorlooft in het
officiëele, maar ook in het private godsdienstig leven van ons
volk. Op dit belang wordt in de beknopte inleiding gewezen.
Doch het was er den uitgever blijkbaar voornamelijk om te doen
den rijken inhoud van zijn handschrift bekend te maken, om de
daarmee verbonden critische studiën aan anderen over te laten.
Meer dan een uitgave met enkele noodzakelijke aanteekeningen
heeft hij dan ook niet willen bieden.
Doch in de Verslagen en Mededeelingen zelf werden meermaals kortere of langere teksten uitgegeven : nieuw ontdekte
fragmenten van reeds bekende werken; nieuwe teksten, of ook
critische uitgaven van bekende teksten.
In 1926 (blz. 772) besprak Mr. L. WILLEMS een nieuw fragment van J. Van Maerlant's Historie van Troyen. Het medegedeelde hs. (v. 38941-39352, V. 40 499-40810) samen 620 verzen, een dubbel-f°, uit het Staatsarchief te Brugge, behoort, volgens het schrift, tot het einde van de 14e eeuw; het bevat een
tekst, die voor sommige bijzonderheden beter is dan die van
hs. van Wisse en van de uitgave. Het medegedeelde zoowel over
de fragmenten van den Limborch als over deze van Historie
van Troyen doet ons het uitblijven der uitgave zelf betreuren.
Evenmin zijn tot nog toe uitgegeven de fragmenten van
den Madelghijs, waarvan het bestaan door Serrure en Mone
vroeger was bekend gemaakt, die door Verdam te vergeefs werden opgezocht en nu in de nalatenschap van den Antwerpschen
archivaris Genard teruggevonden werden. Ze werden door
E. H. Dr, PRIMS op de Augustus-vergadering, 1933 meegedeeld
(blz. 514) en Lr. WILLEMS nam aan, er een verder onderzoek
aan te wijden; wat het wel de moeite waard zou zijn; want het
teruggevonden stuk is het grootste ontdekte fragment van den
Maleghijs.
Nog andere fragmenten werden aangekondigd, doch even-
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min tot nog toe uitgegeven, nl. van den Spieghel Historieel,
door onzen bestendigen secretaris, Dr. L. GOEMANS. Het gaat
om een reep perkament, uit de verzameling van Kan. PUISSANT
(Bergen), overblijfsel van een hs. van zeer groot formaat : 35
cm, h., 2 cm. br. In vergelijking met de uitg. van De Vries en
het Brusselsch hs. blijkt het fragment af en toe een verdorven
tekst te bieden, af en toe ook lezingen, die den indruk maken
oorspronkelijker te zijn; het vertoont nog al overeenkomst met
een fragment door Mone uitgegeven.
In 1922 gaf Mr. L. WILLEMS een onbekend fragment uit
van den berijmden Spieghel der Sonden : een dobbelblad, doorsneden in de lengte, het onderste gedeelte alleen bewaard, 31
a 32 lijnen, maar die bovenaan onleesbaar zijn. Folio I maakt
het einde uit van een inhoudstafel; op folio 2 staan overblijfsels van de verzen, kolom a en d. Het werd door den archivaris
op het rijksarchief te Gent, den heer Jhr. ROB. SCHOORMAN,
ontdekt. Na herkomst en beschrijving meegedeeld te hebben,
weidt de uitgever uit over het verband met de andere reeds
bekende Spieghel-teksten; in het bijzonder werpt het nieuwe
fragment licht op de veel besproken vraag, hoe vele folio's er
aan het begin van den Munsterschen codex ontbreken : niet
I I (DE PAUW), niet 12 (SCHARPÉ), niet 18 (VERDAM); maar vier
katernen van 4 folio's : 16 folio's, waarvan 4 1/2 of 5 door de
tafel werden ingenomen. Onze verzen behooren tot dat gedeelte
wat in den Munsterschen codex ontbreekt. De taal is WestVlaamsch; het afschrift uit de 14 e eeuw.
Bij dezelfde gelegenheid besprak de heer WILLEMS nog
twee fragmenten van den roman van Limborch, waarvan hij de
ontdekking in 192I aangekondigd had. Zij waren hem verkocht
geworden door den boekhandelaar Vijt te Gent, te zamen met
10 fol. fragment van den Alexander. Vijt had de Limborchfragmenten van SERRURE, die ze van Ludwig Toss te Hamme
(Westfalen) ontvangen had in 1840. Een korte beschrijving van
herkomst en inhoud gaat vooraf; de fragmenten zelf worden
niet uitgegeven; alleen wordt aangetoond, dat de nieuwe lezingen bijna overal de conjecturen bevestigen welke VERDAM in
het Tijdschrift voor Nl. Taal- en Letterkunde, VIII, had voorgesteld. L. WILLEMS heeft de fragmenten afgestaan aan de Maatschappij van Ned. Letterkunde te Leiden, met het oog op een
nieuwe, sedert lang noodzakelijk gebleken uitgave van den ge-
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heelen roman. En wanneer krijgen wij de 10 fol, fragment van
den Alexander?
Niet zonder beteekenis voor de geschiedenis, maar ook
voor de letterkunde is Eene onbekende rijmkronijk van het begin der 14e eeuw, door Staatsarchivaris Dr, J. CUVELIER : twee
strookjes perkament zijn er van bewaard, die beknopt beschreven worden; zij behooren tot een hekeldicht dat tevens een geschiedkundige rijmkronijk zou zijn; het handelt over de zeer
belangrijke gebeurtenissen welke te Brugge voorvielen in de
jaren 1325-1328 en over de sociale toestanden in Brabant, en
bijzonder te Brussel op hetzelfde tijdstip; waarschijnlijk ging
het geheele gedicht over de gebeurtenissen in Vlaanderen en
Brabant bij den opstand die eindigde met de nederlaag der
Vlamingen te Cassel. De uitgave van de 320 zeer gehavende
verzen gaat begeleid van een photographische reproductie der
fragmenten.
Van groot belang voor de geschiedenis van den Nederlandschen minnezang, hoewel er tot nog toe weinig aandacht
aan geschonken werd, is de bijdrage van den Zweedschen geleerde, Dr. Erik ROOTH, over een Limburgsche Minnedichter uit
de 13 e eeuw, verschenen in de Versl. en Med. 1928, blz. 591-631.
In een omslag van ongeïdentificeerde perkamentbladen, vond
schrijver in den herfst van 1925, in de universiteitsbibliotheek
te Lund, Zweden, een dubbel blad perkament, met Middelnederlandsche wereldlijke lyriek. In een algemeen kader van
de Nederlandsche minnelyriek wordt hierover uitgeweid, het
perkamentblad beschreven; de tijd van ontstaan in den bloeitijd der hoofsche lyriek, 13 e eeuw, gelegd; de mogelijke invloed
van den Duitschen of Romaanschen minnezang nagegaan,
waarbij Romaansche invloed waarschijnlijker blijkt; de metrische bouw der strophe ontleed en de taal in bijzonderheden
onderzocht : Limburgsch, meent hij, van een dialect uit het
Zuidoosten. Deze liederen vertoonen dit eigenaardigs dat ze
beginnen met een korte strophe, daarna in tien sterk gekunstelde
verzen, met grammatische rijmen, de als persoonlijk voorgestelde
ervaring of toepassing geven, en dan weer met een spreukstrophe sluiten. Dergelijke gedichten waren reeds vroeger bekend gemaakt door Dr. DE VREESE in Tijdschrift voor Nederl.
Taal- en Letterkunde (1895, blz. 261); maar deze hadden er dan
nog een tweeregelige spreuk aan 't begin en aan 't einde bij.
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De afdruk van de 16 strophen « is als editio princeps lettergetrouw weergegeven. Ieder ingrijpen in den handschriftelijken
vorm werd vermeden en voor een critische uitgave voorbehouden, » Over alle wijze van uitgeven werd rekenschap afgelegd.
De tekst zelf is hoogst gekunsteld en lastig.
Door schr. dezes werd een critische bewerking en uitgave
beproefd van de bewaarde fragmenten van het Middelnederlandsche Roelantslied. Na een uitvoerige vergelijking van de
fragmenten en het volksboek met de Chanson de Roland, worden de daarbij aansluitende critische vragen behandeld : over
de orde in de fragmenten, het getal der Middelnederlandsche
bewerkingen en der handschriften; over de oorspronkelijke vertaling zelf, die het eerste en laatste deel der klassieke redactie
van Chanson de Roland niet schijnt gekend te hebben, waaruit
ook besluitselen voor een oudere redactie der Chanson zelf
worden afgeleid; over den ouderdom onzer vertaling, die nog
tot de twaalfde eeuw zou opklimmen. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan het ontstaan der chanson de geste, waarin
stelling genomen wordt tegenover de jongste theorieën, in het
bijzonder die van BÉDIER. Al is de bestaande Chanson de Roland
het werk van een dichter van het zuiverste ras, die in de christelijke, heldhaftige stemming van den tijd, voor de Seigneurs
barons een mooi epos scheppen wilde, toch moet de bron er
van niet gezocht worden in Latijnsche kronieken of lokale herinneringen, maar in gelijktijdige liederen, die steeds opnieuw
meer episch bewerkt, omgewerkt en uitgebreid zijn geworden.
Met een aesthetische beoordeeling van het Fransche epos en
van onze fragmenten wordt de inleiding besloten. In de uitgave
worden de fragmenten met het volksboek tot een samenhangend
geheel verbonden, waarbij telkens aangegeven wordt waaruit
elke plaats ontleend werd. Waar de fragmenten parallel loopen
worden ze naast elkander gedrukt. Verder wordt over de wijze
van uitgave, die de sekure methode volgt en de handschriften
eerbiedigt, volledige rekenschap afgelegd; ze gaat vergezeld van
een varianten-apparaat en van de noodige exegetische verklaringen. Om de studie der taal zelf van onze fragmenten was het
den uitgever minder te doen.
Eindelijk werd ook het meesterstuk van de Middeleeuwsche
moraliteit, Elckerlyc, in een handschrift ontdekt. Het was in
het bezit van Kan. Dr. FL, PRIMS, die het in 1932 aan collega L.
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en ter studie en uitgave afstond. Deze heeft
den tekst van het nieuwe handschrift opgenomen in zijn Elckerlyc-studiên, waarover we verder moeten gewagen. In zijne
inleiding deelt de uitgever de ontdekking mee, beschrijft hij
het handschrift waarin het spel voorkomt; geeft eenige beschouwingen over de verjongde taalvormen van dit handschrift van
1594; om verder uit te weiden over het nieuwe handschrift en
de vroegere tekstcritiek, waarin deze bevestigd, waarin teleurgesteld wordt; dan over de vele nieuwe lezingen van het handschrift, dat onafhankelijk is van de drukken, waarvan hij het
belang aantoont voor een critische uitgave. Toch kan, als in
het Besluit gezegd wordt, onze Dietsche tekst, ondanks het
nieuwe handschrift, de genezende hand der critiek niet missen.
Na nog enkele slotopmerkingen, over het knoeiwerk der drukken ; over de waarde der Elckerlijc-copie die van Gennep onder de oogen kreeg; over het oorspronkelijke Brabantsch dat
in geen enkelen tekst bewaard is, volgt een getrouw afschrift
van het handschrift.
Wat PROzA-teksten betreft, ook zulke werden in onze Verslagen en Mededeelingen uitgegeven. De meeste hebben zoo
goed als uitsluitend waarde voor de taalkunde; wij hebben ze
vroeger besproken, om hier alleen te vermelden wat ook in literair opzicht waarde heeft.
Zoo de uitgave van een Diestersch handschrift van het apocrief Evangelie van Nicodemus, door Dr, J. JACOBS, (1922, blz.
546-587). In een beknopte inleiding wordt aangetoond hoe de
Acta Pilati », oorspronkelijk in 't Grieksch geschreven, de bron
vormen van het eerste deel; het eigenlijke Evangelie van Nicodemus was te onzent nogal verspreid, en werd nog in de 16e
eeuw gedrukt te Rotterdam door Montanus; doch in zeer gewijzigden tekst. Het Diestersch handschrift werd onder de oude
boeken van het begijnhof te Diest gevonden en de tekst wijkt
af van de oudere bekende bewerkingen. De verouderde woorden en andere indiciën laten vermoeden, dat onze tekst het afschrift is van een merkelijk ouderen. Het hs. uit de 15e eeuw,
moet ergens op de Brabantsch-Limburgsche grens ontstaan
zijn; het bevat ook eenige specifiek Oostbrabantsche termen,
welke bij Verdaln zonder, of althans met weinige, bewijsplaatsen
vermeld staan. Te laat om er nog gebruik van te maken, werd
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Ook op den wensch van Mr. L. WILLEMS, om in de Verslagen en Meded. den tekst op te nemen van de Nederlandsche
vertaling, die hij in een hs. der koninklijke bibliotheek te Brussel
had ontdekt, van het Pomarium spirituale van POMERIUS, Hendrik
uten Bogaerde, werd gereedelijk ingegaan (1926, blz. 890-899)•
Al is het werkje gering van omvang, toch heeft het zijn waarde,
voor de verbreiding van de allegorie van den geestelijken boomgaard, waarover de uitgever nog een en ander ten beste gaf,
en voor de taal, die een zonderling Brabantsch, of eerder Vlaamsch
is, met woorden die niet bij VERDAM staan. Het is de vertaling
van een Latijnsch werkje, bewaard in een hs. met xylographische
prenten, dat door de Soc. des Bibliophiles de Belgique uitgegeven
werd, en dat ook voor de geschiedenis van de methodische meditatie in aanmerking komt. De korte meditatie bij iederen boom,
in het Latijn aangegeven, ontbreekt echter in het Vlaamsch.
Van een in de Middeleeuwen zoo veel gelezen en voor
het volksgeloof en de kunst zoo invloedrijk werk als de Legenda
Aurea van Jacob van Vorazzo, ontdekte K. DE FLOU in de private boekerij der zusters van het St. Janshospitaal te Brugge
den Nederlandschen tekst, die ten jare 1358 geschreven werd.
Over die oudste Dietsche vertaling bracht hij verslag uit (1923,
blz. 183-189) met een beknopte beschrijving van het handschrift
en van de lotgevallen ervan, met een uittreksel ter kennismaking.
Toch waarschuwt hij aan het slot tegen overdreven beweringen
over den invloed van het werk, althans op de kunst der Nederlanden. Jammer dat van dit kostbare handschrift slechts het
tweede gedeelte bewaard bleef.
Verder deelde Mr. L. WILLEMS nog fragmenten mee van
een codex bevattend het leven van Sinte Pachomius, in proza,
andere stichtelijke, ongeïdentificeerde, stukken en een Nederlandsche vertaling van het Orloy der ewigher wijsheit. De fragmenten worden beschreven, de taal als Hollandsch en Geldersch nagewezen, de bewaarde, kleine, teksten uitgegeven
(1922, blz. 803-808).
Pogingen van anderen dan van hare leden om door nieuwe
teksten of nieuwe handschriften de kennis van het Middelnederlandsch uit te breiden, heeft de Academie steeds bereidwillig gesteund.
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Zoo heeft zij enkele bijdragen van dien aard van Dr. P.
in hare Verslagen opgenomen.
Vooreerst, in 1926 (blz. 332-378) eenige gedichtjes en rijmspreuken uit een Wurzburgsch-handschrift, qu. 144, uit de
tweede helft der 15 e eeuw, waarschijnlijk te Amsterdam geschreven; en een lang Minnelied uit hetzelfde hs., dat met den
tekst uit een Berlijnsch hs. vergeleken wordt, waarin nog andere geestelijke gedichten voorkomen. Een volledige beschrijving met inhoudsopgave van het hs. gaat vooraf. Voetnota's
geven de noodige taalkundige en exegetische ophelderingen.
Een belangrijke bijdrage tot de kennis van onze Middelnederlandsche mystieke en didactische poëzie.
Van denzelfden geleerde is, in denzelfden jaargang, (blz.
990-999) een mededeeling over een perkamenten handschriftfragment : vijf snippers die beschreven worden, en die naderhand gebleken zijn te behooren tot een vertaling van de collationes van Cassianus, en uit c. 1350 dagteekenen.
In het jaar 1928 (blz. 442-459) verschenen nieuwe Perkamenten fragmenten, ditmaal, naar 't schijnt, van een tractaat met
exempelen, waarvan geen melding gemaakt wordt in het standaardwerk van Prof. DE VooYS. Terecht wordt op de beteekenis
van zulke snippers gewezen, al ware het slechts, dat daardoor
de schat van onze Middelnederlandsche codices uitgebreid en
nieuwe centra van cultuurleven ontdekt worden.
Nog meer teksten werden aan onze Academie ter uitgave
aangeboden. Meermaals is het haar onmogelijk geweest hieraan
te voldoen, wegens het vele achterstallige drukwerk en de hooge
kosten, die sommige uitgaven vergden.
Het materiaal voor onze kennis en studie van de Middelnederlandsche taal en letteren, en zoo van de algemeene cultuur onzer vaderen, kan nog steeds verrijkt worden ook, door
de bekendmaking van nieuwe handschriften.
In de Verslagen zelf zijn enkele malen afzonderlijke studiën
over handschriften verschenen.
Zoo hield Dr. W. DE VREESE (1913, blz. 337-348) een lezing over een catalogus van handschriften in Nederlandsche kloosters, uit het jaar 1487, welke in het C-handschrift van Hadewijch vermeld wordt en verloren werd geacht. Hij zou overgegaan zijn in een catalogus, ten behoeve van het Rooklooster in
1532 gemaakt door Nicolaus Winghe, thans berustende in de
STRACKE, S. J.
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keizerlijke Familiën-Fideikommiss-Bibliothek te Weenen. Dit
handschrift is in latere jaren het voorwerp geweest van meer
bespreking, waardoor de eerste hier meegedeelde besluitselen
gedeeltelijk werden toegelicht, aangevuld of gewijzigd. De
verwachting dat er ook Dietsche werken in zouden vermeld
staan, werd niet vervuld.
In 1912 ondernam P. D. STRACKE, S. J. met drie socii
een onderzoekingstocht door Oostenrijksche en Hongaarsche bibliotheken naar Nederlandsche handschriften en incunabelen. In
113 bibliotheken werden E 85 hss. en 38 wiegedrukken, uit de
Nederlanden afkomstig, opgespoord. Het volledig verslag met
de bezochte plaatsen en de opgedane ervaringen werd hiervan
in de Verslagen (1914, 750-788) opgenomen. En een negatieve
uitslag is er ook één.
Ook over het uitgeven van teksten zelf kreeg onze Academie
gelegenheid hare zienswijze bekend te maken, naar aanleiding
van een voorstel dat uitging van de Société des Sciences et des
Lettres de Varsovie, om in critische tekstuitgaven een gelijkvormig systeem van graphische symbolen aan te wenden en dat
door J. SIEMIENSKI was ingediend en uitvoerig toegelicht. De
Academie liet het voorstel onderzoeken en schrijver dezes werd
met het verslag belast, dat de bezwaren der Academie uiteenzet en met redenen omkleedt (1928, blz. 399-407). Intusschen
vestigt de Academie toch de aandacht op eenige eischen van
alle wetenschappelijke uitgave, pleit zij voor het handhaven
van enkele algemeen gangbare symbolen, en voor de noodzakelijkheid om alles wat in den grondtekst gewijzigd wordt op
een of andere bepaalde wijze aan te duiden.

**
Doch veruit de meeste studiën over onze Middelnederlandsche letterkunde, gaan, het spreekt van zelf, over reeds
bekende werken en schrijvers en willen bijdragen tot een vollediger, veelzijdiger kennis van de kunst onzer vaderen op dit
gebied, van de cultuur die er zich in openbaart en van de waarde
en beteekenis, die ze nog mag hebben voor onzen tijd; bijdragen
van allerlei aard : geschiedkundige, aesthetische, critische; bijdragen over geest of vorm; analytische, synthetische. Het is
echter vooralsnog ondoenlijk ze alle volgens die verschillende
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gezichtspunten in te deelen, om het overzicht niet al te zeer te
verbrokkelen en te vertroebelen, Zoo moeten wij ons nog met
een min of meer chronologisch verslag tevreden stellen, volgens
de opeenvolgende perioden, en volgens de daarin behandelde
schrijvers en werken.
Daar zijn dan vooreerst enkele bijdragen over wat ik noemen mag de vóór-middelnederlandsche periode, die in verband
staan met de Germaansche letterkunde.
Hier moeten wij een uitgave bespreken, die wel is waar
niet door de Academie zelf bezorgd werd, die echter in haren
schoot voorbereid, uit hare werkzaamheden gegroeid, voor een
van hare reeksen bestemd en goedgekeurd was (1912, blz. 1 35136), maar door zekere omstandigheden ten slotte in de Leuvensche Bijdragen (1913, blz. 1-11 o en 149-246) verschenen is.
Wij bedoelen het werk van ons oudste medelid, Dr, L. SIMONS :
Waltharius en de Walthersage. Door zijn vroegere studiën over
het Germaansch heldenlied en heldenepos — men denke aan
zijn bewerking van Beowulf — was Dr. SIMONS uitstekend toegerust op de taak, die hij zich hier had gesteld. Zijn werk bestaat
vooreerst uit een trouwe vertaling van het Latijnsche epos van
den monnik van St Gallen, Ekkehard I, die zeer nauwkeurig,
in al zijn schakeeringen, tot in het rhythme toe, den oorspronkelijken tekst weergeeft, en door een rijken schat van critische,
exegetische, historische aanteekeningen opgeluisterd wordt; doch
deze zijn slechts een deel van hetgeen de schrijver heeft willen
bijdragen tot de interpretatie en opheldering van het beroemde
gedicht. Zijn inleiding beschouwt niet alleen het werk aesthetisch, naar inhoud, taal, karakters, enz., maar behandelt mede
al de vragen, die met den Waltharius samenhangen : aangaande
den schrijver, den verbeteraar, het oud-Duitsch origineel, de
navolging van Vergilius, Ekkehard's bronnen, enz. Het verband van het epos met de overige Germaansch-epische stoffen
heeft hij, naar den stand van de toenmalige wetenschap, in al
haar omvang aangedurfd. Dr. SIMONS heeft zich niet tot een
vulgarisatie-werk bepaald ; niet alleen voor het groot Nederlandsch publiek heeft hij zijn vertaling bestemd ; ook de geleerden zullen met vrucht en belangstelling blijven kennis nemen
van een studie waar zij de allerlaatste meeningen van hen die
hem daarin zijn voorafgegaan, uiteengezet en besproken vinden,
met menigmaal de eigen persoonlijke zienswijze en oplossing.
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van dit werk erkend.
Van 0. WATTEZ, wien de Germaansche heldensagen lief
waren, die in die heldensfeer leefde en er studie na studie aan
getrouw is gebleven, om er ook bij het groote publiek van Vlaanderen belangstelling voor op te wekken, mogen wij dan ook uit
de laatste jaren van zijn leven nog enkele verdienstelijke bijdragen vermelden. Zoo gaf hij ons Brynhild, een beeld uit de
Oudnoorsche sagen in hexameters bewerkt (1920, 1003-1015).
Zoo bewerkte hij ook in moderne vertaling het lied van Helgi
den Hoendingdooder, waarvoor hij een inleiding schreef over het
ontstaan en den aard van de mythologie en de poëzie van het
Noorden, zoo gansch verschillend van die van het Zuiden, en
over de plaats van die poëzie in de wereldliteratuur; eindelijk
over de bewerkers, de vertalers en de commentatoren van de
Edda (1924; 641-662). In 1926 verheft hij zijn stem, om tot algemeener, dieper kennis en beoefening van de Germaansche
poëzie aan onze Universiteiten aan te zetten, in een opstel Onze
oudste Germaansche Meesterschriften, waar ze zijn en wat er in
den toop der eeuwen mee gebeurde (83-108), waarin hij de vroegste
overblijfselen der Germaansche kunst bespreekt, om er vooral
de erkende voortreffelijkheid van in het licht te stellen.
Vandaar verwachtte hij vernieuwing voor onze eigen moderne dichtkunst; op welke wijze o. a. wil hij aantoonen in zijn
opstel over Taal- en woordkunst in het Germaansche epos (1930,
blz. 535-55 1 ) ; waarin hij pleit ten voordeele van het Germaansche accentvers tegen het Fransche telvers : het accentvers was
veel natuurlijker in zijn woordkunst en kwam voort uit onzen
eigen taalklank. En wat wilde het opstel over William Morris :
Oudgermaansche heldensage in de nieuwere Engelsche letterkunde
(1920, blz. 993-1007) anders, dan om naar het voorbeeld van
den Engelschen dichter, ook de Vlamingen aan te zetten, de
schatten van de Germaansche cultuur in eere te houden ? Bij
een ontleding van Morris' Story of Sigurd the Volsung, bewerking van de Vólsunga saga, wijst schr. nog eens op den invloed,
dien de poëzie uit het Noorden heeft gehad op de latere literatuur, in de Scandinavische landen, in de Rijnlanden, in Engeland,
alsook op de beeldende kunsten en de bouwkunst der Middeleeuwen. De Karolingsche beschaving heeft niet alleen verwerkt
wat uit Rome of Athene kwam, maar ook wat uit het Noorden
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en het Westen, van Germanen en Kelten uitging; en die beschaving is de onze geworden. Wij zullen onze eigen traditiën niet
miskennen.
Dichter reeds bij onze eigene letterkunde voert ons het opstel van schrijver dezes over Oud-Nederlandsche dichtkunst (1927,
blz. 885 -896). Een plaats uit een homilie van bisschop Radbodus
van Utrecht (900-918) zinspeelt op gedichten in de volkstaal,
en wel bepaaldelijk op heldenliederen : een getuigenis te meer
voor het bestaan van een Oud-Germaansche epiek, ook in een
taal van het latere gebied van het Nederlandsch, immer sedert
den Frieschen dichter Bernlef. Ook in verband met het ontstaan van de Fransche Chanson de geste mag dit van beteekenis
heeten.
Indien wij nu tot de eigenlijke Middelnederlandsche literatuur overgaan, dan komen vooreerst enkele bijdragen in aanmerking van meer algemeene strekking. In de eerste plaats ware
dan te vermelden een lezing van Mr. L. WILLEMS : Hoe ver zijn
wij heden ten dage gevorderd in de kennis onzer Middelnederlandsche
Letterkunde? (1923, blz. 684), indien ze niet in 's schrijvers
papieren gebleven was, evenals die andere lezing over Het nationaal element in onze Mnlandsche letterkunde (1934, blz. 536).
In 1929 (blz. 915-945) gaf schr. dezes een poging van synthetische
beschouwing over Onze heerlijke Middelnederlandsche Woordkunst : na een beknopte schets over de opkomst van de Middelnederlandsche studie, geeft hij aan wat wij al voortreffelijks
bezitten, en gaat na hoe ver die kunst bewuste kunst is geweest,
hoe ver naieve, in 't bijzonder met betrekking tot het geloof aan
de verhalende poëzie, en aan de exempelen en tot het historisch
inzicht; hoe ver kunst uit natuurdwang en persoonlijke kunst,
om eindelijk den ontwikkelingsgang onzer woordkunst te bepalen, zooals hij dien ziet tegenover andere theorieën van onze
geschiedschrijvers, naar aanleiding van zijn toen pas verschenen
Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde.
Als een bijdrage tot de cultuurtoestanden waaruit onze
Middeleeuwsche kunst geboren is mag de lezing beschouwd
worden van 0. WATTEZ (1923, blz. 515-531) over Ridderdom,
kunst en letteren in de Middeleeuwen : een verheerlijking van die
Germaansche instelling, met haar invloed voor de kunst, tegenover de verguizers der Germaansche cultuur in den naam van
de culture latine,
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cultuurtoestanden, die de wording en ontwikkeling onzer woordkunst, vooral onzer godsdienstige woordkunst, moeten ophelderen, werden de studiën bedoeld, die schr, dezes aan Lambert
li Beges en aan de opkomst van het beguinisme gewijd heeft.
Zoo een eerste lezing over De Bijnaam van Lambert li Beges
en de vroegste beteekenis van het woord begijn (1925, blz. 405447) : het beguinisme wordt hier in betrekking gebracht met een
groote godsdienstige, West-Europeesche beweging, waarvan de
aanhangers te onzent zijn gaan vereenzelvigd worden met de
opkomende Albigenzen in de tweede helft der I2 e eeuw; de
naam begijn zelf zou een verbastering zijn van den naam dier
ketters in den volksmond.
De studie over Lambert ti Beges in verband met den oorsprong
der begijnenbeweging, die het volgend jaar verscheen (1926, blz.
612-66o) is meer van zuiver-geschiedkundigen aard en tracht
het aandeel te bepalen, dat Lambert van Luik aan de opkomst
der begijnen gehad heeft : hij zou er niet de eigenlijke stichter
van zijn, al heeft hij veel gewerkt onder de aanhangers van die
godsdienstige beweging, waaruit het beguinisme ontstaan is.
De zoo verkregen resultaten werden verwerkt in een opstel
Op den drempel onzer dertiende eeuw, waarin bedoeld werd in
de eerste plaats een synthese te ontwerpen van de ontwikkeling
van het godsdienstig leven in de elfde en twaalfde eeuw, het
verband er van aan te toonen met het ontstaan van kunsten en
wetenschappen in die tijden; in 't bijzonder de wording van de
Nederlandsche mystiek in haren samenhang met dit leven der
gemeenschap duidelijker te maken.
Daar nu die eerste studiën de geschiedenis van die religieuze beweging, die het beguinisme heet, in een gansch nieuw
licht zijn gaan plaatsen, waarin velerlei feiten zich gewijzigd
of een andere beteekenis verkregen hebben, velerlei opvattingen
moeten opgegeven en door andere vervangen, wordt in een synthetische studie over Het Begardisme de geschiedenis er van
samengevat, zooals schr. die nu was gaan zien (1930, blz. 277305). Zij omvat drie groote deelen : het begardisme vóór het
concilie van Vienne, waarbij ook de opkomst der begarden;
het begardisme veroordeeld; het begardisme na het concilie van
Vienne, met de uitloopers er van, o. a. ook de lollarden. Bedoeld
werd toch ook hier weer, vele feiten en uitspraken in verband
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verklaren en juister te beoordeelen. En steeds werd aan den
achtergrond onzer letterkunde gedacht.
Meer dan eens is schr. op de door hem ontwikkelde theorieën
teruggekomen, om ze in een of ander opzicht nader toe te lichten, om ze ook tegen geopperde bezwaren te verdedigen. Aldus
in zijn Ophelderingen bij de vroegste geschiedenis van het woord
begijn (1931, blz. 983-1006); in zijn Vroegste optreden der Albigenzen (1935, blz. 931-947) en nog in een korte nota (1936,
blz. 621-625).
Zoover de bijdragen die het terrein van onze Middelnederlandsche woordkunst verkennen.
Van onze oudste volksliederen, balladen, kreeg het lied
van Halewijn eenige behandeling, van wege den Heer Dr. L.
SIMONS, die op het gebied der Germaansche heldensage zijn
sporen had verdiend. In Heinrich Heine en Halewijn (1913,
blz. 162-164) toonde hij aan, hoe uit een mededeeling van dien
dichter blijkt, dat, buiten de drie opteekeningen bij Uhland,
er nog andere Halewijnliederen in Duitschland in den volksmond moeten bestaan. In De oorsprong van de Halewijn-liederen
(1913, blz. 259-275) ziet hij de kern er van in een verhaal van
een door een roover overvallen moedige boerin, dat voorkomt
in de op Hermes Trismegistus staande Hellenistische werken
uit de 3e eeuw na Christus : de bijdrage wordt een vergelijkende
studie van de Halewijn-liederen, ook buiten onze letterkunde.
Het volksepos kwam aan de beurt in een bijdrage van Mr.
L. WILLEMS Het Fragment Van den Bere Wisselauwe en de toespelingen op het gedicht (1926, blz. 2 39- 2 49) : de roman van Limborch en het gedicht Vier Heeren wenschen, evenals de roman
der Lorreinen, hebben ons gedicht gekend; waaruit zou volgen,
dat dit Wedege's bevrijding zal hebben behandeld; zoo komt
schr. in botsing met J. De Vries, die meent dat Wedege slechts
later aan de Wisselauw-stof werd toegevoegd ; wat volgens schr.
niet vaststaat.
Bij het volks- of held en e p os dienden de studie en
de nieuwe uitgave van de fragmenten van het Roelantslied hier
vermeld, waarover wij echter reeds vroeger gewaagden.
Bij de hoofs c h e epiek is het voornamelijk VELDEKE,
die, naar aanleiding van zijn herdenking in 1928, eenige stu-
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hem hulde in de Academie; doch zijn feestrede werd niet uitgegeven. Over zijn maatschappelijken stand, handelde schr.
dezes in De speelman Hendrik, van Veldeke (1928, blz. 999-1017)
waarin de gewone bewijzen voor Veldeke's ridderlijke geboorte
worden weerlegd en zijn kunst uit de inheemsche kunst verklaard ; dan in De speelman, Hendrik, van Veldeke gehandhaafd
(1929, blz. 653-660), en tegenover ingebrachte nieuwe bezwaren,
in Was Hendrik van Veldeke een geboren ridder? (1930, blz. 365389), waarin het debat zich steeds meer veralgemeent en overgaat op het gebied van de geschiedenis der ministerialiteit; wat
voortgezet wordt in Nog eens over den maatschappelijken stand
van Hendrik van Veldeke (1931, blz. 1037-1065) en besloten
in Hendrik van Veldeke, slot van een bijdrage tot de geschiedenis
van de ministerialiteit in onze gewesten (1933, blz. 53-69); gaandeweg komen ook allerlei bijzonderheden over het leven en de
kunst van onzen dichter ter sprake.
Doch hierover wordt meer uitdrukkelijk gehandeld in twee
bijdragen van denzelfden; een eerste : Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart von Oberg en den Straatburgschen Alexander gehandhaafd (1928, blz. 885-937), waarin de opvattingen
van Duitsche geleerden, maar in het bijzonder van Prof. Dr.
VAN DAM, in zijn werk Das Vor-hof ische Epos en in zijn lezing
Das Veldeke-Problem onderzocht en afgewezen worden. De
conclusie luidt : « Het vóór-hoofsche epos, in den zin van een
epos dat de hoofsche kunst in hare techniek voorbereidde en
dat vooral door Eilhart en den Straatsburgschen Alexander vertegenwoordigd zou zijn, is een mythe. Die theorie steunt ook
alleen op twee werken, waarvan de chronologie niet vaststaat,
die veeleer door de uitwendige critiek na Veldeke worden geplaatst, en nu ook wel door de inwendige critiek tot denzelfden
tijd worden teruggebracht. Veldeke is in Duitschland de heraut
geweest van de hoofsche kunst; Eilhart's Tristrant was wellicht
een eerste poging om die na te volgen. De Straatsburgsche Alexander heeft, misschien niet vóór de 13 e eeuw, de zuivere verstechniek willen overnemen. »
Een tweede : Om het Veldeke-probleem (1932, blz. 877926), waarin de vroegere besluitselen bevestigd worden, en de
zoogenaamde Rijnlandsche vóór-hoofsche literatuur naar haar
inhoud onderzocht : die Rijnlandsche vóór-hoofsche literatuur,
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waarvan niets het bestaan bewijst, is ook voor de verklaring van
Veldeke's kunst overbodig; verder wordt uitgeweid over de
oorspronkelijke taal van de Eneis, aangemaand tot behoedzaamheid in geheel die nevel-atmosfeer, en de ontwikkelingsgang van
Veldeke's kunst geschetst. Aan zijn beteekenis, in het bijzonder
ook voor de Duitsche kunst, kan niet langer getwijfeld worden :
zoo meenden het ook de Duitsche dichters zelf, zijn onmiddellijke nakomelingen.
Doch het leeuwenaandeel van werken en bijdragen komt
het meesterstuk van het dierenepos Vanden Vos Reinaerde toe.
Wij vermeldden reeds de critische uitgave door Prof. J. W. MULLER. Aan hetzelfde gedicht had de Academie nog eene van hare
groote uitgaven gewijd : de Toponymie van den Reinaert, door
Is. TEIRLINCK, werkend lid (Gent, 1912). De Inleiding bestaat
hoofdzakelijk uit een vergelijkend overzicht van alle plaatsnamen, die in de verschillende redacties van den Reinaert voorkomen, met schematische kaartjes, waarop een alphabetischparallelle tabel volgt, die alle vormen van eiken naam in de
verschillende redacties naast elkander opgeeft : als een soort
synthese van het werk .Verder geeft zij de noodige ophelderingen voor het gebruik en de methode, waaronder beschouwingen
over de Reinaertnomenclatuur. Het eigenlijke werk bestaat uit
een alphabetisch woordenboek der plaatsnamen. Bij eiken naam
worden taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige mededeelingen gegeven, geschikt om de plaats waar hij voorkomt behoorlijk op te helderen. Eerst worden de teksten aangehaald waarin
de namen voorkomen in de hss. en in de oude drukken; daarna
wordt de zienswijze van de Reinaert-vorschers naar volgorde
van tijd vermeld en vaak breedvoerig uiteengezet; vervolgens
beredeneert de schr. elk der opgegeven teksten, om tot de bepaling van de ware ligging der behandelde plaats te komen.
Aan het slot komt de min of meer zekere conclusie; zoodat
elk artikel als een monographie op zich zelf wordt. Met vele
kaartjes, schema's en reproducties wordt alles nog opgehelderd.
Het werk wordt gevolgd van een volledige opgave der bronnen;
hoofdbronnen : de teksten zelf en de uitgaven, bewerkingen,
verhandelingen en studiën; dan de hulpbronnen : allerlei werken, waaruit schrijver voor zijne identificaties geput heeft;
eindelijk van een Alphabetischen register der plaatsnamen in
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het boek vermeld, met speciale lettertype voor de Reinaertplaatsnamen.
Naast deze groote werken, de kortere bijdragen in de Verslagen.
Aan de spits het opstel van Mr. L. WILLEMS : De nieuwe
Proloog van den Reinaert en het Arnout-vraagstuk (192o, blz.
157-203). Tegen de vroeger door spreker geuite gissing, dat onze
Reinaert door twee dichters werd vervaardigd, komt hij thans,
door de analyse van taal, stijl, rijmen, eenheid van het gedicht,
anthropomorphisme, toespelingen, tot het besluit dat Reinaert
het werk van één dichter moet heeten; de verschillen moeten
uit de bewerking van twee verschillende bronnen verklaard
worden; de proloog van het nieuwe handschrift, de BedburgDyksche codex, zegt alleen, dat er een ouder onvulmaket epos
bestond, en dat Arnout dit niet heeft geschreven.
In 1927 (blz. 1071-1118) trad schr, dezes in de bres Voor
Arnout's oorspronkelijkheid : een Dietsch dichter, Arnout, zou
een eerste gedicht hebben vervaardigd, dat onafgewerkt bleef,
door een Franschen dichter werd vertaald en voltooid, door een
tweeden Dietschen dichter, Willem, overgenomen en met een
van het Fransch onafhankelijke slot voorzien. Gesteund werd
vooral op de analyse van verschillende episoden, die in het
Dietsch oorspronkelijker aandoen en daar alleen aesthetische
waarde hebben, op de zuiverheid van het anthropomorphisme
in ons gedicht tegenover het Fransche, op de onbeholpenheid
van het slot in Le Plaid., enz.
In latere bijdragen werd die opvatting eenigszins gewijzigd.
In Voor de eenheid van R. I als werk van Willem (1929, blz.
40 3-432) analyseert hij voornamelijk de kunstprocédés in het
werk van Willem, welke hij ook in het deel van Arnout terugvindt; zoo moet de geheele Reinaert I het werk zijn van één
dichter, Willem. Zonder daarom een vroeger gedicht van Arnout
op te geven, meent hij, in Arnout en Willem (1929, blz. 757-788),
dat deze laatste het onvoltooid gebleven gedicht van zijn voorganger ook zelfstandig zal hebben omgewerkt. Zoolang er echter
in den proloog moet gelezen worden Die Arnout niet hevet volscreven kan aan een oorspronkelijk gedicht van Arnout niet getwijfeld worden ; onderzocht werd dan of Arnout kon worden
uitgeschakeld en vervangen door b. v. Perrout. Door verdere
overwegingen over dit vers werd hij er eindelijk toe gebracht
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de geheele proloog, volgens hem, plots ten volle duidelijk wordt,
doch waardoor dan ook Arnout wegvalt (193o, blz. 61-7o).
Zoo keert hij dan terug tot de eenheid van R. I als werk van
Willem, die zijn gedicht vervaardigde naar het Fransch van
Perraud de St Cloud's Plaid. Zijn vroegere studiën kunnen dan
best de zooveel grootere kunst van den Dietschen dichter toelichten.
Het dubbel-auteurschap van den Reinaert kwam in onze
Academie meermaals ter sprake. Zoo nog door L. WILLEMS
in Prof. Vercoullie over den Reinaert-proloog (1935, blz. 173186) : behalve dat hij in v. 6 dies wil lezen, niet daeromme, als
VERCOULLIE voorstelde, meent hij diens emendatie yeeste voor
avonture te moeten aannemen, waaruit hij besluit tot een ProtoReinaert, werk van Arnout, waarover hij later belooft te zullen
handelen.
Ook het slot van den Reinaert werd in verband met het
dubbel-auteurschap behandeld. Mr. L. WILLEMS besprak (1935,
blz. 167-172) het door Mej. DE VREESE-KROON ontdekte, door
Prof. J. W. MULLER bekend gemaakte Akrostichon, dat hij eenigszins anders wil emendeeren, en waaruit zou volgen dat de Reinaert wel af is, en, althans in zijn laatste deel, het werk van Willem,
Wat de da te er in g van Reinaert I betreft, ook hierover hield Mr. L. WILLEMS (1928, blz. 532) een, jammer onuitgegeven, lezing, om uit de verhouding van R. tot den Alexander,
uit de vereenzelviging van enkele namen, Alente? deken Herman, meester Gielis, die de kruisvaarder Aegidius van Leeuw
kan zijn, tot de dateering + 1240 te besluiten. Naar aanleiding
hiervan, wilde schr. dezes aantoonen, dat er in den Reinaert
geen spraak is van een kruistocht, maar van een bedevaert (1929,
blz. 13-31); ook is niet Gielijs, doch Jofroet oorspronkelijk;
uit een en ander besluit hij tot een tamelijk vroege dateering,
misschien nog wel vóór 1200. De bijdrage Dyalogus Gilonis
de VII sacramentis (ib., blz. 31-45) stelt hem in staat te bepalen
wie Gielijs is, wat, volgens hem, bevestigt dat Jofroet oorspronkelijk moet zijn en dat wel zeker in Reinaert I een bedevaart
bedoeld wordt.
Nog een reeks, exegetische, critische studiën over een en
ander in Reinaert I vallen te vermelden. Bij het v. Hier nes ander
pape bi, hield schr. dezes een lezing over de Leekebiecht in de
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Middeleeuwen (1928, blz. 567-590). Is. TEIRLINCK (1931, blz. 63
en 241) sprak over den «rinc», bedoeld is Koning Nobel's hofgeding : doch zijn lezing is helaas! niet meer verschenen.
Dan komen de vele bijdragen van den onvermoeibaren vossenjager, L. WILLEMS, die hij onder een algemeenen titel Reinardiana, al naar gelang hij er mee klaar is, uitgeeft. We hebben
er reeds enkele besproken en vermelden er verder nog. Hier
dient alleen de aandacht gevestigd op de Reinardiana (1934,
293-309) over het Eekhoorntje Rossel dat her heet, of der, wat
latere corrupteelen verklaart, ook met der T iecelijn; de Watermale Mucereel, wat waterwezel, Zweedsch flodiller, verklaard
wordt; de Wezel fine, waar hij v. 186o wil lezen : Die wesel mine,
die vrauwe fine; Koningin Gente, welken naam hij met J. W.
Muller (voor Gentel vrauwe) aanneemt, doch reeds vroeger wil
inlasschen; Botsaert de clerc, die een sim moet geweest zijn;
de Apin Rukenauwe, nu uit R. II, zal wel in het Vlaamsch Riekenauwe hebben geluid.
Andere Reinardiana met betrekking tot R. I als : Waar
speelt eigenlijk Reinaert I? (1927, 982 : in Utopia nl.) werden
wel gelezen, doch niet uitgegeven. Maar in 1935 (blz. 469) belooft hij Aanteekeningen op den Reinaert 1-tekst die een dik boekdeel zullen uitmaken.
Over de latere lotgevallen van onzen Reinaert heeft Mr.
L. WILLEMS ook herhaaldelijk geschreven. Zijn opstel De verhouding van den Reynke de Vos tot den Nederlandschen incunabel
rijm-druk (1920, blz. 37 2-3 88) — bedoeld zijn de zeven folio's
te Parijs, in 1852, teruggevonden van de uitgave van G. Leeu
te Antwerpen in 1487 — toont aan, dat de gangbare meening
alsof Reinke de Vos naar die uitgave zou bewerkt zijn, verkeerd
is, en vermoedt een Reynke I, waarschijnlijk, Nederrijnsch.
In 1922 handelde hij beurtelings over Het Reinaert-volksboek
van 1614 : dat wel zal bestaan hebben, dat 1614 wel degelijk
op het titelblad droeg, dat verscheen met een approbatie van
15 November 1613 en een gecastigeerde uitgave is. Dan over
Seger van Dort en zijne Reinaert-bewerking (ib. 1200-1206) :
een tot dus ver onbekende bewerking in verzen, die te Antwerpen gedrukt werd, in 1651-1652 bij Jacob Mesens; het leven
van Seger van Dort wordt hier beschreven naar onuitgegeven
bescheiden. Nog over Erasmus Quellyn de jongere en de Reinaert
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(ib. 1207-1210) : aangetoond wordt, dat de teekeningen, die in
al onze Zuidnederlandsche volksboeken van den R. voorkomen,
het werk zijn van dezen leerling van Rubens. Eindelijk Johannes
Florianus en zijn Reinaert-vertaling 1566 (ib., blz. 1213-1233)
in 1566 publiceerde Plantijn een tweede uitgave van het door
hem in 1564 reeds gedrukte volksboek, en liet de nieuwe uitgave vergezeld gaan van een Fransche vertaling door Joannes
Florianus. Deze druk was door L. WILLEMS in de bibliotheek
te München teruggevonden, naar welk exemplaar in 1929, in
de uitgaven van het Plantin-Museum, de tekst met de vertaling
herdrukt werd. De hier besproken bijdrage is een uitgebreide
studie over het leven van den vertaler, waarin allerlei dwalingen
en dwaasheden over hem, bij Charles Rahlenbeek, in Biographie
nationale, worden terechtgewezen.
Achteraf werd nog een tweede exemplaar van de Plantiniaansche uitgave van 1566 ontdekt en door H. TEIRLINCK
besproken (1934, blz. 325-327) met eenige opmerkingen over
den fac-simile-druk.
Andere bijdragen van L. WILLEMS over de latere R.-bewerkingen moeten nog gedrukt worden.
Eindelijk, ter aanvulling van Reinaert in den vreemde,
deed Prof. W. DE VREESE (1914, blz. 695-697) een mededeeling
over een in Amerika verschenen Duitsche vertaling van Reinaert
de Vos; en Prof. H. LOGEMAN in 192o (blz.152) een andere over
een moderne Engelsche bewerking van de Reinaert-stof.
Tot bekroning, en als waardig slot, van al deze studiën
komt dan de lezing, waarop ons buitenlandsch eerelid, Prof.
J. W. MULLER, ons in 1926 (blz. 306-352) vergastte : Reinaerts
avonturen en rollen in en na de middeleeuwen, waarvan de titel
zelf reeds den zoo verscheiden als belangrijken inhoud laat vermoeden. Handelt een eerste deel over Reinaert's avonturen,
over zijne gedaante-, lots- en staatsverwisselingen, van de middeleeuwen tot in de 18 e eeuw, het tweede geeft een volledig
overzicht van de rollen, die de geleerd-philologische, de literairhistorische en de literair-artistieke beschouwing Reinaert heeft
toegekend of toegedicht. Als een samenvatting van de geheele
wetenschap over het Middeleeuwsche meesterstuk.
Onze fa be 1-verzameling Esopet is door Prof. L. SCHARPÉ
critisch onderzocht geworden. In twee mededeelingen (1923,
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blz. 873; 1924, blz. 199) zette hij zijn bevindingen uiteen en
besloot tot twee dichters, wier eigenaardigheden in woordgebruik en kunst hij toelichtte; zoo is onze Esopet wel de door
van Maerlant bedoelde verzameling van Calfstaf en Noydekijn.
Gaan we nu over tot de lyriek in deze periode, dan
komt naast den reeds behandelden Limburgschen Minnedichter,
in 't bijzonder Hadewijch aan de beurt. Met eerst eenige studiën
over haren persoon, van meer geschiedkundigen aard. Studiën
van Mr. L. WILLEMS : De namen Hadewijch en Heilwych (1927, 1o)
die in de practijk soms met elkander verward werden : Wat beteekent de Bloemardinne? (ib, blz. 1 1) : een zeer bekende vrouw,
meent hij, uit het geslacht Bloemaert; De geschiedenis eenex hypothese (ib., blz. 148) : objectieve uiteenzetting van de Hadewijch-Bloemardinne-hypothese. Daar deze lezingen echter in
portefeuille werden gehouden, kunnen wij er niet verder over
uitweiden. Voor de vriendschappelijke betrekkingen onder de
leden der Academie en de objectieve wetenschapsbetrachting die
er heerscht, pleit, dat schrijver dezes de besluitselen van zijn
collega en vriend kon te keer gaan in een reeks opstellen : Kan
Hadewijch in verband gebracht worden met de Bloemardinne door
den voornaam Heylwijch? (1927, blz. 195-209) : het antwoord
luidt ontkennend. Over de vrouwelijke geslachtsnamen op -inne,
met het oog op een mogelijke vereenzelviging van de Bloemardinne
met Heilwijch Blomardinne (ib., blz. 210-225) : waarin aangetoond
wordt, dat het een tijd lang, van de tweede helft der 13 e tot het
midden of einde der 14 e eeuw, gewoonte is geweest, de vrouwen,
vooral ongehuwden, te noemen met toevoeging van -inne aan
den familienaam. Over de ketterin Bloemardinne (1927, blz. 425442 ) : Ruusbroec trad tegen haar op na haren dood, die vóór
Oct. 1335 moet geplaatst; zij was de Heilwijch Blomardinne
der schepenacten, dochter van schepen Willem Blomart, was
geboren vóór 1287, had een machtigen aanhang, waartoe ook
de hertogin Maria van Evreux behoorde, stierf na juli, 1335
en vóór October van dit jaar. Pomerius' betrouwbaarheid (ib.
443-4 66) : hoe in dit nieuwe licht het verhaal van Pomerius moet
opgevat en ten volle geloof verdient.
Met het oog op de integriteit en de authenticiteit van het
aan Hadewijch toegeschreven werk, verdedigde schr. dezes den
We Brief van Hadewijch als oorspronkelijk, in De toe Brief
van Hadewijch en het 41 e der Limburgsche sermoenen, wat tevens

gelegenheid bood om verderen invloed van Hadewijch op die
sermoenen na te wijzen (1932, blz. 373-387).
Van tekstcritischen aard waren vele mededeelingen van
Mr. L. WILLEMS. Hadewijch en de antithese : eerder vorm-studie,
onuitgegeven; wijzigingen van den tekst, verklaringen van onduidelijke plaatsen, die hij onder zijn Lexicographische Sprokkelingen heeft opgenomen (1932, blz. 547-57 1 ) : keer werden :
weerden; nanoot : naghelach; gheware : van ghesijn; doorspelen :
aaneen te schrijven; juweren : juwieren; basieren : nederhellen;
ingaen scaken : ingang bemeesteren; den hongher widen; met
ghelike : weerga; hi si : over subjonctiefvormen; en 1934, blz.
1001-1007) veilen : feilen ; sijn deel doen van iet : een deel van het
werk op zich nemen. Met, geheele of gedeeltelijke, instemming,
met afwijzing ook, werden door schr. dezes vele dier plaatsen
eveneens besproken (1936, blz. 315-338).
Als een algemeene studie over de Poëzie van Hadewijch
dient de verhandeling beschouwd te worden, die schr. dezes
onder dien titel in de Verslagen liet verschijnen (1931, 285439) . Zij bestaat uit twee groote deelen : de poëzie van den vorm
en de poëzie van den inhoud. « In een breed-opgezette ontleding
van de poëzie van Hadewijch hebben wij uitvoerige uittreksels,
ja volledige gedichten, ingelascht, die op deze wijze met hun
aesthetischen commentaar voldoende toegelicht worden. Deze
volledige gedichten hebben wij daar te pas gebracht, waar de
hoofdgedachte er van best in de algemeene aesthetische uiteenzetting werd begrepen. » Aan het slot wordt deze lyriek in verband met de lyriek der Nederlandsche literatuur en ook der
wereldliteratuur beoordeeld.
Een in 1934 verschenen dissertatie over Hadewijch, door
Jf. VAN DER ZEYDE, gaf schr. dezes gelegenheid, om zijne opvattingen tegen de daarin verkondigde theorieën te verdedigen :
met klem kwam hij er o. m. op tegen de neiging om gansche
stukken aan Hadewijch te ontzeggen, waarbij in het bijzonder
de authenticiteit van den 10 e Brief nog eens ingaande werd gehandhaafd, en tegen de theorie van de dubbel-beteekenis als
sleutel tot het begrip van deze kunst. De meeste vragen in verband met Hadewijch kwamen zoo hier nogmaals ter sprake
(1 934, blz. 141-183).
Enkele studiën van schr. dezes zijn een bijdrage tot de kennis van den invloed van Hadewijch en van onze mystiek in den
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en gedeeltelijk vertaald was geworden onder den naam Adelwip.
In een eerste lezing ( 1 933, 5 81 -59 8) weidt hij uit over het belang
van deze vondst voor de verspreiding van onze mystiek in het
algemeen, en voor de kennis van Hadewijch in het bijzonder :
misschien heeft Lamprecht van Regensburg in c. 125o wel
Hadewijch bedoeld. In een tweede lezing worden de Adelwipuittreksels verder besproken en uitgegeven, volgens hs. 8 e 12
met de varianten van een tweede hs. 4e 149 ter Staatsbibliotheek
te Berlijn, waar de teksten werden teruggevonden; het bleek,
dat we met een bloemlezing uit enkele brieven van Hadewijch
te doen hebben.
Om bij de mystieke poëzie van dit tijdperk te blijven ook
de Lutgart was een voorwerp van onderzoek. In 1927 (blz. 8 53873) nam onze Academie een Lutgartcollatie op van D. STRACKE,
S. J. : een collatie van de uitgave van van Veerdeghem op het
Kopenhaagsche hs., in twee lijsten ingedeeld : lijst A : van lezingen die den zin wijzigen, ofwel met het oog op taal en metriek
dienden vermeld te worden; lijst B : wat van minder belang
scheen en dikwijls slechts spellingsvarianten of fouten van den
scriver zijn. Een lijst C geeft verdere wijzigingen van het hs.
door den uitgever die af te keuren zijn. Met deze zeer uitvoerige collatie zal voortaan bij de studie van den Lutgart wel rekening moeten gehouden.
Naar aanleiding van C. C. DE BRUIN ' S dissertatie over
Middelnederlandsche vertalingen van het Nieuwe Testament (Groningen, 1934) heeft schr. dezes de verhouding onderzocht tusschen het zoogenaamde Limburgsche leven van Jesus, het
Luiksche diatessaron, en het leven van S. Lutgart. Hij kwam tot
de conclusie, dat beide werken naar taal en stijl innig met elkander verwant zijn en tot éénzelfde streektaal, tot éénzelfden cultuurkring, zouden behooren. Zoo heeft hij zich de vraag gesteld,
of Lutgart wel het werk moet heeten van Willem van Afflighem,
wat tot nog toe kon betwijfeld worden. Daar bleek nu, dat alle
twijfel moet opgeheven worden. Zoo is Lutgart een gedicht
van een Brabander, is Brabantsch met een Limburgsch vernisje.
Dan zal wel hetzelfde moeten gezegd worden van het Luiksche
diatessaron. Hij legde zijn bevindingen neer in Willem van
Afflighem
ligkiem en Het Leven van Jesus en het Leven van Sinte Lutgart
(1 935, blz. 775-9 1 5) . Hij voegde er een uitvoerige studie aan toe
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voor onzen tijd.
Verdere publicaties, van Prof. J. VAN GINNEKEN, van Dr.
Jf, VAN KERSBERGHE, noopten hem zijn standpunt te handhaven (1936, blz. 627-643); terwijl Mr. L. WILLEMS betoogde,
dat de taal wel geen eigenlijk St.-Truidensch, maar, zooals wij
die werken nu hebben, Noordlimburgsch zou zijn. Ook tegen
Sinte in den titel van het gedicht maakte hij bezwaar (1936).
Van de poëzie naar het p r o z a. Dit kwam reeds ter
sprake bij Hadewijch. Daarbij Beatrijs van Nazareth. Over haar
handelde schr. dezes (1936, blz. 51-72) in een lezing, waarin
hij uiteenzette, hoe men tot de ontdekking van haar prozawerk
gekomen was en verder over leven, persoonlijkheid, werk, verband met Hadewijch uitweidde.
Ook de Limburgsche Sermoenen werden door schr. dezes
binnen den kring van het proza der dertiende eeuw nog getrokken en in verband gebracht met de cultuurbeweging, die van
St-Truiden onder abt Willem van Afflighem is uitgegaan (1935,
blz. 1081-1093)•

Het tijdvak van de didactiek tot aan de rederijkers. Naar
dien kant van onze literatuur ging de belangstelling minder.
Aan den grootmeester der nieuwe kunst wijdde Mr. L. WILLEMS eenige Maerlant-studiën. Met betrekking tot zijn leven :
Over Maerlant's geboorteland (1934, blz. 281-286) waar hij de
veel-omstreden plaats uit den Alexander : Maer seide dat hi
noit en vant : Alsoe goet Zant alse Brugsambacht, wil verbeteren
tot maer seide i ± een, iemand; de plaats pleit er wel voor dat
van Maerlant geboren was in het Brugsch Ambacht. Is hij ooit
coster geweest te Maerlant of heette hij de Ooster? (ib., blz.
289-292). De plaats uit den in Duitsch hs. overgeleverden Merlijn Jacob de coster van Merlant verkiest hij te lezen de conster
of constenare. Over Maerlant's terugkeer naar Vlaanderen, te
Damure (1934, blz. 286-289) : zijn klerkschap te Damme zou
een zeventiende-eeuwsche legende zijn; hij keerde naar Vlaanderen terug, omdat hij zich waarschijnlijk financiëel onafhan-
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kelijk voelde, wat ook de wending in zijn kunst zou uitleggen.
Andere lezingen, als over Maerlant's moeilijkheden met de Inquisitie (1924, 241) of met het paepscap ( 1 935, 452) evenals over
de Fragmenten van Spieghel Historiael door N. de Pauw uitgegeven, die wel van van Maerlant, niet van L. Van Velthem
zouden zijn (1925, blz. 829) wachten nog op een goede gelegenheid voor een gelukkige geboorte.
Een studie over de authenticiteit van van Maerlant's werken is die over Heimelicheit der Heimelicheden, dat hij, op grond
van verschillende gewoonten in proloog en epiloog en van de
rijmen, niet aan van Maerlant meent te mogen toekennen; wij
hoorden wel daarover (1935, blz. 27) doch mochten het nog niet
lezen.
Bij de herdenking van Jacob van Maerlant te Damme, op
16e September 1935, was de Academie vertegenwoordigd door
Prof. Dr. A. H. CORNETTE, die er Jacob van Maerlant als dichter
huldigde. (1935, blz. 1055-1064) « Maerlant is nog literair te
genieten. Hij is een kunstenaar, daarna een geleerde... In Maerlant wordt de XIII e eeuw als in een bollen spiegel weerkaatst...
Hij wordt er in de man der toekomst... Hij was een koene kop
met ongemeen bonte cultuur en uitgestrekte belezenheid. Doch
zijn groot moreel prestige is hij vooral verschuldigd aan tactvol
aanvoelen van de psychische behoefte des volks. Zijn daad had
onafzienbare gevolgen. Maar zelfs achter de leering zit nog wat
anders : de macht over het woord. Hij kent het gevoel van den
rhythmus ; zijne rijmen hebben hunne musicaliteit, zijn strophen
een zekere grootschheid; zijn hartstochtelijkheid is die van een
dichter; bij zijn woordbeelden en beschrijvingen gaan onze gedachten wel eens naar Pieter Breughel den Oude. »
Over Jan van Boendale bood J. A. GORIS (1924, blz. 1 53161) ons een stuk ter opname aan over Nieuwe elementen voor
de biographie van Jan van Boendale, waarin hij uit nieuwe bescheiden wil nawijzen, dat onze dichter niet vóór 1290 zal geboren zijn, geen geestelijk persoon was, in 1366 nog in dienst
der stad Antwerpen arbeidde, als uit twee rekeningen, waarschijnlijk autographen van hem, blijken mocht. Dr. FL. PRIMS
vulde deze lezing aan in zijn Boendaliana (1932, blz. 1o01)
er bestond, volgens hem, een heele letterkundige pleiade in de
14 e eeuw in de Scheldestad; daaronder ontdekte hij een Jan De
Deckere of Deckers, die de schrijver zou zijn van het Dietsche
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Doctrinael; het Boec der Wraken schrijft hij aan Jan van Boendale toe en zou in innig verband staan met diens Brabantsche
Yeesten; onze dichter woonde op de tegenwoordige Eiermarkt.
Doch ook deze lezing moeten wij in onze Verslagen missen.
Dat de Sidrac ook aan Boendale moet toegeschreven worden,
betoogde N. DE PAUW (1919, blz. 421-437), naar aanleiding van
een door hem daar uitgegeven gedicht, een exempel, of mirakel,
waar de naam Sydrac meermaals in voorkwam. Hiertegen verzette zich Mr. L. WILLEMS in zijn Nota's over den Sydrac (1926,
blz. 197-214) : Boendale heeft, ja, den Sydrac gelezen, haalt
hem meermaals aan, maar als het werk van een anderen, en was
in 1323, het jaar van het werk, nog niet versleten. Verder handelt
Mr. L. WILLEMS hier nog over de bronnen van den Sydrac :
het Fransche werk is een mystificatie en in hoofdzaak, wat de
dogmatische deelen betreft, een vrije vertolking van het Elucidarium van Honorius van Autun. Maar de Westvlaming die den
Lucidaris bewerkte gebruikte daarbij de Middelnederlandsche
vertaling van den Sydrac, evenals Boendale bij zijn Lekenspieghel. Dit laat ook toe den berijmden Lucidaris te dateeren uit
de jaren 1330-1353.
Bij den Dietschen Doctrinael gaf Mr. L. WILLEMS een tekstcritische nota : v. 1346 onsculdich zou moeten gelezen worden
onsculdicht : Die den sculdighen hulpt dat hi Der mesdaet onsculdicht si. Dus kan Dietsche Doctrinael wel van Boendale zijn :
men kan den auteur om deze plaats niet beschuldigen geen Latijn te kennen (1933, blz. 697-698).
Van de lezingen door denzelfden over Hein van Aken :
die de schrijver is van Saladijn, van de Rose, van een deel van
Rinclus, van den I Ve Martijn, maar niet van den Limborch,
wiens leven valt in de laatste helft der 13 e eeuw, en die geen
priester, doch eenvoudig parochiaan van Corbeke zou zijn (1924,
blz. 239), wiens IVe Martijn tekstcritisch verbeterd en historisch toegelicht wordt (ib., blz. 280; 497), kwam niets ter perse.
Evenmin als van zijn tekstcritische aanteekeningen bij de uitgave van N. DE PAUW van Willem van Utenhove's Beestiaris der
Minne, die waarschijnlijk niet van Willem van Utenhove is
(1926, blz. 296). Meer tekstcritische studiën op Lucidaris, Boudewijn vander Looren's Tijtverlies, Strijt der Minnen, Maerlant's
Rijmbijbel (1925, blz. 700) of bij de fragmenten van den Physio-
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Togus (1926, blz. 701) geraakten nog niet buiten de muren der
Academie.
Dit is gelukkig niet het geval met zijn studie over de historische beteekenis van Boudewijn Van der Looren's gedicht
De Maghet van Ghend (1923, blz. 852-867) : de veete tusschen
de Maghet van Ghend en een prins die het wapen van Vlaanderen draagt, is blijkbaar de strijd tusschen Gent en Lodewijk
van Male; maar die strijd is geen uiting van bekrompen urbisme,
wel een strijd om het geloof tijdens het Westersche schisme voor
trouw aan den paus van Rome. Het gedicht moet c. 1380 geschreven zijn ; gaandeweg wordt ook de tekst op enkele plaatsen
gezuiverd.
Maar ook weer, jammer genoeg, bleven ongedrukt : de vele
tekstverbeteringen bij de Oud-Vlaamsche liederen, door CARTON
uitgegeven, te zamen met de studiën over de acrosticha en de
taal (1924, blz. 467, aangevuld door Prof. SCHARPE, ib. 612,
1 924, 865; 1 925, 43, 33 1 , waar het werk van Dr. Nelly GEERTS
waardeerend besproken wordt, doch afgeweken van hare opvatting, dat vele dezer liederen van Jan Moritoen zouden zijn);
de tekstcritische bijdragen over de Parabelen in het Hulthemsche hs. (1935, blz. 279); de studiën : over Jan van Machelen,
die niet een Nederlandsch, maar een Fransch dichter was (1921,
blz. 65); over den dichter Lisemusch, verder onbekend, wiens
gedichtje elders aan Seneca wordt toegeschreven (1926, blz. 741).
Bleef nog ongedrukt zijn orienteerende lezing over de Wederopluiking der Vlaamsche dichtkunst onder Lodewijk van Male
(1926, blz. 8go).
Bij het pr o z a van dit tijdperk zouden we vooreerst
de vele bijdragen moeten bespreken, die Mr. L. WILLEMS aan
Ruusbroec gewijd heeft, indien we er den tekst van konden
onder de oogen hebben. Nu moeten wij ons beperken bij een
enkele vermelding : brief van de infante Isabella aangaande Ruusbroec; nota over het beatificatie-proces; over de Vita Rusbrochii
van Chrisosthomus Henriquez; over de lofredenen op Ruusbroec
(1925, blz. 8); over drie oorspronkelijke brieven van Ruusbroec;
over Surius' vertaling van Ruusbroec's werken; over Vlaamsche
Ruusbroec-teksten (ib. blz. 43); over de translatie van Ruusbroec's
lichaam; de bron van zijn astrologische kennis : het rijmwerk van
een naamloozen Gentschen astronoom; de berijmde aanhef van
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de XII Beghinen; de relikwiën van Ruusbroec (1976, ib., blz. 76);
bij welke gelegenheden hij ook over Jan van Leeuwen sprak :
over den codex met zijn werken (ib., 8), over het getal van zijn
tractaten : XXII niet XXIII (ib., 76),
E. P. Dr. L. REYPENS stond ons een bijdrage af Uit den
voorarbeid tot eerre critische uitgave van Ruusbroec's Brulocht
(1921, blz. 75-89) : met een overzicht van de vroegere uitgaven,
om de noodzakelijkheid te betoogen van een nieuwe, critische;
met een bespreking van de Dietsche bronnen voor de tekstcritiek : aanvullingen, aan- en opmerkingen bij het werk van
Prof. W. DE VREESE ; met beschouwingen over het belang der
Ruusbroechandschriften voor de vergelijkende dialectstudie van
het Middelnederlandsch, in 't bijzonder ter verbetering der methode.
Bij de vijf honderd vijftigste verjaring van het afsterven
van den Gelukzaligen Ruusbroec greep de Academie, zooals
zij dit steeds bij dergelijke gevallen doet, de gelegenheid aan,
om den Grootmeester van de Nederlandsche mystiek de passende
hulde te doen. Schrijver dezes hield de feestrede Jan van Ruusbroec ,de Vader van het Dietsche proza (1931, blz. 1067-1093) :
hij trachtte in 't bijzonder de kenmerkende bestanddeelen van
zijn stijl te ontleden : zijn plaats in den ontwikkelingsgang van
het proza aan te wijzen, en zijn invloed op de Westeuropeesche
spiritualiteit na te gaan.
Uit het einde der XIVe eeuw zijn de vijftig sermoenen
op het Vader Ons van Her Herman Stekin van Scutdorpe, Hermannus de Petra, die ons door E. H. J. JACOBS werden bekend
gemaakt (1927, 51-72). De vondst werd ingeleid door een korte
studie over dien Karthuizer, die, geboortig uit Schuttorf, in
het graafschap Bentheim, te Trier in het klooster trad, in 1398
naar Brugge gezonden werd, waar hij het St. Annaklooster
bestuurde en den 23 e April 1428 overleed. Hij was in zijn tijd
een beroemd predikant. Van zijn in het Latijn geschreven,
waarschijnlijk in 't Vlaamsch gehouden sermoenen op het Vader
Ons bestaan nog drie wiegedrukken. Een vertaling is ons bewaard in een Maastrichtsch en een Brabantsch handschrift,
zooals blijkt uit de ontleding der taal; beide gaan terug op eenzelfde bron, die Zuidlimburgsch is geweest. In taalkundig en
literair opzicht van belang, zonden deze preeken een niet minder
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vóór de Hervorming.
Best kunnen we hier reeds de bijdrage plaatsen van kan.
Dr. FL. PRIMS over Drie ascetische schrijvers der Troonpriorij,
Jan Storm ( t 1488) Jacob Roecx ( t 1527) en Cornelis Bellens
( t 1 573) ( 1 932, blz. 2 6 3- 28 5); drie geestelijke zonen van Ruusbroec, over wier leven en werken hier uit nog grootendeels onbekende bescheiden, wordt uitgeweid ; van den eersten worden
twee sermoenenbundels vermeld; van den tweeden twee gedrukte
devotieboeken, Den Wijngaert der Sielen en den Gheestelijcken
Steen; van den derden een Tractaetken op ons Heeren ghebet
in hs.; de ontleding en enkele uittreksels laten over taal en geest
reeds eenigszins oordoelen.
Ook Jan Yperman, de vader van de Vlaamsche heelkunde,
werd bij de zes honderdste verjaring van zijn overlijden door
de Academie herdacht. Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE hield
een rede : De onthulling van een Gedenkteeken van Jan Yperman
(1280-1331) (1931, blz. 867-888) waarin hij nagaat, hoe onze
Vlaamsche heelkundige stilaan uit de vergetelheid geraakte, tot
Prof. Dr, E. C. VAN LEERSUM in 1912 de Cyrurgie in een wetenschappelijke uitgave leerde kennen; den geleerde en den mensch
huldigt; een beschrijving geeft van het ingehuldigde monument;
met als besluit eenige bibliographische inlichtingen over de
werkzame onderzoekers, die ons Yperman hebben bekend gemaakt. Deze, gefingeerde, inhuldiging was aanleiding dat in
1 933 werkelijk een gedenkplaat ter eere van Yperman aan het
Godshuis Belle, waarvan de man den dienst verzekerde, te Yperen ingehuldigd werd en Prof. A. J. J. VAN DE VELDE er in den
naam der Academie de feestrede hield (1932, blz. 207-208 en
1 933, blz. 681-686).
Van K. VAN GORP nam de Academie (1912, blz. 525-541)
een bijdrage op Hans Vintler's Pluemen der Tugent en Dirc Potter's Blome der Doechden, waarin aangetoond wordt, dat de
Nederlandsche bewerking ten volle onafhankelijk is van de
Duitsche.
Eindelijk, van Mr. L. WILLEMS ' studie over Het Leven
van Jan van den Berghe, schrijver van het ghemoralizeert Kaetsspel kennen we alleen de conclusies : de schrijver was, volgens
hem, Jan van den Berghe, Heer van Watervliet, die in verschillende plaatsen baljuw was en in 1439 gestorven is. Zijn werk
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is oorspronkelijk Nederlandsch; een in het Kaetsspel aangehaalde
Fransche Cornieke is die van Enguerrand de Marigni; met
Geneve wordt Genua bedoeld (íg23, blz. 236).
*

**
Wij komen tot het Bourgondische tijdvak, het tijdvak in
't bijzonder van de rederijkers.
Een werk dat meer in de geschiedenis der kunst thuishoort,
doch als vergelijkende studie ook geheel de tooneelliteratuur
van dezen tijd bestrijkt, is Schilderkunst en tooneelvertooningen
op het einde van de Middeleeuwen, door Dr. Leo VAN PUYVELDE,
dat in 1912, toen schrijver nog briefwisselend lid was, door de
Academie ter pers werd gelegd. « Dit boek wil slechts een bepaalde zijde van den ontwikkelingsgang der schilderkunst nader
belichten : het zal handelen over de wijzigingen, die de schilderkunst onderging op het einde der XIV e en gedurende de
XVe eeuw, en tevens onderzoeken welke verschijnselen aanleiding gaven tot de grondige verandering, die in de iconographie
waar te nemen valt. » Als een voorname oorzaak wordt hier het
tooneel beschouwd : sommige kunstgeleerden willen daarvan
niet weten ; anderen verwachten van 't erkennen van deze oorzaak een heelen ommekeer in de kunstgeschiedenis. Wat is er
van ? Na voorafgaandelijk een overzicht gegeven te hebben van
de iconographische studiën in verband met het onderwerp,
wordt eerst het indringen van het realisme in de schilderkunst
bestudeerd en naar de oorzaken er van gevorscht : het tooneel
kan alleen invloed hebben uitgeoefend wat de iconographie en
de schikking betreft. In een nieuw hoofdstuk worden de betrekkingen met Italië ontleed : aangenomen wordt, dat Italië de
Vlaamsche schilders van toen slechts weinig beinvloedde. Volgt
een uitgebreid onderzoek naar de geschreven en geteekende oorkonden die de schilders voor hun inspiratie ten dienste stonden;
om daarna te betoogen dat het tooneel invloed op de kunstenaars uitoefende zonder dat men hun werken als kopieën mag
aanzien. In een uitvoerig hoofdstuk worden de verschillende voorstellingen der schilderkunst elk in het bijzonder bestudeerd in
verband met de tooneelvertooningen : de nieuwe voorstellingen
worden nagegaan en de wijziging van de oude. Eindelijk komen
het theater zelf en het decoratief aan de beurt, met nog het uit-
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mogelijken invloed op de kunstschilderijen. Aan het slot worden
de uitkomsten samengevat; de wetenschappelijke bibliographie
van het onderwerp meegedeeld en een volledig zaakregister
aangelegd. Talrijke reproducties dienen om het betoog nog
duidelijker te maken.
Een schril licht over een groot gedeelte van de literatuur
van dezen tijd werpt het in 1928 door de Academie bekroonde,
in 193o uitgegeven werk Het thema en de uitbeelding van den
Dood in de poëzie der late Middeleeuwen en der vroege Renaissance
in de Nederlanden, door J. VANDERHEIJDEN. Een eerste hoofdstuk
handelt over het belang van de doodsgedachte in de late Middeleeuwen, te onzent voornamelijk tusschen 145o en 1550, met
de uiting van die voorliefde in de familiariteit met den dood
en een onderzoek naar de oorzaken er van; het tweede hoofdstuk gaat over het vergankelijkheidsmotief, het derde over dat
van het onverwachte van het stervensgebeuren, telkens met
de uitingen er van in de poëzie en ook in het leven; het vierde
hoofdstuk, over de houding van den mensch, schetst deze voornamelijk aan de hand der moralizeerende dichtkunst; terwijl dan
het vijfde, de dood in de tooneelletterkunde, een overzicht biedt
van geheel deze belangrijke stof. Van hoofdstuk VI af begint
het tweede deel, tot hoofdstuk VIII : over de voorstellingen van
den dood, met zijn boden en helpers en attributen; over dood
en duivel; eindelijk over de allegorie van het stervensmoment,
waarin in 't bijzonder de groote Middeleeuwsche allegorieën
behandeld worden : sterven is een op pelgrimage gaan; is een
ten strijde trekken; is een kamp tegen den dood en zijn helpers; sterven is een ten danse gaan. Met rijk bewijsmateriaal
wordt hier aangetoond, hoe het thema van den dood zich ontwikkelt in nauw verband met de zich wijzigende levensopvattingen en in welke afwisselende vormen zich de verpersoonlijking van den dood in onze literatuur voordoet. Tevens leeren wij
in deze studie, hoe de Nederlandsche cultuur ook op dit speciaal
gebied gelijken tred houdt met de algemeene West-Europeesche.
Ons literair begrip wordt er ook nog in vele andere opzichten
in verrijkt. « De kunst en de literatuur van de ons omgevende
landen moesten ook ter illustratie of aanvulling worden bijgebracht, om bij de behandeling van doodsgedachte en doodsverbeelding in onze letterkunde de wisselwerking te doen be-
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grijpen en de verloren schakels aan te vullen. » Een alleszins
merkwaardig voorbeeld van thematologische literatuurbeschouwing.
Tot de algemeene geschiedenis van de rederijkers droegen
volgende studiën bij van Mr. L. WILLEMS : De zoogenaamde
Gentsche Rederijkerskamer van Sinte Barbara (1920, blz, 56958o) : Gent had nooit meer dan vier kamers ; de Sinte Barbarakamer was een kamer van St. Pieters-Gent, en hare geschiedenis moet in verband met St. Pieters behandeld, wat hier gedaan wordt. Over landjuweelen en haagspelen in de 16e eeuw
(1919, blz, 305-323) handelt over landjuweelen, de stichting
van de Soevereine Kamer te Mechelen in 1493, wat niet alleen
te Gent, maar ook in Brabant weinig bijval vond, zoodat hier
een Verbond van Brabandsche kamers tot stand kwam, die onder elkander nu landjuweelen hadden, terwijl andere wedstrijden haagspelen heetten. Verder gaat het over refereinfeest,
over blazoenfeesten, over de landjuweelen na den opstand.
Over Vrije en onvrije kamers sprak dezelfde in 1927 (blz. 1012)
bij welke gelegenheid hij nog een contract van facteurschap uit
het jaar 1525 bekend maakte : een contract tusschen Jan Salomon en de Goudbloem van Antwerpen. Eindelijk hield hij nog
een lezing Over bijnamen van rederijkerskamers (1921, blz. 159)
en toonde hij aan, dat een brief van Joris Hompe door N. DE
PAUW uitgegeven slaat op het « gulde » van Sint Catharina te
Aalst (1926, blz. 741).
Over het tooneel handelde Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE
in Het Ontstaan van het modern tooneel in de oude Nederlanden
(1922, blz. 909-952) : in de oude rekeningsposten van allerlei
aard, die hij verzamelde, komen vele vermeldingen voort omtrent spelen, die in verband kunnen gebracht worden met tooneelvertooningen ; daaruit haalt hij gevolgtrekkingen omtrent oude
beroepsspelers en de eerste spelersvereenigingen van burgers in
de steden; omtrent vermelde spelen, waarmee soms verlustigingen of stomme vertooningen bedoeld zijn ; omtrent wereldlijke spelen; omtrent geestelijke spelen : allerlei aanwijzingen,
die een helderder inzicht in deze duistere periode van onze
literatuurgeschiedenis willen mogelijk maken. Bij deze bijdrage
sluit zich de studie aan van A. DE 7VIAEYER in de Verslagen opgenomen (1927, blz. 1061-107o), waarin betoogd werd, dat het
woord « spel » niet zoo heel dubbelzinnig is, als in vorige studie
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werd beweerd, maar dat de Middeleeuwen van meet af wel wisten te onderscheiden tusschen tooneel- en andere voorstellingen,
wat verder toegelicht wordt.
Naar aanleiding van opzoekingen omtrent de, trouwens
denkbeeldige, Blauwe Schuitgilden van Jacob van Oestvoren
hield Kan. Dr. FL. PRIMS een lezing over het Oudste tooneel
te Antwerpen (1933, blz. 865-872). De oudste vermelding die
hij ontdekte was die van een St. Barbalenspel in 1399, waarvan
de opvoering tot een jaarlijksche gewoonte schijnt te behooren;
en een spel omstreeks 0. L. Vrouw Half-Ooogst, in 1401, waarvan de « stadie » een week lang bleef staan. Het eigenlijke tooneelspel schijnt c. 1385 te Antwerpen op te komen.
In Een inventaris van i 5 e-eeuwsche tooneelstukken (1921,
blz. 324) betoogde Mr. L. WILLEMS, dat de inventaris van spelen
toebehoorende aan de Sinte-Katelijne Gilde van Gent, door
N. DE PAUW uitgegeven in zijn Mnl. Gedichten en Fragmenten,
en die uit 1532 dagteekent, 15 e-eeuwsche stukken bevat.
Over de abele spelen onderhield ons Prof. Dr. R. VERDEYEN
met zijn Beschouwingen over de abele spelen (1927, blz. 5 2 5545) : abel is volgens hem hier « kunstig » en de benaming abel
spel moest een nieuw soort spel inleiden, wat hij uit hun kunstigen bouw wil aantoonen; de abele spelen zijn, naar zijn meening,
oorspronkelijk Limburgsch, wat hij uit sommige spellingen en
rijmen, uit zinspelingen als op « Maestricht biden steencolen »
afleidt. In latere beschouwingen (1933, blz. 205) heeft hij deze
stelling nog toegelicht uit een onderzoek van het rijm in Esmoreit en Gloriant.
Wat een esbattement is, leerde Mr. L. WILLEMS (1931, blz.
790) : spel tot aangenaam tijdverdrijf, ernstig of lustig, tegenover spel van sinnen, dat als spel tot leering bedoeld is.
Van de spelen der rederijkers kwam Elckerlijc meest aan
de beurt. Prof. L. SCHARPÉ zocht het thema van Elckerlijc op
in de Oud-Vlaamsche Liederen, van Carton (1924, blz. 865).
Vooral Mr. L. WILLEMS wijdde er een reeks studiën aan, die
afzonderlijk als Elckerlijc-studiën zijn verschenen.
Zoo onderzocht hij of Pieter Doorsant als auteur van het spel
mag beschouwd worden (1932, blz. 307-328) wat hem, bij al
wat hij over Petrus Dorlandus' leven en werken mocht ontdekken, weinig waarschijnlijk, althans weinig vaststaande voorkomt; stelde hij, in zijn Tekstcritiek, (1933 blz. 873-939) een
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lange reeks van beredeneerde emendaties voor; besprak hij
Een 16e-eeuwsch handschrift, in het bezit van collega Kan. Dr,
FL. PRIMS, die het hem ter studie en uitgave had afgestaan (ib.,
blz. 940-969) : na een beschrijving van het hs., beschouwt hij
dit in verband met de oude drukken en met de tekstcritiek en
tracht er de waarde en de beteekenis van te bepalen; waarna hij
den nieuwen tekst volledig afdrukt (ib. 971-1009). In de Nota
over de prioriteitsvraag Elckerlyc-Everyman (ib. 10101036) wil hij
aantoonen, dat de oorspronkelijkheid van het Engelsch stuk
onhoudbaar is : uit plaatsen in Everyman die op corrupteelen
teruggaan; uit klaarblijkelijk verkeerd begrepen plaatsen en uit
verkeerde tooneelschikkingen in het Engelsch; uit de typographische zetting : een vers over verschillende sprekers verdeeld,
dat in het Engelsch door twee verzen wordt weergegeven; uit
de chronologie; uit het nieuw ontdekte hs., dat ons nog meer
van het Engelsch verwijdert. In een Slotwoord (ib., blz. 10301036) wordt Elckerlijc aesthetisch beoordeeld in verband met
het oude Grieksche drama.
Naar aanleiding van deze studiën deelde ons het buitenlandsch eerelid der Academie, Prof. Dr. J. W. MULLER zijn
tekstcritische en exegetische aanteekeningen Over Elckerlijc
mede (1935, blz. 28 3-345) : een uitvoerige studie, gegroeid grootendeels uit 's schrijvers aanteekeningen voor de herhaalde behandeling op zijne colleges te Utrecht en te Leiden, anderdeels
uit den wensch naar aanvulling, of ook critiek, zoowel op de
studiën van Mr. L. Willems als op de inleiding en aanteekeningen
der uitgave, reeds in derden druk, van het spel door Dr. H.
J. E. Endepols; bijdragen of bouwstoffen voor een critische
uitgave. Na een eerste deel : opmerkingen met betrekking tot
de herkomst en de verbinding der verschillende stoffen of motieven, het samenstel van het geheele stuk, de parallele spelen,
den invloed, de nawerking en de nazaten, volgen in het tweede
de tekstcritische aanteekeningen, zooals ze waren aangekondigd.
Aan Elckerlijc heeft H. TEIRLINCK zijn opvattingen Over
zuivere dramatiek getoetst en door een experimenteele opvoering
beproefd (1935, blz. 1297-1312). Hij heeft het Middeleeuwsche
meesterstuk als nationaal tooneelspel officieel willen doen aannemen, ter verzekering waarvan de Academie een commissie
heeft benoemd (1935, blz. 772).
In 1926 mochten wij den toenmaligen minister van Kun-
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sten en Wetenschappen, collega Dr. C. HUYSMANS, hooren
over Het Geheim van een mysteriespel (38-5o) : over het door hem
in zijn jeugd te Bilsen ontdekte, door Prof. Van VEERDEGHEM
in 1892 uitgegeven mysteriespel De Menschwording, waarvan hij
aantoont, dat het een werk van Michiel de Swaen moet zijn,
hoofdzakelijk door vergelijking met diens Leven en Dood van
Kristus. De lezing was verder een bijdrage tot de kennis van
den dichter en van de lotgevallen van zijn werken.
Onze kennis over afzonderlijke rederijkers werd aangevuld
door Mr. L. WILLEMS. In Jan Cauweel's inleiding op M. De
Casseleyn's Const van Rhetoriken (1555) (1921, blz. 329-336)
betoogt hij, uit enkele daarin opgesomde rederijkers die hun
werken tijdens hun leven hadden uitgegeven, dat onze inlichtingen over onze auteurs voor de eerste helft der 16 e eeuw voorloopig zeer onvolledig zijn. De bijdrage Over gedichten van
Anth, de Roovere, van Hamme, van Frans Oisstoc, van Anna
Bijns, enz, voorkomende in den Brusselschen codex II 270 (1925,
blz. 832-839) is een aanvulling bij een studie van Fred. LYNA,
met identificatie van nieuwe gedichten en enkele tekstverbeteringen.
Over Jan van den Dale deelde hij eenig nieuws mede (1926,
blz. 74 1) en betoogde hij dat diens Stove ouder is dan Erasmus'
Mempsigamos (1936, blz. 392). In zijn Axelsche Rederijkersgilde van Sinte Barbara en haar deken Jacob de Hondt (14871529) (192o, blz. 973-991) handelt hij voornamelijk over de door
N. DE PAUW in zijn Mnl. Gedichten en Fragmenten uitgegeven
gedichten van dien deken, die pastoor te Axel was, stelt tekstverbeteringen voor en wijst bronnen aan, als voor diens Sproke
van drie papegaaien, die uit het Latijn vertaald werd. Hij ontdekt een Margriete van Lovren als dichteres van twee refereinen
in den bundel van J. van Doesborch (1921, blz. 929-931). Hij
tracht het Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Bijns op
te lossen : Die Bonaventura, die in een twintigtal refereinen
in soms uitgewischt acrostichon voorkomt, is niet een gewezen
minnaar, zooals JONCKBLOET beweerde, maar iemand uit de
omgeving der dichteres, misschien haar leermeester in de kunst
van Rhetorica. Gaandeweg wijst hij op verkeerde voorstellingen
en verdedigt hij de eer der Nederlandsche Sappho.
Dichter van De Bekeeringhe van Sinte Paulus, een sterk
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Calvinistisch stuk, is niet Willem van Haecht, doch Hieronymus van der Voort (1933, blz. 667).
Eindelijk bij nog twee werken uit den Hervormingsstrijd
geeft hij aanteekeningen ten beste : bij De Summa der godlicker
scri f turen, 1523 (1921, blz. 596), die hij voor het werk van Bommelius blijft houden; en bij Marnix' Bijencorf (1925, blz. 864),
waarin hij vooral over de verschillende uitgaven en over het jaar
van de eerste, 1570, licht verspreidt.
Letterkundigen, geleerden en kunstenaars in de rekeningen
der stad Antwerpen 1576-165o, door Kan. FL. PRIMS (1931,
blz. 171-211) behoort reeds tot het gebied van het Humanisme
en van de Nieuwe Letteren.
Zelfs de volkskunst werd niet verwaarloosd. Bij de
bespreking van den Reinaert is dit reeds gebleken. Over het
volksboek Van den Thien Esels (1921, blz. 573-583) deelde Mr.
L. WILLEMS wetenswaardigheden mee, die van belang zijn voor
de geheele volksliteratuur, zoowel als voor onze letterkundige
betrekkingen met Engeland; de schrijver is een rederijker geweest uit den tijd van de eerste refereinen van Anna Bijns.
Ook de lezing van ons buitenlandsch eerelid Dr. G. J.
BOEKENOOGEN Een en ander over de lectuur van het Vlaamsche
volk voor Conscience (1912, blz. 677-690) handelt grootendeels
over de oude Vlaamsche volksletterkunde en mag als een samenvattend overzicht van de wetenschap over dien tak van onze
literatuur beschouwd worden.
Nog door het uitschrijven van prijsvragen heeft de Academie de wetenschappelijke studie van de Middelnederlandsche
Letterkunde, naar haar beste vermogen, aangemoedigd. Slechts
één enkele werd door haar bekroond en uitgegeven : het werk
van Dr. VANDERHEYDEN. Andere, als een onderzoek naar de
bronnen van « de Biencorf der H. Roomsche Kercken; het taaleigen
van Marnix; bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche
metriek in de X V e en X Vl e eeuw; beredeneerde stamboom van
de handschriften en fragmenten van Maerlant's Rijmbijbel : over
den Goeden Kok van Groenendael bleven onbeantwoord of konden niet bekroond worden; alleen gaven zij soms aanleiding tot
belangrijke verslagen, die niet slechts wezen op tekortkomingen
en gebreken, maar zelf heel wat stof ter bewerking aanbrachten,
bijna tot een eigen studie over het onderwerp uitgroeiden.
De cultuur van onze vaderen uit de Middeleeuwen heeft
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zich nog anders door het woord geopenbaard dan in de moedertaal, nl, in het Latijn. Hier komen voornamelijk, twee schrijvers
ter sprake, die, zij het ook in zeer verschillende opzichten, een
diepen en blijvender invloed op de West-Europeesche cultuur,
ja op de wereldcultuur, der laatste eeuwen hebben uitgeoefend,
Thomas a Kempis en Erasmus. Beiden zijn ook door de Academie op plechtige wijze herdacht en gevierd geworden.
Over den auteur van de Imitatio Christi hoorden wij een
meesleepende feestrede van ons buitenlandsch eerelid, Prof. Dr.
J. VAN GINNEKEN, op de openbare vergadering van 1928. Men
weet hoe deze geleerde de Imitatio Christi in verband wil brengen met Geert Groote, wiens oertekst oorspronkelijk Nederlandsch zou zijn geweest. Wie verlangt met den gang van zijn
betoog en de voornaamste argumenten kennis te maken, vindt
dit bondig uiteengezet door den schrijver zelf in de beknopte
samenvatting van zijn toespraak, die hij ter opname in onze Verslagen afstond (1928, blz. 8o5-8o8). Uitvoerig heeft hij dan
daarna dit alles behandeld en nog aangevuld in het door de
Academie uitgegeven werk : Op zoek naar den oudsten tekst en
den waren schrijver van het Eerste Boek der Navolging van Christus.
Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen (1929), waarin hij zijn opvattingen toetst voornamelijk aan het eerste boek, door vergelijking niet alleen van de Latijnsche teksten, maar mede van de
oudste bewerkingen in de volkstalen.
De vierhonderdste verjaring van den dood van den grootsten der humanisten, Erasmus, werd ook in de Academie zooals
het past herdacht. De bestuurder, Mr. J. Muls, leidde de huldezitting in en wees daarbij op de voornaamste redenen, waarom
zulk een man door de Academie diende gevierd te worden
om zijn liefde voor de Nederlanden en om zijn bijzondere verdiensten als taal- en letterkundige. Prof. Dr. M. SABBE handelde over Erasmus en zijn Antwerpsche vrienden : te Antwerpen
werd veel van zijn werk gedrukt en is een belangrijk deel van
zijn strijdliteratuur ontstaan; te Antwerpen vooral had hij enkele
trouwe vrienden : Cornelis Grapheus, Pieter Gilles of Aegidius,
Heer ende Meester Quinten Matsys en Erasmus Schets; wat
schr. over de betrekkingen van Erasmus met deze vrienden
mocht ontdekken werd hier ontleed. Schrijver dezes hield een
rede over Erasmus, een levensbeeld, waarin hij aantoont hoe de
hartstocht der bonae literae den sleutel aan de hand doet, waar-
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mee de toegang wordt geopend tot zijn diepste ziel en die het
licht laat binnen stroomen, dat de duisternis van zijn geheimzinnige natuur en van de vele tegenstrijdigheden in zijn karakter
en in zijn leering verdrijft (Juli 1936).
Om het beeld te voltooien van de werkzaamheden der Academie voor onze oudere letterkunde mogen wij het werk niet
onvermeld laten van A. GEEREBAERT Nederlandsche vertalingen
van oude Grieksche en Latijnsche schrijvers, dat in onze Verslagen van 1924 werd opgenomen. Was immers de bedoeling
er van niet « een bijdrage te leveren tot de kennis van den invloed der oude klassieke letteren op de Nederlandsche literatuur,
taal en cultuur »; wat al dadelijk door enkele treffende voorbeelden wordt aangetoond.
Ten slotte mogen wij den grootschen Dantedag 1921 niet
vergeten (blz. 259-316); want, zooals de waarnemende bestuurder, 0. WATTEZ, in zijn inleidend woord verklaarde : wij zijn
met Italië verwant door vele banden der kunst. En het past de
Academie de grootmeesters der wereldliteratuur ook bij het volk
te vieren en bekend te maken. Prof. A. VERMEYLEN handelde
over Dante in 1921 en stelde zich de vraag : Wat kan nog het
onmiddellijk belang zijn van Dante voor ons? In hem vinden
wij vooral een antwoord op het vraagstuk, waar ook onze tijd
voor staat, de verhouding tusschen Persoonlijkheid en Gemeenschap. Dr. J. PERSYN sprak daarna uitvoerig over Dante in de
Nederlandsche Letterkunde : een zeer grondig en zeer leerrijk
overzicht van het werk door Nederlanders aan Dante gewijd,
in vertalingen en exegetische studiën, en van den invloed, dien
onze dichters van den onsterfelijken zanger der Commedia
hebben ondergaan. Aan het einde droeg Prof. K. VAN DE WOESTYNE een merkwaardig gedicht voor Ontmoeting met Dante :
een waardig slot, door den grootmeester onzer eigen woordkunst in de twintigste eeuw aan den vader der Italiaansche
poëzie.
*

**
Zoo zijn wij aan het einde gekomen van de vereerende
opdracht die ons was toevertrouwd. Wij staan nu zelf verbaasd
over den ontzaglijken omvang, dien deze schets van de werkzaamheden der Academie op het gebied van de Middelnederlandsche taal- en letterkunde genomen heeft. En toch hebben
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iedere bijdrage slechts de hoofdzaak te vermelden. Daaruit
blijkt dan reeds, alleen, hoe veel meer belangstelling dit vak der
philologische studiën bij de Academieleden heeft gekend en met
hoeveel meer vlijt het door hen is beoefend geworden.
Wat echter bij een eerste kennismaking treffen en misschien
ongunstig stemmen mocht, is het feit, dat de eigenlijke uitgaven
van Middelnederlandsche teksten lang niet zoo talrijk zijn als
in de eerste vijf en twintig jaren. Zelfs het aantal der afzonderlijk in boekvorm verschenen studiën, met of zonder tekstuitgave,
blijft beneden wat men verwachten zou. Nog zijn de meeste
hiervan uitgekomen vóór den oorlog of, als zelfs het Woordenboek der Toponymie van Dr. KAREL DE FLOU, vóór den oorlog
begonnen of ontworpen. Doch hier kan geen verwijt de Academie treffen. Onder de oorzaken voor dien schijnbaren teruggang komt vooreerst, dat de behoefte aan uitgaven van belangrijke Middelnederlandsche teksten minder gevoeld wordt naarmate de meeste reeds verschenen zijn; dan ook dat de wetenschap thans andere eischen stelt; in het bijzonder echter, dat de
Academie niet over de noodige fondsen beschikt, om de dikwijls
zeer hooge kosten te dekken. Doch op andere wijze dan door
afzonderlijke uitgaven heeft de Academie hare taak voortgezet :
de teruggang in het aantal van hare uitgaven is geen inzinking
van hare werkzaamheid. Vele der studiën, die in onze verslagen
werden opgenomen, hadden, reeds om hun omvang, even goed
in boekvorm kunnen verschijnen. Van vele werden dan ook
overdrukken in den handel gebracht.
De taak, die dan ook de Academie in de laatste jaren te
beurt viel en wellicht steeds meer te beurt zal vallen, is veel
minder het groote verkenningswerk, dan de lastige, moeizame
pionniersarbeid der wetenschappelijke detailstudie. En in dit
opzicht heeft zij, met de haar ten dienste staande middelen,
waarmee steeds rekening moet gehouden, heel wat gepresteerd;
zooveel ten minste zal uit dit verslag wel gebleken zijn, zonder
dat wij er hier nog eens uitdrukkelijk op wijzen moeten.
De schrijvers van al deze studiën en bijdragen zijn zelf
ten volle overtuigd, dat ze niet alle even belangrijk zijn. Zij
geven dit zelf voldoende te kennen, of noemen hun bijdragen
verscheidenheden, kleinigheden of sprokkelingen. Sommige gaan
over details waaraan, mocht men meenen, weinig gelegen is;
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andere behandelen hun onderwerp in ruimeren omvang of
plaatsen zich te midden van de taal- en letterkundige problemen.
Maar ook de geringste bijdrage heeft hare beteekenis, al zou die
slechts een of ander detail toelichten of zeker maken of terechtzetten; of ook met vermeende zekerheden opruimen.
Ook onder de bijdragen is er groote verscheidenheid. Zij
bestrijken zoo goed als alle gebieden der Oud- en Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Zij zijn van allerlei aard : louter
beschrijvend, analyseerend of verklarend, ook betoogend en synthetiseerend ; geschiedkundig, biographisch, exegetisch, tekstcritisch, aesthetisch, ook metrisch en rhythmisch, althans in
onderdeelen, woordgeographisch zoowel als crenologisch of thematologisch. Met verschillend wetenschappelijk temperament.
Want allen zijn zich bewust, dat de tijd voor amateurisme en
dilettantisme voorbij is, en plaats moet maken voor methode en
wetenschappelijken arbeid. Misschien hebben wij, Vlamingen,
hierin niet die strengheid van methode, die de Noord-Nederlandsche Germanistiek uit de eeuwenoude tradities van de klassieke philologie aan de Universiteiten had geërfd. Onze wetenschap is nog jong; maar zij heeft toch reeds heel wat geleerd,
zonder daarom haar eigen persoonlijkheid op te geven. Zij heeft,
wat men er ook over denken moge, den grootsten eerbied voor
het feit, dat zij ten grondslag wil gelegd van hare synthese, en
doet minder aan systematische, dikwijls hoogst hypothetische
en gewaagde, constructies. Sommigen van ons wagen zich voort
met zeer bescheiden omzichtigheid, anderen met meer durf en
vertrouwen; sommigen blijven liefst bij de oudere methodes
die ze van hunne leermeesters hebben meegedragen, anderen
sympathiseeren eerder met het moderne; sommigen zijn dan
ook meer conservatief gezind, anderen meer radicaal : al bestaat
de tegenstelling hier dikwijls meer in de woorden dan in de zaken.
Misschien dringen sommige van de allermodernste methodes
in de taal- en letterkundige wetenschap slechts langzaam tot
de Academie door. Niet omdat zij er vijandig tegenover staat,
soms wel eenigszins wantrouwig; maar omdat zij dit dikwijls
aan jongere krachten moet overlaten, die er beter op voorbereid
zijn om ze met vrucht toe te passen. Het gaat hier ook dikwijls
niet zoozeer om nieuwe wetenschappelijke methodes, dan wel
om nieuwe onderwerpen van belangstelling, als b. v. de dialectgeographie, de vergelijkende letterkunde en hare onderdeelen;
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de wetenschappelijke stylistiek en aesthetica; de geistesgeschichtliche behandeling, enz. En toch werden ook die niet geheel
verwaarloosd, veeleer meermaals aangemoedigd.
Doch onze Koninklijke Vlaamsche Academie staat niet alleen
ten dienste van hare leden : zij staat te midden van het wetenschappelijke leven van Vlaanderen, ja van de Nederlanden,
om het te steunen en te bevorderen. Hare Verslagen zijn toegankelijk voor allen wetenschappelijken arbeid, van welken aard
ook, zoolang die valt binnen het haar gestelde doel. En met
vreugde kunnen we waarnemen, dat velen zich voor plaatsing
van hunne geleerde bijdragen tot de Academie wenden. Door
hare prijsvragen zet ze tot veelzijdigen wetenschappelijken arbeid aan en wekt ze de jonge krachten op. Uit het Noorden
zelfs wordt meermaals aan de Academie het verzoek gericht om
opname of uitgave van teksten of studiën; en de Academie wijst
deze gelegenheden tot onderling samenwerken aan den opbouw
der gemeenschappelijke Nederlandsche cultuur niet af. Moet
de Academie soms weigeren of uitstellen, dan kon geen schuld
haar treffen : zij is en blijft steeds bereid om allen ernstigen,
wetenschappelijken arbeid aan te moedigen. Maar de beperkte
fondsen waarover zij beschikt, en die haar in de tegenwoordige
tijdsomstandigheden niet milder worden toegekend, laten haar
gewoonlijk niet toe nog meer te doen.
Het past ons niet een oordeel in een of anderen zin uit
te spreken over het door de leden der Academie geleverde werk.
Wij hebben er ons dan ook in ons verslag van onthouden, om
te blijven bij de hoofdzakelijke uiteenzetting van den inhoud
en de methode. Mogen wij ons vleien met de hoop blijvend en
verdienstelijk werk te hebben verricht? Het spreekt van zelf,
dat meermaals de hier verdedigde besluitselen door andere
zullen achterhaald worden, ja, reeds meer dan eens achterhaald
werden. Zoo bouwt zich trouwens slechts zeer langzaam de
wetenschap op. Eerlijk er toe bijgedragen te hebben is toch
onze verwachting en onze blijdschap. Dit althans mogen wij
verklaren : dat geen geschiedenis van de Nederlandsche taalof letterkunde ongestraft aan onze Verslagen zal kunnen voorbijgaan.
Wetenschap staat in den dienst van de waarheid. Wat niet
belet dat ze ook het vaderland, dat de Vlaamsche wetenschap
ook Vlaanderen dienen wil. Niet door een ijdel -en hoogmoedig
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chauvinisme; maar alleen reeds daardoor, dat zij Vlaanderen
steeds voller en bewuster openbaart aan zich zelven in haar
cultureele wording en ontwikkeling en in de schatten van schoonheid die de beste van hare denkers en dichters aan het nageslacht hebben overgemaakt, tot een blijvende vreugde en fierheid; ook daardoor, dat de wetenschap het rijkste natuurlijk
bezit is en de machtigste natuurlijke cultuurfactor van een volk.

Verslag over de werkzaamheid der
K. Vl. Academie, van 1911 tot 2936,
in zake Nieuwere Taal- en Letterkunde.
DOOR

Prof. J. SALSMANS S. I.
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Mij kwam de vereerende opdracht toe verslag uit te brengen,
voor de tijdruimte 1911-1936, over de werkzaamheid der Cornmissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, en wat daarbij
behoort. Een opsomming van namen en titels is dor en saai;
ik zal me dus beijveren als in vogelvlucht een synthetisch overzicht te geven, om de zeer gegronde overtuiging in te prenten,
dat de Academie degelijk werk levert.
Op de eerste plaats dienen vermeld de openbare vergaderingen,
waar meestal een onderwerp ter sprake kwam, dat met onze
Commissie verband houdt. Doorgaans waren het buitenlandsche
eereleden die als feestredenaars optraden. Zoo — om ons hier
te beperken tot de na-oorlogsche periode — behandelden Prof.
Dr. Huyzinga (1921) Grotius' plaats in de geschiedenis van den
menschelijken geest; Dr. Frans Van Cauwelaert (1922) Taal
en Volk; Dr. Sterck (1923) De Ontwikkeling van Vonders
Karakter; Johan De Meester (1925) Herinneringen van lectuur
en leven; Prof. Dr, van Ginneken (1928) De Navolging van Christus; Prof, Dr. Prinsen (1929) Hooft en Vondel tegenover de
idee der Volkssouvereiniteit; Herman Poort (193o) Wat beteekent de Vlaamsche Letterkunde voor Holland? H. Robbers
(1931) Jacobus van Looy; Mevr. Roland Holst van der Schalck
(1932) De schoonheid van Herman Gorter's poëzie; Dichter
Boutens (1933) Vorm en vormschoonheid in de dichtkunst;
Prof. Dr, Brom (1934) Stijlverwantschap van Rubens en Vondel;
Mej. Kronenberg (1935) Over verboden boeken en opstandige
drukkers.
Ter gelegenheid van verjaringen van groote mannen hield
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de Academie ook plechtige zittingen, als tot huldiging van Dante,
Van Eyck, Erasmus, Grotius, Emm. Hiel, Guido Gezelle, Peter
Benoit, Hendrik Conscience, enz.. Vertegenwoordigers onzer Koninklijke Instelling spraken op de hulde gebracht aan Van Maerlant, Alfons De Cock, Prof. Mac Leod, Tony Bergmann, Alb.
Giraud, Kan. Daems, enz.
*

**

En om nu over te gaan tot de lezingen, gehouden hetzij
in de pleno-vergaderingen, hetzij in de Commissiezittingen over
onderwerpen waarvoor onze Commissie bevoegd is, vermelden
wij eerst oorspronkelijke gedichten voorgelezen door Omer Wattez (Versl. en Meded. 1920, blz. 1002), Karel van de Woestijne
(1921, 314) en Lodewijk Simons (1923, 126).
Letterkundige studiën van min of meer theoretischen aard
gaven ons o. a. Dr. Hugo Verriest in zijn Rede over Letterkunde
(1911,675), Gustaaf Segers in Eenvoud en Gepastheid (1927,
I I, 149, 226) en in zijn opstellen over Gewestspraken, Heimatkunde, Nationaliteit en Vaderlandsliefde (1927, 617, 639, 792);
Herman Teirlinck over Het wezen der Dramatiek (1924, 416)
en Zuivere Dramatiek, naar aanleiding van Elckerlyc (1931,
1297); eindelijk Pastoor Joris Eeckhout over De Roman, zijn
evolutie en nieuwe strekking (1932, 205, 306, 389).
Over bepaalde schrijvers of over bijzonderheden uit de
geschiedenis der letterkunde zijn de verhandelingen zeer talrijk.
Zooals wel te begrijpen is, komen Vondel en Gezelle het meest
aan de beurt.
Gustaaf Segers las een tiental opstellen over zijn lievelingsdichter Vondel (Op wandel met Vondel, 1912, 21; Amsterdamsche schetsjes uit Vondel's werk, 1920, 965; Vondel, onze Vlaamsche Dante, 1922, 53; Is Vondel in België geweest? 1922, 457;
Gesprek met Vondel, 1922, 593; Lichtstralen uit Vondel's werk,
1924, 201; Vondel en Rembrandt, 1927, 484; Vondel in het
bewogen leven van zijn tijd, 1928, 867; Vondel, de opvoeder
van ons volk, 1929, 62). — Prof. Dr. Sabbe bestudeerde Vondel's Herbarium (1920, 341) en, evenals Gustaaf Segers, onderzocht of de dichter Zuid-Nederland bezocht heeft (1922, 691);
Prof. Salsmans stelde de vraag of Vondel mag onbekend blijven
aan ons volk (1925, 610), gaf Theologische toelichting bij zijn
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gedichten (1926, 434), onderzocht Vondel's Levensbeschrijving van Brandt tot Sterck (1928, 247) en zijn Zuid-Nederlandsche gedichten (1929, 55), Prof. Dr. Persijn sprak over Vondel's
Deensche reizen (1929, 539) en Dr. Simons over zijn Tassovertaling ( 1 922, 98 5 ; 1 92 3, 610) en over een minder gekend
meesterdichtje van Vondel (1927, I197); Prof. Dr. Van Hoonacker stelde een nieuwe interpretatie van een paar verzen uit
« Lucifer » voor (1928, 789) en Prof. Cornette handelde over
De Leeuwendalers (1936, 423).
Over Gezelle zijn de studiën haast even talrijk geweest :
Pastoor Verriest kenschetste hem als leeraar (1913, 434) en Kan.
Joos als zanger der zon (1924, 592); ook bestudeerde deze Vier
gevoelszinnen (1928, 463, 482) en het Stafrijm (1923, 218) bij
den dichter; Prof. Persijn en Prof. Vermeylen hielden een redevoering bij de onthulling van het standbeeld van Gezelle te
Brugge (1930) en Dr. Muls handelde over 's dichters grootheid en macht (1930, 239). Doch meer dan wie ook gaf Pastoor
Walgrave herhaaldelijk merkwaardige Gezelliana ten beste (Gedichtengroei, 1926, 674; De prozavertalingen van G. Gezelle,
1927, 651; Prozaschriften, 1928, 938; Gezelliana, 1929, 433).
Te dezer plaatse dienen ook vermeld de studies over schrijvers bevat in de lijkreden, door den Bestuurder, Onderbestuurder, of Bestendigen Secretaris, Dr. Leo Goemans, ambtshalve
uitgesproken bij de teraardebestelling van vele onzer leden.
Verder twee verhandelingen van Isidoor Teirlinck, betrekking hebbende op de plantenkunde (Conscience als botanist,
1912, 757; Joost van Ravelingen, botanist en dichter, 1913, 870).
Kan. Dr. Muyldermans, Conscience in zijn leven en streven (1912, 653); De jeugd voor het boek der natuur (1927,
766); Volksliedjes op het einde der 18 e en in het begin der 19e
eeuw (1921, 685); opstellen over P. Dubois (1927, 546), C.
Duvillers (1928, 147), J. Van der Elsken of Keuremenne (1928,
265).
Gustaaf Segers, Het mengelwerk in onze nieuwsbladen
(1921, 903); Onze volksletterkunde (1923, 401) en studiën over
Sleeckx (1920, 473), J. Van Beers (1921, 202), Aug. Snieders
(1925, 198) en Bilderdijk ( 1 925, 337, 527).
Mr. Dr. L. Willems, Verstegen's scherpzinnige Characteren (1929, 637); Een onuitgegeven gedicht van Ledeganck
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(1 935, 39 1 ); Wertherisme, Baudelairisme en Romantisme (1935,
770); Een bezoek aan Victor Hugo 1 935, 925).
Prof. Dr. Sabbe, Jan Moretus I als Nederlandsch letterkundige (1922, 691); De Antwerpsche vriendenkring van Anna
Roemers Visscher ( 1 925, 754); Const, Huyghens en Zuid-Nederland (1925, 775); De eerste uitgave van J. Cats' Ghedachten
in slapelooze nachten (1928, 681); Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18e eeuw (1923, 190); een zestal studiën op
strijd- en spotdichten uit de 17 e eeuw (1927, IO17; 1928, 19,
638; 1 92 9, 333); De Andromeda-sage als politieke allegorie
(1927, 298); Op den slag te Calloo (1929, 275; 193o, 71); ZuidNederlandsche spotdichten tegen Fred. Hendrik en Christiaan
IV van Denemarken (1929, 661;1931, 747, 1005); Hoe de Prins
Kardinaal door de Vlaamsche volksdichters verwelkomd werd
(1931, 35); Gedichten over het Barrière-tractaat ( 1 934, 9, 229,
231, 241); twee onuitgegeven gedichten van J. Van Beers (1926,
299) en twee onuitgegeven brieven van H. Conscience (1930,
619); Dautzenbergiana (1922, I141); Kleinigheden op het gebied van de Geschiedenis der Letterkunde (1925, 353; 1932,
585); Overzicht op de Nederlandsche Koloniale Litteratuur
(1932, IIoI).
Prof. Dr. Persijn bestudeerde het Studententype in de letterkunde (1913, 417); Dante en de Nederlandsche Letterkunde
(1921, 275); Multatuli en de Vlamingen (1922, 819); Zweden
en de Nederlanden (1927, 404); De stichting van ons nationaal
tooneel (te Antwerpen in 18 53; 1 9 1 4, 375) en Sniederiana (1925,
50, 209) .
Omer Wattez sprak over Goethe (1924, 217; 1932, 169)
en las reisverhalen voor : Vlaamsche schrijvers naar het Noorden (1927, 47, 29 8, 315); Normandië en Vlaanderen (1927,
987); Van de Vlaamsche kusten tot de Noorsche fjorden : gewesttaal of algemeen Germaansch (1931, 1169); Vlaanderen en
Burgondië ( 1 933, 8 47); ook Kongoleesche Folklore (1929, 511).
Prof. Vermeylen hield lezingen over Dante (1921, 267),
onze na-oorlogsche litteratuur (1927, 681), Prosper Van Langendonck (192o, 962) en Johan de Meester ( 1 935, 457).
Prof. Salsmans sprak menigmaal over P. Poirters (1928,
534; 1 930, 1 79; 1 93 1 , 9 1 ; 1 932, 943) en de nieuwe uitgave van
Het Masker van de Wereldt afghetrocken ( 1 935, 98 9); ook over
P. Frans Costerus ( 1 933, 393) en over de Zuid-Nederlandsche
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Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (1933,
42).
Mr. Muls bestudeerde Dichter Jan Hammenecker (1932,
968, 1098, 1113), Paul Van Ostayen ( 1 934, 49) en de Dichters
der Schelde ( 1 934, 839).
M. Toussaint van Boelaere had het over Ronsard (1924,
728; 1928, 763) en over Johan de Meester (1931, 973).
Vermelden wij ten slotte de lezingen van Frank Lateur
over Genoveva van Brabant (1929, 52, 137, 171); van Herman
Teirlinck, Een Ster in het licht van Boutens (1933, 8o1); van
Kamiel Huysmans, over Reinaert en Ulenspiegel ( 1 935, 555)
van Felix Timmermans, over Volkskunde (1931, 249) en over
Breugel (1934, 119); van Prof. Cornette, over Urbain Van de
Voorde en zijn Essay over K. Van de Woestyne (1935, 201);
van Emm. De Bom, over Dr. J. De Gruyter (1934, 137), de
Vlaamsche letterkunde in den vreemde (1932, 1029), W. Kloos
en de Vlaamsche letteren ( 1 935, 473) ; van Kan. Prims, over
Het oudste Tooneel te Antwerpen (1933, 865) en De ascetische
schrijvers der Throonpriorij (1932, 263); van Pastoor Walgrave,
over Hugo Verriest (1924, 116) en Upnophanes (1925, 288);
van Mr. Aug. Van Cauwelaert, over de verhoudingen van Vlamingen en Nederlanders (1931, 6o1); van Lode Baekelmans,
over Een Hollander in de Vlaamsche gewesten in 1836 (1933,
209) en over Willem Vander Elst (1932, g6g); eindelijk van Prof.
Cornette, over Karel Van de Woestijne en de Muziek (1935,11).
29,

*
**

Een bijzondere melding zijn wij hier verschuldigd aan de
verhandelingen over den Vlaamschen taalstrijd, aan den Verslaggever van de Commissie voor Onderwijs overlatende wat
op de scholen betrekking heeft. Een principieele studie gaf
Gustaaf Segers : Hoe eerre taal voor eene andere wijkt (1922,
861); hij besprak ook Le Mouvement Flamand, door Fern.
Daumont (1911, 745). Over letterkunde- en taaltoestanden te
Brussel in de 17 e en 18 e eeuw hoorden wij Prof. Dr. Sabbe (1934,
557), en wat het begin der 19 e eeuw betreft Kan. Dr. Muyldermans ( 1 9 1 9, 533) en Kan. Dr. Priors (1933, 763). Hoe het er
toeging tusschen 1815 en 1839, werd uiteengezet, niet slechts
door Prof. Dr. Sabbe (1931, 693; 1936, 181, 251, 411) maar
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(1930) : De eerste leeraar in het Nederlandsch aan de Gentsche
Universiteit; Dr. Hugo Verriest zegde vierkantig Wie en wat
hij was (1914, 581) en verheerlijkte Het beschaafd West-Vlaanderen (1921, 171), daar anderzijds Pastoor Walgrave zijn eigen
vader als een toonbeeld van gezonde Vlaamschgezindheid piëteitsvol voorstelde (1926, 228). Edward Gailliard, bestendig secretaris, verhaalde de lotgevallen der Academie onder den grooten oorlog (1919, 372); Prof. Dr, Sabbe (1919, 359) en Staatsminister Helleputte (1920, 5oo) schetsten den na-oorlogschen toestand en Prof. Dr. Blancquaert den toestand heden ten dage (Een
Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk, 1935, 863) In 't bijzonder hielden Gustaaf Segers (1920, 729) en Prof. Dr, Mansion
(192o, 616, 643) zich bezig met de taalkwestie in de streek van
Eupen.
**
Er wat nu eigenlijk de taalkunde betreft, benevens een studie
van Prof. Dr. Vercoullie over Het Stamland der Indo-Germanen
(1 923, 44 1 ), en een andere van Kan. Jacobs Of de Volkstaal
gewijzigd werd in den loop der tijden (1924, 163), stippen wij
hier twee lezingen van Dr. Hugo Verriest aan, over Nederlandsche Woorden (1912, 59) en over Het schoonste Nederlandsch
(1913, 367); een onderzoek van Mr. Prayon van Zuylen, hoe
vreemde namen dienen te worden uitgesproken in onze taal
(1 9 1 3, 1 33) ; menigvuldige opstellen van Kan. Joos : De algemeene zelfstandige naamwoorden (1912, 718), Hoe moeten de
Vlamingen als ze Fransch spreken, hun eigen Vlaamsche familienamen en plaatsnamen uitspreken (1913, 25), De Rhythmus in onze taal (1914, 194), Over folklore in de school : de volksraadsels (1921, 468), Het gevoel in de spraakkunst (1923, 251),
De woorden en uitdrukkingen in de gevoelstaal (1926, 863),
Al smedende wordt men smid (1928, 17, 66), De associatie door
gelijkenis (1928, 39 8, 42 9), Over spreekwoorden (1932, 22),
Over de betrekkelijke voornaamwoorden (1934, 615), Over de
gevoelsuitingen (1935, 213) enz.; eindelijk twee lezingen van
Prof. Dr. Carnoy : De psychologie van de leenspreuk (1926,
743) en Reduplicatie in de kindertaal ( 1 934, 317).
Over de vereenvoudiging der spelling handelden o. a. Prof.
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Pastoor Hugo Verriest (192o, 761), Kan. Dr. Muyldermans
(1920, 797). Dit vraagstuk werd trouwens herhaaldelijk in de
Commissie besproken, o. a. door Prof. Dr. Scharpé (192o, 629),
door Mr. L. Willems (192o, 677) en in deze laatste tijden door
Prof. Dr. Verdeyen en Prof. Dr. Van Mierlo.
Op toponymisch gebied maakten zich bijzonder verdienstelijk Dr. K. De Flou (19II, 403; 1921, 230; 1924, 619; 1925,
138, 708; 1 932, 12 3; 1 934, 95), Prof. Dr, Mansion (1919, 118,
3 2 7; 1 92 0 , 732; 1 922, 557; 1 925, 4 01 ; 1930, 1 2, 1 5; 1 933, 48,
123), Prof. Dr, Carnoy ( 1 924, 3 01 ; 1 925, 3 6 4; 1 933, 1 7), eindelijk Prof. Dr. Van de Wijer, die vooral ijverde voor de goede
spelling van onze gemeentenamen ( 1 929, 549, 82 5; 1 93 0 , 117;
1931, is). Wij moeten hier een opstel aan toevoegen van Mr.
Dr. L. Willems over den naam Amerika (1925, 561).
Woordverklaringen gaf Edward Gailliard in Kleine Verscheidenheden (19I1, 829; 1912, Io61; 1913, II2; 1914, 419);
Mr. Dr. L. Willems in Lexicographische Sprokkelingen (1922,
26 9; 1 9 2 5, 8o8; 1 93 2 , 547; 1 934, IooI); Prof. Dr. Grootaers
( 1 935, 187, 984); Dr. Grauls (1935, 215), doch meer dan anderen
Prof. Dr. Vercoullie ( 1 9 1 9, 1 77; 1 922, 8 45, 11 33; 1 9 2 7, 956;
1928, 8 63; 1 93 0, 11 3; 1 93 1 , 455; 1 934, 117, 232). De lezingen
van Alf. De Cock hadden betrekking op zijn specialiteit, folklore
(1912, 217; 1913, 921). - Over woordenboeken handelden Omer
Wattez ( 1 932, 304, 526, 573), Prof. Dr. Mansion (1934, 1169)
en Kan, Jacobs (1935, 1078) terwijl Prof. Dr. Van Puyvelde
(1923, 685) en Prof. Dr. Vande Velde ( 1 922, 8 9; 1 929, 95; 1934,
185) het hadden over de wetenschappelijke terminologie. Hierbij
sluiten aan de studiën van Mr. Jul. Obrie (1913, 321) en van
Prof. Dr. Bellefroid over rechtskunde, want zij handelen hoofdzakelijk over de Nederlandsche rechtstaal : Ledeganck's Wetsvertalingen (1914, 81), De Code-vertaling van 1811 (1932, 87),
Over de Nederlandsche rechtstaal in Vlaanderen ( 1 933, 223).

Omtrent de natuurlijke en geneeskundige wetenschappen is
het zeker Prof. Dr. Vande Velde die ver uit de meeste bijdragen
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colloïdenleer, lichtgas, leven en dood, warenkunde, bromatologie of leer der levensmiddelen, met een overzicht der Belgische
wetgeving dienaangaande en een uitvoerige bibliographie; verder over vele geleerden als Francesco Redi, Swammerdam, Jan
Palfijn, Liebig, Jan Yperman, van Leeuwenhoeck, Pasteur,
Stephanus Blankaert, Corn. Bontekoe, De Boodt, W. van Lis,
Johan van Beverswijck, Karel Baten, Kerelm Digby, Faraday
en vooral Van Helmont. - Prof. Dr. Daels sprak over De verpleegster-bezoekster (1921, 744) en De Sociaal-Geneeskundige
Ontwikkeling van het Kankervraagstuk (1823, 239).
Dit alles geldt als voorsmaak van de Vlaamsche Wetenschappelijke Academiën die wij welhaast hopen te zien stichten.
*
**

Wij vermeldden niet de verhandelingen door buitenstaanders aangeboden en op advies van onze Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde in de Verslagen en Mededeelingen der
Academie opgenomen. Daaronder zijn betrekkelijk veel bijdragen
over wetenschappelijke onderwerpen, die eigenlijk buiten de
bevoegdheid eener Academie « voor Taal- en Letterkunde »
vallen, maar, helaas, moeilijk elders konden gedrukt worden,
bijzonder vóór 1911, omdat zij in het Nederlandsch waren opgesteld : een reden te meer om aan dien onlogischen toestand
een einde te brengen door de stichting van Vlaamsche Wetenschappelijke Academiën.
Maar de publicaties onzer Commissie mogen niet onvermeld
blijven, nl. Dr. A. Jacob, Briefwisseling van, met en over Hendrik Conscience uit de jaren 1837 tot 1851; Dr. F. Buitenrust
Hettema, Oude glossen en hun beteekenis (1914).
Ten slotte volgt hier de veelzeggende opsomming der boeken,
op het gebied van onze Commissie, door de Academie uitgegeven (1911-1936)
(i) 1920, 221; 1921, 360; 1922, 3 23, 645, 1o19, 1093, 1173; 1923,
84, 350, 56o; 1 924, 92, 130, 285, 453; 1925, 84, 165 ^ 677; 1 92 6, 1 49, 2 1 5,
52 9, 8 0 2, 92 3; 1927, 13, 575, II19; 1 928, 4 11 , 494, 691, Io61; 1929, 203,
453, 7 1 5, 739, 8 57; 1930, 21, 1 55, 307, 33 1 , 553; 1 93 1 , 67, 107, 269, 627,
805, 867; 1 932 , 109, 207, 20 9, 329, 10 0 5; 1 933, 49, 7 1 , 247, 529, 681, 798;
1 934, 35, 61, 185, 1113, 11 75; 1 935, 347, 695, 997, 1095; 1 93 6, 265, 339.
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A. De Cock en Is. Teirlinck, Brabantsch Sagenboek (de
laatste deelen).
A. De Groote. Belgische Militaire Strafrechtspleging, 1914.
A. Moortgat. Germanismen, 1925.
A. Quicke. Verklarend Woordenboek van het Brouwersvak, 1926.
L. Lindemans, Vakwoordenlijst der Hopteelt, 1928.
E. Rombauts, Leven en Werken van P. Adrianus Poirters,
S. I., 1930.
J. Vanderheyden. Thema en uitbeelding van den Dood, 1930.
E. Van de Velde. Vondel en de plastische Kunsten, 1930.
Dr. Olbrechts. Een oud Mechelsch Bezweringsformulier,
1931.
F. en G. Bly. Verklarende Vakwoordenlijst van de Zeevisscherij, 1931.
Dr, A. Van Loey. Studie over de Nederlandsche Plaatsnamen in de gemeenten Elsene en Ukkel.
Dr. E. Rombauts. Verstegen, polemist der Contra-Reformatie, 1933.
Dr. De Smaele. Baudelaire en Baudelairisme in de Nederlandsche Letterkunde, 1934.
Dr. R. Sterkens. De Letterkunde in de Antwerpsche Kempen, van 1830-1900 (1935).
Dr. Van Beughem. Dautzenberg en zijn strijd op taal- en
letterkundig gebied, 1935.
Moge de beknoptheid van dit verslag geenszins den indruk
verwekken, dat de werkzaamheid der Academie, wat Nieuwere
Taal- en Letterkunde betreft, gering is geweest : dat zou immers
niet met de waarheid strooken.

Verslag over de werkzaamheden der
Commissie voor Geschiedenis, Bio- en

Bibliographie
DOOR

Dr,

LEONARD WILLEMS,

Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie

Deze Commissie is in de 25 laatste jaren zeer werkzaam
geweest. Daar echter de Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde overvloed van bijdragen had van philologischen aard (Nl. philologie, tekstcritiek, etymologie, toponymie,
onomastiek en dialectologie) is stilaan de gewoonte opgekomen
in de Commissie voor Geschiedenis studies voor te dragen
aangaande de geschiedenis der Mnl, letterkunde, alsook der i6e
en i7 e -eeuwsche letteren.
Nu Collega van Mierlo zoo vriendelijk was in zijn verslag
al wat middeleeuwsche letter-geschiedenis op te nemen, en Collega
Salsmans de literatuur-geschiedenis van r 5oo af behandelt,
wordt in dit verslag over Nederlandsche literatuur-geschiedenis
niet gesproken.
Achtereenvolgens behandel ik : A. de Geschiedenis van
den taalstrijd — B. de eigenlijke Geschiedenis — C. de Kerkelijke Geschiedenis — D. de Kunstgeschiedenis — E. de Geschiedenis der Wetenschappen -- F. de Bibliographie.
Taalstrijd.
Onze Academie houdt zich in de eerste plaats met Ned.
Taal- en Letterkunde bezig; daarom geef ik de eerste plaats
aan de bijdragen over taalstrijd.
Over Tweetalig Vlaanderen in de ro e eeuw handelde
Mansion (iga6, bl, 17-28) — een anticritiek gericht tegen bezwaren door Van Ginneken uitgebracht. Ik meen te weten dat
het antwoord van Mansion, thans van Ginneken overtuigd heeft.
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icieele Fransch te Antwerpen, 1380-1406 (1933, bl. 763-781) waarin hij sprak over
het opkomen van het Fransch te Antwerpen gedurende de
Vlaamsche overheersching te Antwerpen.
Opgenomen in onze Verslagen (1934, bl. 485) werd ook
een belangrijke bijdrage van A. Coosemans over Taalgebruik in
Vlaanderen en Brabant tijdens de middeleeuwen (1934, bl. 485-511)
waarin hij uit rekeningen allerlei bijzonderheden aanhaalt over
het officieel gebruik van het Fransch, die vroeger onbekend
waren.
Over het vervangen van het Latijn door Dietsch in onze
oorkonden handelde Fl. Prims in Antwerpsche teksten uit 12921312 en de eerste Brabantsche teksten in onze taal (1933, bl. 301357).
Hiermede staan ook in verband de studie van Van Loey,
De oude oorkonden van Boechout en Velzeke, stylistisch vergeleken
(1 934, bl. 589-600);
J. Gessler Een Luiker ordinantie in het Vlaamsch (1925,
bl. 13).
Wat nu den taalstrijd betreft van 1815-1830, hierover zette
M. Sabbe een reeks interessante bijdragen in : Uit den taalstrijd
in Zuid-Nederland tusschen 1815-1830 — I. De Visscher (1936,
b1.181) — II. P. P. Jos. Barafin (1936, bl. 251-257) — III. Jean
Baptist Plasschaert (1936, bl. 411-421).
Werd ook in onze Verslagen (1912, bl. 635) opgenomen
een bijdrage van K. van den Haute : Een episode uit den Vlaamschen T aalstrijd uit het jaar 1685.
Eigenlijke Geschiedenis.
Wijlen A. van Hoonacker, de bekende oriëntalist, lid van
de Pauselijke Bijbel-commissie, liet een reeks bijdragen in de
Verslagen verschijnen over de semietische literatuur : De Jongste
waarnemingen op het gebied der geschiedenis van het semietische
alfabet (1921, bl. 91);
De Toren van Babel en de verwarring der talen (1923,
bl. 128) ;
Nehemia en Ezra (1924, bl. 552), waarin hij de chronologie
van de Bijbelsche boeken bespreekt;
Het grafschrift van Achiram te Byblos (1925, bI. 800);
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De Oorsprong van de zevendaagsche week en den Sabbath bij
de Hebreeuwen (1927, bi. 25o-265);
Een Israëlietisch volksman uit de 8 e eeuw vóór Christus (1931,
bl, 159-170). Bedoeld wordt de profeet Amos, met welken van
Hoonacker zich reeds bezig hield in zijn Les petits prophètes.
Middeleeuwen.

Chronologisch komt vooraan de bijdrage van Mansion,
Kelten en Germanen (1912, bl. 1292);
alsook van denzelfde « Welke taal spraken de Merowingers »
(1923, bl. 21).
Verder wijzen wij op de talrijke bijdragen van Fl. Prims,
die meestal in verband staan met de stad Antwerpen : Het Keurboek van de stad Antwerpen (1932, bl. 445-463) — Waarom is de
Schelde vóór Antwerpen Vlaandersch, en niet Brabantsch (1934,
bl. 889-964) -- De Antwerpsche Kempen in de Geschiedenis (1934,
bl. 813-837) : een beknopt en leerrijk overzicht van de Kempische
geschiedenis, van de vroegste tijden af.
J. Cuvelier schonk ons een studie De oorsprong der Leuvensche
geslachten (1933, bl. 127-168) waarin hij bewees dat het bekend
geslacht, in onze geschiedboeken steeds de Colveren genoemd,
eigenlijk heette de Colneren (= de Keulenaars). Hij drukte ook
een fragment van een kroniek : Een onbekende rijmkroniek van
het begin der 14 e eeuw (1928, bi. 1039-1053). Deze kroniek moet
zeer uitgebreid zijn geweest : spijtig dat het fragment zoo kort is.
In onze Verslagen (1925, bl. 13) werd ook opgenomen een
studie van J. Gessler, De Keure van Colmont, 117o, vertaling
van een Latijnsche oorkonde.
Zestiende eeuw. — Weinige bijdragen over de 16 e eeuw.
Fl. Prims, De misdaad van Jacob Van Wesenbeke (193o,
bl. 599-608) — den bekenden secretaris van Willem van Oranje;
J. Cuvelier, De bevaarbaarheid der Schelde op het einde der
16 e eeuw (1924, bi. 427) ;
L. Willems, Graaf Herman van Neuenahr en de troebelen
der Nederlanden in de 16e eeuw (1921, bl. 33). H. van Neuenahr
was de zwager van Willem van Oranje, en stond in betrekking
met vele Nederlandsche schrijvers.
Opgenomen in onze Verslagen (1933, bl. 663) werd ook

-266-een studie van A. Coosemans Antoon van Stralen, burgemeester
van Antwerpen, Commissaris der Staten-Generaal bij den aanvang
der regeering van Philips II, 1521-1568.
Zeventiende eeuw. — Hier hebben we te vermelden een

lange reeks studies van M. Sabbe over volksdichters, welke
politieke gebeurtenissen bespraken ; Brabantsche en Vlaamsche
strijdgedichten uit de 17e eeuw (1927, bl, 1017-1039 — 1928,
bl. 19-65, alsook bl. 638 — 1929, bl. 339-37 8) — Zuidnederlandsche Schimpdichten tegen Frederik Hendrik 1635-1636 (1929,
bl. 661-707) — Brugsche liederen over den veldtocht van Frederik
Hendrik in Vlaanderen, 1631 (1931, bl. 1007 — 1017) — De
Aanstelling van den Prins Kardinaal tot landvoogd en onze volkspoëzie, 16 33 ( 1 93 1 , bl. 35-57). — Brabantsche spotdichten op
de nederlaag van Christiaan IV van Denemarken te Lutter, 27
Aug. 1626 (1931, bl. 747). — De Roomsche en de Calvinistische
Roffelpot (1931, bl. 759-769). — Strijdgedichten over den tocht
ter brandschatting in Brabant door Frederik Hendrik, 1622 (1932,

bl. 156).
Achttiende eeuw, — De studies van M. Sabbe werden hier
voortgezet : Klaagdichten over het Barrière-tractaat (1934, bl. 9).
— Vreugdezangen bij het tijdelijk verdwijnen der Barrière-garnizoenen, 1 745 ( 1 934, b1. 229).
Verder Fl. Prims, De Antwerpsche verkiezingen van terminal jaar V (1935, bl. 405).
K. De Flou, De censuur onder de regeering van Keizer Napoleon I in het departement der Leie (1912, bl. 597).
Verder Muyldermans, Historie van Sieur Anneessens (1922,
bl. 197). — Verhoeven, 1738-1809 (1920, bl. 817). — Vier Mechelsche geschiedkundigen in de X VIII e eeuw (1926, bl. 1367).

Kerkelijke Geschiedenis en Theologie.
Ik behandel dit hoofdstuk chronologisch
In onze Verslagen (1920, bi. 65) werd een studie opgenomen van J. E. Poukens, Sacramentum bij de kerkelijke schrijvers
der 3 e eeuw (met uitzondering van Tertullianus en Cyprianus).
Onderzoek naar de beteekenis van het woord.

Verder ook een bijdrage van E. De Stoop, Het antisemitisme te Byzantium onder Basilius den Macedoniër (1913, bl. 449).
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Opgenomen in de Verslagen (1921, bl. 809) werd ook een
studie van A. Fierens Ons prebendenwezen onder de pausen van
Avignon. Een inleidend overzicht.

Van Mierlo hield zich ook bezig met de opkomst der Begijnen, en wijdde aan deze vraag een reeks belangrijke artikelen :
De Bijnaam Lambert le Bègue (1925, bl, 405) .— Lambert
Li Beges, in verband met den oorsprong der begijnenbeweging (1926,
bl. 612) ;
Het Begardisme — Een synthetische studie (1930, bl. 277-305);
Ophelderingen bij de vroegste geschiedenis van het woord
« begijn » (1931, bl. 983-1006);
Het vroegste optreden der Albigensen (1935, bl. 931).
Fl. Prims schonk ons een studie : Drie ascetische schrijvers
der Troonpriorij : Jan Storm ( t 1488), Jacob Roecx ( t 1527)

en Cornelis Beilens (t 1573) (1932, bl. 263-285)•
M. Sabbe bewees dat Hendrik Barrefelt (Hiël) een van de
stichters van het Huis der Liefde, geen wederdooper was, zooals
tot nog toe aangenomen werd, maar dat zijn Huis der Liefde
open stond voor alle godsdiensten. Barrefelt staat eerbiedig
tegenover het katholicisme : Hoe stond Benedictus Arias Montanus tegenover de leeringen van Hendrik Jansen Barrefelt (Hiël)

(1925, bl. 622).
Hier zij nog vermeld de studie van J. Salsmans over Lessius :
Een Vlaamsch geleerde uit de 16 e

eeuw : Leonardus Lessius

(1923, bl. 32).
Verder nog van denzelfde Arnout Geulincx herdacht, 16241669 (1924, bl. 36).
Kunstgeschiedenis.
Plastische Kunsten. — Zeer talrijk zijn ook de bijdragen die
in de Verslagen verschenen aangaande Vlaamsche schilders en
hunne werken.
De reconstructie te Gent van het Lam Gods, na den oorlog, werd besproken door L. Aerts, Het Lam Gods en de gebroeders van Eyck. De Hoofdfiguur (1920, bi. Io51) — J. De Vriendt,
Het Lam Gods en de rol der kunst in de maatschappij (1920,
bl. 1045) — Ad. de Ceuleneer, De invloed der Gebroeders van
Eyck op de ontwikkeling der Schilderkunst (1920, bl. 10 35) —
Hierbij te voegen L. van Puyvelde, De Beteekenis van de van
Eyck's (1932, bl. 287).
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aangaande Vlaamsch schilderwerk : Onderzoek naar de oorzaken der wijzigingen in de iconographie der oude Nederlandsche
schilderkunst (1912, bl. 543) — De middeleeuwsche overwegingen
over het leven van Christus in de beeldende kunsten (1914, b1.266)
— Nieuw ontdekt werk uit de vroegere Vlaamsche schilderkunst
(1925, bi. 664) -- Het laatste oordeel afkomstig uit het stadhuis
te Diest (1928, bl. 263) — Het oorspronkelijk werk van Adam van
Noort, meester van Rubens (1929, bl. 379-392) -- De beteekenis
van Quinten Metsys in de Vlaamsche kunst (1930, bl. 625-629) —
Een oude schilderij met Vlaamsche Spreuken (1931, bl. 1 1) -- Over
een nieuwe schilderij van het Stadsmuseum te Brugge (1931, bi. 862)
-- De Vlaamsche kunstenaars te Rome (1932, bl. 46-56) — Zin
en vorm van de Vlaamsche primitieven (1934, bl. 966-995) —
Nieuw ontdekt werk van Pieter Breughel den oude (1935, b1.268)
— Over Justus van Gent (1935, bi. 1038; 1936, bl. 211).
Ook J. Muls leende ons verschillende bijdragen : De weergevonden altaartafel der Sinte Catherine kerk te Hoogstraten (1928,
bi. 264) — Het leven en de werken van Quinten Metsys (1930,
bi. 618) — De Vlaamsche invloeden op het werk van Watteau (1925,
bl. 27) — Beschouwing over Rubens (1926, bl. 168) — De Portretkunst van Cornelis de Vos (1932, bl. 432).
Men voege hierbij Cuvelier, De tapijtwevers van Brussel in
de 15 e eeuw (1912, bi. 373).
Over vreemde kunstenaars werd insgelijks gehandeld o. a.
door Muls Mathias Grunewalt (1931, bi. 769-785).
Geschiedenis der Muziek.
Hierover werd weinig gehandeld. Men zie nochtans :
L. Willems, Vlaamsche polyphonische Kerstliederen van Willem
lessaus (1934, bl. 787).
Mej. Belpaire, Was Beethoven een Vlaming? (1926, bl. 779)
— Beethoven's leefkracht en Beethoven's sterven (1927, bl. 283-289).
Cornette, Peter Benoit en Antwerpen (1934, b1. 775).
Geschiedenis der Wetenschappen.
In de eerste plaats dienen hier vermeld te worden de zeer
talrijke bijdragen van Collega A. J. J. Vande Velde aangaande
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de biographie en bibliographie van menigen Nederlandsche
geleerden, die wetenschappelijke werken in onze taal schreven.
We vestigen vooral de aandacht op de talrijke bijdragen aangaande Leeuwenhoek en Van Helmont; in onze Verslagen van
1922 worden de Sendbrieven 1 tot 197 behandeld (bl. 3 23, 645,
I019, 1093); in Verslagen 1923, Sendbrieven 108-146 (bl. 84).
De Engelsche brieven werden dan nog bestudeerd in Verslagen 1924 (bi. 13o, en 285) ; het figuur van Leeuwenhoek
volledig behandeld in Antoni van Leeuwenhoek herdacht (1923,
bi. 56o).
Een belangrijke reeks bijdragen werden gewijd aan den
Brusselschen chemicus J'. B. van Helmont. Bijdragen I, II, III,
(1929, bi. 453-476, bl. 715-737, bl. 8 57- 8 79) — IV (1932, bl.
109-122) — V (1936, bi. 339-387).
Zie ook over van Helmont, Cuvelier, Rond van Helmont's
burgerlijken stand (1930, bl. Ioi).
Verder vermelden we nog de studies over Dodoens, Clusius en de Lobel (de Kruidboeken van Dodoneus, Clusius en de
Lobel, 1927, bl. 13-41) — Jan Swammerdam (193o, bl. 1637168o) — Cornelis Bontekoe, 1647-1685 (1924, b1. 285) — De
apotheker Johannes Kasteleyn, 1746-1794 (1926, bl. rog) —
Bernard Nieuwentijt, 1654-1718 (1926, bl. 709) — Willem van
Lis, geneeskundige en brouwer (1926, bl. 1802) — Cornelis Bonte koe, 1647-1689 (1925, bl. 84) — Johan van Beverswijk, 1 5941647 ( 1 933, bl. 71-121 en 844) — De Gentsche geneesheer Carel
Baten (Carolus Battus) 1 539- 161 7 ( 1 933, bl. 529-5 60) — De
Corporis humani Anatomia van Dr. Elaut, 1648-1710 (1933,
bl. 417-469).
We kregen ook studies over het wetenschappelijk werk
van vreemdelingen : Het Theatrum sympatheticum en het Theatrum
chimicum van Kenelm Digby, 1603-1665 (1935, bl. 695) — De
Bibliographie van Justus von Liebig (1931, 107-157) — Pasteur
herdacht (1922, bl. 1173), enz.

Bibliographie.
In de eerste plaats hebben we hier te vermelden de bibliographische lijst van Nederlandsche vertalingen van Grieksche
en Latijnsche schrijvers, door Pater Geerebaert (Nederlandsche
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vertalingen van oude Grieksche en Latijnsche schrijvers, 1924,
b1. 173, 311, 749) : een lijst die heelemaal up to date is.
Verder nog een reeks bibliographische bijdragen van Pater
Reypens, De bibliotheek van Pieter van Emmerick ( 1 574 - 16 22)
—1923,bl.4);
een studie van Mej. Kronenberg over vervolgingen tegen
boekdrukkers uit de jaren 15oo-1540 : Over verboden boeken en
opstandige drukkers — 1 935, bi. 963 ;
M. Sabbe, De Spaansche typographie in de Nederlanden
gedurende de 16 e en 17 e eeuw (1933, bl. 5); van denzelfde, De
Plantijnsche werkstede, arbeidsregeling, recht en maatschappelijke
voorzorg in de oude Antwerpsche drukkerij (1935, bl. 795);
Prims, Lijst der vergoedingen door de stad Antwerpen aan
de kunstenaars en geleerden uitbetaald of geschonken tusschen de
jaren 1576 en 1605 (1931, M. 171 -211) — waar vele namen van
Antwerpsche en andere schrijvers in voorkomen.
Als afzonderlijke nota's over enkele boeken en schrijvers :
L. Willems, De bibliographie van J. van der Noot's Poëtische werken
(1921, bl. 41) — De Bibliographie van Starter's Friesche Lusthof
(1922, bl. 25).
De Baive behandelde de bibliographie van Hoffmann von
Fallersleben's Horae Belgicae (1925, bl. 77o);
M. J. J. Vande Velde, Zuid- en Noordnederlandsche Kruiden Tuinboeken vóór 1800 (1931, bl. 627-679).
Opgenomen in onze Verslagen werd ook een studie van
Mullie, De uitvinding der drukkunst in China (1934, bl. 253).
De volledige bibliographie van enkele Academieleden werd
behandeld, door C. De Baive Is. Teirlinck (1931, bl. 1106-1164)
en Roemans : Maurits Sabbe (1932, bl. 1135), Leonard Willems (1932, bl. 1699), Aug. Vermeylen ( 1 934, bl. 881), Toussaint
van Boelaere (1936, bl. 13).

Verslag over de werkzaamheden van
de Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch (191 I-I936).
DOOR

Kan. J. JACOBS
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch
heeft zich sedert November 1911 op allerlei gebied uiterst verdienstelijk gemaakt. Vóór 192o liet niet alleen het Hooger en
het Middelbaar Onderwijs, maar zelfs het Lager Onderwijs nog
veel te wenschen over, en het zal de blijvende verdienste zijn
der Commissie de aandacht van het onderwijzend personeel,
van het geleerd publiek en van de wetgevers op oude mistoestanden te hebben gevestigd, en door raad en daad tot de verbetering van het officiëele en vrije Onderwijs te hebben bijgedragen.
We kunnen duidelijkheidshalve de werkzaamheden der
Commissie voor het Onderwijs tot vijf zeer verscheiden groepen
herleiden. In een eerste hoofdstuk zullen we bespreken al wat
de Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch
trouw aan de haar gestelde taak heeft uitgewerkt. Een tweede
hoofdstuk zal handelen over het Onderwijs in 't algemeen d. i.
over het onderwijs in de andere vakken de moedertaal uitgezonderd, ook over methoden, lessenroosters en hulpmiddelen. In
een derde groep komen ter sprake enkele lezingen, die ons berichten over de geschiedenis van het Onderwijs in en door het
Nederlandsch, alsook over den invloed door overleden paedagogen uitgeoefend. Onder een vierde rubriek vermelden wij
het aandeel, dat de Commissie in den taalstrijd, in de Vlaamsche
Beweging en de verdediging der Vlaamsche Rechten heeft gehad. In een vijfde hoofdstuk worden de uitgaven der Commissie
vermeld.
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De heer

GUSTAAF SEGERS

was immer de kampioen van de

eentalige lagere school. In September en November 1911 (556
en 719) (I) besprak hij het werk Le Mouvement Wallon door

den Waal Fernand Daumont uitgegeven. Hij vond daarbij een
gunstige gelegenheid om aan de Waalsche bevolking het doel
en het streven der Vlamingen in zake herstelling hunner taalgrieven voor oogen te houden. Hij bestreed het tweetalig onderwijsstelsel in de lagere school, dat ten langen laatste het programma der volksschool nutteloos overlaadt. De school geve,
zeide hij, in de eerste plaats een degelijk Nederlandsch onderwijs, en dan zullen de overige vakken door het Nederlandsch
onderwezen de school tot een brandpunt van harmonische geestesontwikkeling, van zedelijke, verstandelijke en nationale opvoeding maken ». Den 25 September 1912 (751) brengt de lezing
van het Rapport triennal sur la situation de l'Instruction primaire
en Belgique hem op dit thema terug; hij vestigt de aandacht van
de onderwijsmenschen op het aantal scholen, waarin de Nederlandsche taal voertaal is, of waarin de Fransche taal voertaal is,
of waarin de Fransche taal als tweede taal aangeleerd wordt.
— Den 8 Augustus 1913 (53o) hecht M. G. SEGERS met Dr.
A. DE CEULENEER zijn goedkeuring aan het pas neergelegd wetsontwerp op het lager onderwijs, dat een uitstekende wet worden
zal als moedertaal voertaal is, en aan de tweede taal alleen in
de hoogste klas zoo weinig mogelijk tijd gewijd wordt. De inrichting van den vierden graad zal den onderwijzer toelaten een
degelijk onderwijs in het Nederlandsch te geven op voorwaarde
dat nieuwe bijvakken, waaronder de tweede taal, het leerplan
niet overladen.
Het tweetalig lager Onderwijs in Brussel en voorsteden
werd behandeld in 1920 (873) door 0. WATTEZ, die graag een
tweetalig onderwijs zou laten inrichten in plaats van het toen
bestaande stelsel : Fransche naast Vlaamsche klassen. « Het
Nederlandsch, zegt hij, wordt geheel op den achtergrond gesteld;
(i) De cijfers tusschen haakjes verwijzen telkens naar de bladzijde
van de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie, waarop de lezing
aangekondigd of breedvoerig medegedeeld werd.
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klassen met Nederlandsch Onderwijs zijn weinig talrijk, en
de klassen met Fransch onderwijs worden met den dag menigvuldiger. En toch heeft de laatste volksoptelling bewezen, dat
de Brusselsche bevolking in meerderheid tweetalig is. » M. G.
SEGERS kon om didactische redenen met de zienswijze van 0.
WATTEZ geenszins akkoord gaan (1921, 17) : « Het Vlaamsch,
beweert hij, moet eerst grondig aangeleerd worden aan de kinderen, wier ouders gewoonlijk Vlaamsch spreken, en het Fransch
moet de voertaal zijn voor de kinderen, die door den band Fransch
spreken. Nochtans zou in de hoogste klassen de tweede taal
zorgvuldig in alle scholen moeten aangeleerd worden, zoodat
de kinderen bij het verlaten der lagere school de beide landstalen
behoorlijk kennen. » — De heer 0. WATTEZ kon echter de zienswijze van den heer G. SEGERS niet bijtreden : wil vond hij goed,
dat in de twee of drie laagste leerjaren de vakken in de moedertaal onderwezen werden; maar in den derden graad zou hij een
of meer vakken door de twee landstalen willen zien onderwijzen
om op het einde van den schooltijd die vakken opnieuw door de
moedertaal te zien aanleeren.
Na in een algemeene vergadering van 1919 over de
Humaniora te hebben gehandeld, wees de heer Dr. L. GOEMANS,

hoofdinspecteur voor het Middelbaar Onderwijs, in 1920 (397)
op den merkbaren vooruitgang van het Onderwijs in de Nederlandsche taal in de athenaea en de colleges. De Wet van 12
Mei 1910 op het Vlaamsch Onderwijs werd van toen af
ten voordeele van de Vlamingen beter toegepast. Langzamerhand komt het Vlaamsch in de athenaea tot zijn
recht, zonder echter de studie van het Fransch in het
gedrang te brengen. Dr. GOEMANS heeft berekend, dat in 1920
een Waal zijn moedertaal in ± 5000 lessen, en een Vlaming de
zijne in + 1200 lessen hoort weerklinken, terwijl deze laatste
daarenboven nog 4600 lessen in en door het Fransch moet
volgen. Den 20 Juli 1926 (661) deelt Dr. L. GOEMANS andermaal welkome bijzonderheden mede aangaande het onderwijs
in en door de moedertaal in de Middelbare Staatsscholen,
waar voortaan op last der Regeering alle vakken buiten het
Fransch en de vreemde moderne talen door het Nederlandsch
onderwezen worden. Eindelijk handelt Dr. L. GOEMANS in Mei
1929 (274) over het onderwijs in de oude talen aan de Vlaamsche
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afdeelingen van de athenaea, waar het Nederlandsch de voertaal
van het Latijn en het Grieksch is geworden. zóó werd dan nog
vóór 193o de zegepraal van het Nederlandsch als voertaal van
het onderwijs in alle officieele gestichten uitgeroepen!
Talrijke Commissieleden hielden lezingen over de zoogenaamde beschaafde taal, welke in de lagere en middelbare
school dient gesproken en aangeleerd. Den 17 Januari 1912 (17)
verdedigde pastor HUGO VERRIEST het burgerrecht van min of
meer gewestelijke termen, die naar de opvatting van De Bo,
G. Gezelle, Schuermans deel moeten uitmaken van den Nederlandschen taalschat. Terwijl sommige taalkundigen als gemeengoed aanvaarden al de woorden die bij de goede schrijvers en
sprekers in gebruik zijn, aanzag HUGO VERRIEST als bruikbaar
materiaal alle termen, die op Nederlandschen taalgrond geboren
en gegroeid door Nederlanders gebruikt worden. Om die stelling te bewijzen deed hij eerst beroep op het gebruik gemaakt
door een lange reeks Noord- en Zuidnederlandsche schrijvers,
daarna onderzocht hij het wezen zelf van die taalvormen en
betoogde hoe zulke elementen in de werken van wetenschappelijken en kultureelen aard overal voorkomen. Nadien bepaalde
HUGO VERRIEST de thans nog niet algemeen aangenomen wetten
van de woordenkeus.
De heer 0. WATTEZ verzette zich in 1922 (1o68) tegen het
gebruik der gewestelijke taal in de school. Zij veroorzaakt groote
nadeelen en storingen allerhande vooral bij het onderwijs in
de moedertaal. Hij haalt eenige goede spraakkunsten en boeken
over de Ndl. uitspraak aan, die den meester zullen helpen om
een algemeen beschaafde taal aan te leeren. — In een merkwaardige lezing : De Taal van de School en van het Volk (1921, 653)
vraagt M. G. SEGERS dat in al de graden van het onderwijs het
gebruik van de algemeens letterkundige taal zou bevorderd worden. Hij stelt vast, dat gemeenteraadsleden opgevoed in scholen,
waar nooit een tweede taal onderwezen werd, in hun beraadslagingen het plaatselijk dialect gebruiken. Hij besluit er uit, dat
de tijd, dien de onderwijzer thans aan het onderricht in de tweede
taal zou kunnen wijden, beter zou besteed worden aan het aanleeren der algemeen beschaafde taal. — Dr. L. GOEMANS, hoofdinspecteur, dringt den 20 Juli 1926 (663) aan op het beschaafd
spreken en lezen o. a. in de middelbare Staatsnormaalscholen,
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welke reeds volledig vervlaamscht zijn of het weldra zullen worden. Den 15 Juli 1931 (742) bespreekt de bekende phoneticus
breedvoerig het onderwijs in de uitspraak. Hij geeft een geschiedkundig overzicht van de maatregelen door de Regeering
getroffen om de beschaafde uitspraak in de officieele scholen te
bevorderen. Hij stelt een zekeren vooruitgang vast, doch veel
blijft nog te doen, en daarom zal de Regeering aan de uitvoering
der voorschriften de hand houden. — Prof. Dr. L. SCHARPÉ
pleitte evenzoo in 193o en 1931 in zijn randnota's op het werk
van Frings en Vandenheuvel voor de beschaafde uitspraak
van het Nederlandsch in het onderwijs.
Onder de Commissieleden, die zich met het practisch onderwijs der moedertaal (spraakkunst, woordenschat, rhythmus,
opstel, letterkunde, enz.) bezighielden, verdient Kan. AMAAT
Joos ongetwijfeld een eereplaats. De knappe leeraar lid sprak tot
driemaal toe (Nov. 1913, Januari en Maart 1914) over den rhythmus in onze taal. De kennis van den rhythmus, zeide hij, is onmisbaar voor alwie de taal met eenige volmaaktheid wil spreken,
schrijven, lezen en voordragen. De rhythmus is geen stof voor
het hooger onderwijs alleen; reeds in het M. 0. dienen de voornaamste regelen geleerd ». Den 17 Maart 1920 (216) vestigt de oudbestuurder der Normaalschool te St-Niklaas de aandacht der
onderwijzers en leeraars op het nut en de noodzakelijkheid van
een goede bibliotheek en van de verstandige leiding, die de leerlingen bij het lezen noodig hebben. In de zitting van 16 Maart
en 20 Juli 1921 (462) wijst hij herhaaldelijk op het gebruik van de
Volksraadsels in de school, die én om hun vorm én om hun beteekenis de belangstelling der leerlingen verdienen, en machtig
kunnen bijdragen tot hun verstandelijke en zedelijke vorming.
In zijn lezing over het verbeteren van letterkundige opstellen geeft
hij op 19 Juli 1922 aan de onderwijzers de thans nog algemeen
geldende wenken. In zijn drie lezingen (Jan., Maart, Mei 1923)
over het gevoel in de spraakkunst of de gevoelstaal leverde hij
ook door een goede keus van voorbeelden een rijk gedocumenteerde bijdrage tot de studie der volkstaal, welke de algemeene
letterkundige taal in ruime mate verrijkt en verfrischt. Sedertdien hebben de spraakkunsten een afzonderlijk hoofdstuk daaraan gewijd. Twee jaar later (Jan., Maart, Mei, Juli 1925) geeft
de onvermoeibare zoeker in vier lezingen nog allerlei wenken
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voor het onderscheiden en gebruiken van woorden en uitdrukkingen in de gevoelstaal. Hij ontwikkelt verder verscheidene
middelen om de leerlingen van de gevoelstaal bewust te maken.
In Sept. en Nov. 1926 (741) spreekt Kan. A. Joos nogmaals
over de gevoelskracht der affectieve woorden, en over gevoelstaal en volkstaal. Hij somt de voordeelen op van de kennis der
volkstaal bij het bestudeeren van de gevoelstaal, en antwoordt
op de opwerpingen, welke daartegen ingebracht worden. Gevoelstaal hoeft vooral in de volkstaal bestudeerd te worden.
Eindelijk in 1928 (463) bespreekt hij vier gevoelszinnen uit Guido
Gezelle aangehaald en bewijst (489) hoe het persoonlijk voornaamwoord in sommige gevallen het gevoel duidelijk weergeeft.
Den 18 Januari 1928 legt hij in zijn lezing : Al smedende
wordt men smid te recht den nadruk op de spreekoefeningen in
de school, en vraagt dat de onderwijzer in de klas veel gelegenheid tot spreken zou bieden.
Dr. L. GOEMANS leverde in 1922 (21, 319) een welkome bijdrage tot de Nederlandsche Spraakkunst, zooals die vooral in de
inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs moet onderwezen worden, toen hij antwoordde op de bewering van ons buitenlandsch
eerelid prof. Dr. De Vooys, als zou het gevoel voor de geslachten
in Zuid-Nederland nog enkel in de voornaamwoorden hij, zij,
het voortleven. Er zijn, zegt Dr. L. GOEMANS, ook nog de verkorte vormen van het onbepaald lidwoord. In 1 935 (214) behandelt de heer L. GOEMANS een daarmee verband houdend onderwerp. Het Geslacht der zaaknamen, en toont o. a. aan de hand van
zijn Leuvensch woordenboek dat in Zuidnederlandsche en in
tal van Noordnederlandsche dialecten de volkstaal een vasten
steun behouden heeft in het onbepaald lidwoord (ee)ne (m.),
(e)en(e) (vr.), e(en) (o.) voor het geslachtsgevoel der zaaknamen.
De heer J. JACOBS, bestuurder van het 0.-L.-Vrouwcollege te Boom, zocht in 1923 naar een oplossing van het brandend vraagstuk betreffende het opstellen in het Nederlandsch in
de lagere Humanioraklassen. Hij ontwikkelt een methode, volgens dewelke de student achtereenvolgens in de 6e, 5e en 4e
klasse in het opstellen moet opgeleid worden. De heer G. SEGERS besprak in 1925 (62o) nagenoeg hetzelfde onderwerp :
Lezen en opstellen en gaf als middelen, die de uitbreiding van
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van het dialect der leerlingen tot de beschaafde omgangstaal
en het schriftelijk opstelwerk zelf. Drie jaar later (1927, 617) handelt de heer J. JACOBS over het Nederlandsch Opstel in de hoogere
klassen der Humaniora. Hij onderzoekt de oorzaken van een tijdelijk verval hier en daar waargenomen, en duidt practische
middelen aan om het peil te verhoogen. In 1924 handelt hij over
het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
in de hoogste humanioraklassen, waaraan al te veel uitbreiding
wordt gegeven. De leeraars bij het M. 0. moeten het terrein van
het H. 0. niet betreden. -- Hij betreurt, in 1928, dat de naamvallen in het Nederlandsch niet beter aangeleerd worden in
de Voorbereidende Afdeelingen der Humaniora. Schuld hieraan hebben de spraakkunsten en de uitlatingen van sommige
hoogleeraars in Zuid en Noord, die door leeraars en onderwijzers
verkeerd begrepen worden. In 1932 stelt de heer J. JACOBS
vast, dat sedert de vervlaamsching van het officieele en vrije
Middelbaar Onderwijs in België er groot gebrek is aan Nederlandsche handboeken. Noch Noordnederlandsche werken, noch
vertalingen uit Fransche handboeken, noch Nederlandsche werken geschreven voor het Normaalonderwijs kunnen in het
Middelbaar Onderwijs dienst doen. Hij vraagt derhalve dat
onze leeraars, die bekwaam zijn, zelf goede handboeken zouden
schrijven, en naar meer eenheid in de terminologie zouden
streven.
Kan. AMAAT Joos handelde in 1934 (6o6) over de benaming
en de plaats van het betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlandsch. De E. H. J. EECKHOUT vestigt in 1934 de aandacht der
leeraars op de letterkundige ontleding in de Humaniora. Reeds
op de lagere school is de leer der schoonheid van groot belang.
Hij schrijft de methode voor, welke dient gevolgd bij het letterkundig ontleden alsook bij het opstellen van een tekst. De E. H.
J. JACOBS, bestuurder eener handelsberoepsschool, toont in
1 934 (23 1 ) hoe ten gevolge van het gemis van geschoolde Vlaamsche leeraars en Vlaamsche handboeken het middelbaar handelsonderwijs van den hoogeren graad nog eenigen tijd onvoldoende
uitslagen opleveren zal. Begin 1935 heeft de E. H. J. JACOBS
een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de kennis van het
Nederlandsch in Vlaamsche scholen van allen graad, den 17 Juli
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bracht hij verslag uit, en stelde tot velen verbazing vast, dat de
kennis van het Nederlandsch in vele Vlaamsche scholen zeer gebrekkig is. Als onrechtstreeksche oorzaken haalt hij aan : de overlading

van de programma's, het gebrek aan waardeering, het overdreven
belang gehecht aan speciale vakken, de gemakzucht, de overdreven ontspanning buiten de school, het groot aantal verlofen vacantiedagen; — als rechtstreeksche oorzaken dienen aangehaald het gebrekkig spraakkunstig onderwijs, de onbekendheid met het Nederlandsch taaleigen, het gemis van woordvoorraad -en oefening in het stellen. In de daarop volgende . besprekingen drukten de leden der Commissie hun verwondering
er over uit dat, nu alle vakken door het Nederlandsch worden
onderwezen, de kennis der Nederlandsche taal nog zooveel te
wenschen overlaat. Het verschijnsel doet zich ook in andere landen voor. De ijver der leerlingen en der leeraars dient aangevuurd
door het herinrichten van den algemeenen prijskamp.
*
**
2. HET ONDERWIJS IN HET ALGEMEEN,

De Commissie voor het onderwijs in en door het Nederlandsch samengesteld uit leden, die zich soms met één speciaal
vak bezighouden, behandelde vooral na de algeheele vervlaamsching van het onderwijs nu en dan ook onderwijszaken, waarbij
het Nederlandsch noch als leervak noch als voertaal ter sprake
kwam. Zulke onderwerpen, hoe interessant ook voor de onderwijzerswereld, zullen op beknoptere wijze medegedeeld worden.
De heer G. SEGERS heeft van 1912 af het verloop van het
onderwijs in de Fransche taal van dichtbij gadegeslaan en telkens
de stem verheven, waar het onderwijs in de moedertaal in het
gedrang kon komen. Hoe dikwijls betreurde hij dat het onderricht in de Fransche taal in de scholen van het Vlaamsche land
zooveel tijd innam, en zelfs op vele plaatsen in het eerste leerjaar aanving (1912, 88o) ! « Hij zal, zegt hij, de inrichting van den
vierden graad goedkeuren, als talrijke bijvakken, waaronder de
tweede taal, het eigenlijk leerplan niet komen overladen » (1913).
Den 18 Maart 1914 deelt M. G. SEGERS de uitslagen mede
van zijn onderzoek betreffende het onderwijs in de tweede taal
in de lagere school op den vreemde (ii8). In de lagere scholen van
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en nergens wordt daarmeê aangevangen, voordat de grondbeginselen der moedertaal gekend zijn ». Einde 1914 (618) stelt G.
SEGERS vast dat het Fransch in vele Vlaamsche scholen door de
rechtstreeksche methode onderwezen wordt. Tegen zulk stelsel
treedt hij krachtdadig op, en zal er gansch zijn leven tegen gekant blijven. Met genoegen heeft hij vernomen, dat vele Vlaamsche onderwijzers zijn zienswijze deelen. Na den oorlog, den
16 juli 1919 (149), verdedigt hij hardnekkig zijn verkozen standpunt. « De rechtstreeksche methode is bij uitstek schadelijk, aangezien zij er naar streeft de vreemde taal in de plaats van de moedertaal te stellen, en zelfs vakken van het programma door middel
van de aan te leeren tweede taal te doen onderwijzen ». Niet
zoozeer dus komt hij op tegen de rechtstreeksche methode om
haar zelf, maar — en te recht — omdat buiten de Fransche les
ook nog uit overdreven ijver andere vakken door het Fransch
onderwezen werden. De hoofdzaak : een vak grondig leeren
moest wijken voor de bijzaak : de kennis van het Fransch.
Het jaar nadien 19 Mei 1920 (398) verdedigt hij nogmaals
zijne thesis in zake geringe uitslagen van de Fransche lessen
tegenover een Hollandschen schoolman, voorstander van het
tweetalig onderwijs in de volksschool. Hij haalt het getuigenis
aan van andere Noordnederlandsche onderwijzers en beroept
zich op officieele Belgische statistieken. Den 27 September 1922
klaagt hij opnieuw de geringe uitslagen van het onderricht in
het Fransch aan : « de leerlingen, zegt hij, hebben geen gelegenheid om de tweede taal te spreken en te hooren : na drie geslachten heeft zelfs een Fransche familie in de Kempen hare
moedertaal afgeleerd » .I — Doch omgekeerd leeren de Hongaarsche kinderen in de Kempen op een halfjaar tijd een tweede taal
aan, omdat zij geen andere taal te hooren krijgen (1924, 568).
M. G. SEGERS vond behagen in het bespreken van nieuwigheden, soms oudheden in verband met het onderwijs in alle graden. De opbloei van de openbare volksbibliotheken in 1919 is voor
hem een aanleiding tot het ontwikkelen van het thema : de Volksletterkunde en de Volksschool (448). « Ons volk, zegt hij, stelt belang
in de nationale letterkunde d. i. in de ware volksliteratuur, die
duidelijkheid, zedelijkheid en degelijkheid vertoont. De volksschool moet de kinderen leeren belang stellen in het werk der
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bespreekt de plichten van den Volksschrijver en den Volksonderwijzer. Den 17 Mei 1922 (356) spreekt hij, als voorzitter van een
schiftingscommissie van het Fonds der Meestbegaafden, over
De School en de Omgeving, over Verachterden en Meestbegaafden.
In 1923 doen de klachten opgerezen over de overlading van
het programma in de Lagere School hem naar de pen grijpen : in zijn lezing Snoeien (blz. 471) toont hij de noodzakelijkheid aan het leerprogramma te ontlasten van de bijvakken (technische-, Fransch), welke de eigenlijke opleiding der volksjeugd door
de moedertaal en het rekenen in den weg staan, en den 21 Mei
1924 (240) in zijn lezing : de Lagere School en de Vakschool drukt
hij diezelfde gedachten over een gezond, degelijk onderwijs nog
klaarder uit. Zelfs in 1928 (787) geeft de Lagere School hem
nog geen voldoening. In zijn lezing : Vak- en andere Scholen.
De Crisis in het Onderwijs in België klaagt hij er bitter over dat
de lagere school de kinderen niet voldoende voorbereidt tot
de vakschool (1021), omdat het leerprogramma overladen
is met wetenschappen, en de methoden verkeerd zijn.
Zijn laatste krachten besteedde G. SEGERS aan het ontwikkelen van zijn geliefkoosd thema : de Volksletterkunde put
uit het leven van het volk en wordt door het volk, dat een goed
lager onderwijs heeft genoten, ook gegeerd en gesmaakt. Vandaar zijn laatste bijdragen : Volksletterkunde en Hoogere litteraire
Kunst (1926); — Zedelijke en Nationale Opvoeding. Vreemde
Invloeden (1926). — Eenvoud en Gepastheid (1927); Dialect en
heimatkunde. Algemeene Nederlandsche taal en Vaderlandsliefde
(1927).
Dr. JAC. MUYLDERMANS, oud-inspecteur der Grieksch-Latijnsche Humaniora, hield in 1920 (713) een merkwaardige lezing : Moderne talen in de Oude Humaniora, die in 1933-1934
nog niets van hare actualiteit had ingeboet. Hij wees daarin
op het nut, de mogelijkheid en de noodzakelijkheid van een
ernstig onderricht in de Duitsche en de Engelsche taal.
Kan. A. Joos gaf blijk van scherp doorzicht toen hij in
193o de schoolcomités en de gemeentebesturen den raad gaf
in het belang van het onderwijs bij de benoeming van een on-
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milieu beter dan gelijk wie kent.
Bij het verschijnen in 1929 van het hervormde leerprogramma der lagere Normaalscholen (496) zocht Kan. Joos te vergeefs naar eenige verlichting van het leerplan van 1923. Geen
wonder dat leerlingen, die zooveel zaken stomweg van buiten
moeten leeren, zich na het laatste examen de moeite niet meer
geven om nog een boek te openen. Den 18 Januari 1933 noodigt
de Z. E. H. Joos de Commissieleden uit van het Lager naar
het Hooger Onderwijs op te klimmen om den zedelijken en verstandelijken ontwikkelingsgang der leerlingen in den ganschen
loop hunner studiën te kunnen nagaan. Eindelijk in zijn lezing
Het klassikaal Onderwijs in de M. S. breekt hij een lans ten voordeele van het hoofdelijk onderricht, dat den zwakken leerling
steunt, den sterken op de proef stelt (476).
Dr. L. GOEMANS vestigde in 1921 reeds de aandacht op
de noodzakelijkheid van de Nederlandsche terminologie in zake
Wiskunde in het middelbaar onderwijs. Hij bracht verslag uit
over het Congres van het Secundaire Onderwijs in Belgie ter gelegenheid van 's lands eeuwfeest (193o), en verklaarde dat overlading van het leerprogramma als een werkelijk euvel aangeklaagd
werd, terwijl van het eerste universitaire jaar af al te veel speciale voorbereiding en kennis geëischt wordt (363). In 1932 (8) behandelde de eerehoofdinspecteur der normaalscholen het vraagstuk van de vorming der leerkrachten van het M. 0. van den lageren graad, en besloot dat men een grooten dienst zou bewijzen
aan het onderwijs door het inrichten van een speciaal examen
in de Fransche taal in de Middelbare Normaalscholen der
Vlaamsche gewesten.
In November 1929 (796) gaf de E. H. J. JACOBS lezing van een
verhandeling over het peil der studiën in het M. 0. Hij stelde na
den oorlog een natuurlijken achteruitgang vast, waaruit een
reactie is ontstaan in de meeste onderwijsgestichten, zoodat
het peil in vele vrije middelbare scholen opnieuw de vooroorlogsche hoogte heeft bereikt. Hij vroeg derhalve dat de leerlingen uit de hoogste klassen der drie Humanioraafdeelingen van
een znaturiteitsproef zouden verschoond blijven. Wanneer hij
in Mei 1931 het actueele vraagstuk aanpakte : Het Onderwijs
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land wees hij te recht op de moeilijkheden, die zich voor een
gewoon leeraar daarbij voordoen. De Commissieleden waren
van oordeel dat slechts een vlaming, die ofwel een onderafdeeling van een Vlaamsche middelbare normaalschool ofwel de
Romaansche philologie aan de Universiteit heeft gevolgd, tot
leeraar in het Fransch aan de athenaea mocht bevorderd worden.
Eindelijk heeft de E. H. J. JACOBS het nog immer brandend
vraagstuk in 1932 aangeroerd : welk moet het aandeel zijn van
de Germaansche talen in het leerprogramma der Grieksch-Latijnsche
Humaniora? (714).
Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE bewoog zich bij voorkeur op wetenschappelijk gebied. In zijn Microbiologische Proeven in het huishoudkundig onderwijs (1921, 36o) wijst hij de onderwijzeressen op het nut en de noodzakelijkheid van een zeer eenvoudig proefmateriaal, dat goede diensten in den vierden graad
der dorpsschool kan bewijzen. In September 1923 legt hij den
vinger op de gebreken van het onderwijs in de moderne chemie;
in 1926 handelt hij over woordbepalingen in de Chemie. In 1927
(422) toen nog altijd aan de hoogescholen klachten oprezen
over de onvoldoende vorming en voorbereiding der hoogstudenten, hield prof. VAN DE VELDE een opzienbarende lezing over
het gebrek aan algemeene kultuur bij de Universitaire jeugd. Te
recht haalde hij als oorzaken aan : gemis aan geheugenoefeningen;
natuur- en wiskunde verwaarloosd, chemie en biologie al te
vroeg en volgens verkeerde methodes onderwezen, gemakkelijke
examens, gebrek aan geestdrift bij leeraars en studenten. In 1929
spreekt hij over natuurwetenschap en geschiedenis aan de
hand van een onuitgegeven handschrift van wijlen Julius Mac
Leod. Geheel onverwachts betreedt ,hoogleeraar VAN DE VELDE
het gebied der letterkunde waar hij in Mei 1932 betoogt hoe
letterkundigen onbewust in hun schriften uitdrukkingen gebruiken, die wetenschappelijk niet te verdedigen zijn, en hoe
mannen van de wetenschap vaak mooie letterkundige teksten
hebben geschreven. Een volgende maal (1933) las hij een verhandeling over het gebruik van de termen ; technisch-, beroepsen ambachtsonderwijs. In 1934 schetste hij de verhouding tusschen warenkunde en pharmacie.
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Dr, L. VAN PUYVELDE leverde in 1924 een mooie bijdrage
tot de vaktaal nl. de bouwkundige archeologie, Hij legde tevens
een lijst neêr van Nederlandsche vaktermen, die betrekking
hebben op het bouwvak en hoofdzakelijk dienst kunnen bewijzen bij het onderricht in de Oudheidkunde. Een anderen keer
( 1 93 2 ) bepleitte hij het invoeren van een beknopten leergang in
de kunstgeschiedenis in de hoogere Humanioraklassen om aan de
leerlingen een volledig overzicht van de beschavingsgeschiedenis
te kunnen geven. Zijn collega, conservator Dr, A. CORNETTE,na de
grove onwetendheid van bezoekers van musea vastgesteld te
hebben wendde zich eveneens tot de school om haar te vragen,
dat zij de kunstbegrippen zou verspreiden, welke bezoekers van
musea hoeven te bezitten om kunstwerken te waardeeren (1933,
756).
Prof. VAN DE WIJER hield een zeer merkwaardige lezing over
het gebruik van de gemeentenamen in de gemoderniseerde
spelling (193o, 94).
Een zeer belangrijke studie schonk in 1936 prof. Dr. R.
over het gebruik van het Zuidnederlandsch (Z.-N.)
in onze verklarende woordenboeken. Na opgemerkt te hebben
dat de belangstelling van het Noorden voor het Zuiden sedert
1900 zienderoogen op lexicographisch gebied aangroeit, en dat
het taalgebruik der beschaafde taal zeer nauwkeurig in de Noordnederlandsche verklarende woordenboeken afbepaald wordt,
vraagt hij dat de localisatieaanduiding z.-N, in vele gevallen
nog niet uit de woordenboeken zou verdwijnen.
VERDEYEN

*

**
3. GESCHIEDENIS VAN HET ONDERWIJS.

Enkele malen zijn de leden der Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch te rade geweest bij onze voorvaderen, die tot in de 16 e eeuw hun moedertaal door het Latijn,
doch weldra het Latijn door hun moedertaal hebben aangeleerd.
Ook in de bio- en bibliographie van Nederlandsche leeraars en
schrijvers werd vaak gesnuffeld. Den 20 November 1912 (1237)
wordt op voorstel van Kan. J. MUYLDERMANS een onderzoek
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eeuw : de heer Mac Leod noemde een school, waarin een leergang in de driehoeksmeetkunde op voortreffelijke wijze in 't
Nederlandsch werd gegeven. De E. H. J. BOLS beweerde dat
in Kempische Colleges en privaatscholen het Nederlandsch langen tijd de voertaal was geweest van het Latijn. Kan. J. MUYLDERMANS herinnerde zich dat volgens J. David de Latijnsche taal
noodzakelijk in het Nederlandsch moest onderwezen worden.
In 1925 (398) deelt Dr. J. MUYLDERMANS de verrassende uitslagen mede van zijn enkwest wat betreft het onderwijs in de moedertaal gedurende de 17e en de 18 e eeuw in België. Uit een dozijn
schoolboeken. behoorende tot die belangrijke periode, blijkt dat
het den schoolmeesters met het moedertaalonderwijs ernst was
in hun strijd tegen de Fransche verbastering. Dr. H. VERRIEST
leverde een uiterst interessante bijdrage over Guido Gezelle als
leeraar, wiens nieuwe methoden met den grootsten bijval gevolgd werden (1913, 402). GUSTAAF SEGERS roemde Jan van Beers
om zijn rijke taalkennis en zijn knappen stijl (1921, 232). Te
dier gelegenheid vestigden de Commissieleden de aandacht op
het groot belang van 't verbeteren der Nederlandsche opstellen.
Minder geslaagd was misschien de poging van G. SEGERS om
Bilderdijk als paedagoog op een voetstuk te brengen (1925,
830). Te recht echter prijst hij diens liefde voor het werk, en
bewijst dat de beoefening van de moedertaal den mensch ontwikkelt. In 1931 (98) gunde professor A. J. J. VAN DE VELDE
ons een kijk op het onverpoosde werk van den Duitschen scheikundige Justus Liebig.

4. DE COMMISSIE, DE VLAAMSCHE TAALSTRIJD EN DE VLAAMSCHE BEWEGING.
Het lag in de lijn van de werkzaamheden der Commissie,
dat zij om het onderricht in en door de moedertaal te bekomen
zich meermaals tot de Regeering richtte of de eischen steunde
van anderen, die hetzelfde doel nastreefden.
In Juli 1912 wordt door de heeren Am. Joos en G. SEGERS
een brief opgesteld, waarin de aandacht van den Heer Minister
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zich bevonden om het bekwaamheidsgetuigschrift te bekomen
(585) . Den 19 Maart 1913 stelt de Commissie aan de Academie
voor met het oog op de vervlaamsching van het middelbaar
normaalonderwijs een verzoekschrift aan den heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten te zenden (1 1 1). In Juli 1922
wordt op voorstel van Kan. J. MUYLDERMANS aan de Regeering,
de hoogleeraars en de leeraars aan athenaea en colleges een
schrijven gezonden om hen te verzoeken, dat het onderwijs in
en door de moedertaal voortaan goed zou verzorgd worden.
Tot driemaal toe hadden in den schoot der Commissie
besprekingen plaats met de gewestelijke taalopzichters over de
manier, waarop in de Staatsmiddelbare scholen en in de lagere
scholen van Groot-Brussel de taalwetten toegepast werden.
Eindelijk leverde Dr. M. SABBE in 1936 drie bijdragen
tot de kennis van den verbitterden taalstrijd, die in Zuid-Nederland van 1815 tot 183o heerschte. Aan de hand van menigvuldige vlugschriften teekent hij het portret van den Noordbrabander Lodewijk Gerard Visscher, die, verdediger van het
Hollandsch Bewind, de Franschen en de Franschgezinden te
Brussel over den hekel haalt. Hij eischt de inrichting van Nederlandsche athenaea, van één nationalen schouwburg, van een
nationaal dagblad, van een parlement, waarin Nederlandsch zou
gesproken worden. Daar tegenover staat de figuur van den hooggeplaatsten heer Barafin, die het Nederlandsch kende gelijk de
huidige doorsnee Brusselaar : hij bevestigde dat het Hollandsch
en het Vlaamsch twee verschillende talen waren. Na 1823 en
vooral na 183o werd Barafin een openbaar bestrijder van de
Nederlandsche taal, omdat, naar hij zeide, er altijd maar een
officieele taal in België is geweest, nl. de Fransche. Ook J. B.
Plasschaert (Leuven) trachtte in zijn Fransche brochure (1817)
de Vlaamsche Belgen, die stilaan hun gewesttaal voor de rijke
Fransche kultuur prijsgaven, over te halen tot het in eere
houden van de ééne nationale Fransche taal.
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5. UITGAVEN DER COMMISSIE.
Eindelijk heeft de Commissie van Ig11 tot 1936 buiten
hare lezingen, die op weinig uitzonderingen na in de Verslagen
en Mededeelingen der Academie werden opgenomen ook nog
een tiental bijdragen van vreemde schrijvers beoordeeld en
waardig bevonden om in dezelfde Verslagen afgedrukt te worden.
Doch merkwaardig zijn enkele van de studiën verschenen
in het afzonderlijk Bijblad der Bestendige Commissie : Handelingen, Eerste reeks n e 22 : Onze Taal in het Lager Onderwijs,
door G. Segers, 1912. Tweede Reeks, n r 1 : Hoe moeten de Vlamingen, als ze Fransch spreken, hun eigen Vlaamsche familie- en
plaatsnamen uitspreken? door Kan. Am. Joos (1812); n r 2. Hoe
dienen vreemde namen in onze taal te worden uitgesproken? door
Mr. A. Prayon van Zuylen (1913); — n r 3. Verbastering en Verfransching. Motie door Edw. Gailliard (1913); — n r 4. Kleine
Verscheidenheden, door Edw. Gailliard (1813); — n r 5. De Voertaal van het Lager Onderwijs. De tweede taal in de Lagere School,
door Gust. Segers (1813); — n r 6. Pedagogische Betrachtingen,
door Gust. Segers (1913); — nr 7. De Moedertaal en de tweede
Taal in de Lagere School, door G. Segers (1914); — n r 8. De
Rhythmus in onze Taal, door Am. Joos (19i4); — n r g. Het
opvoedend vermogen van de moedertaal en van een vreemde taal
vergeleken door Kan. Am. Joos (1914); — n r zo. Wie en wat
ben ik? door Dr. Hugo Verriest.

BESLUIT. -- Uit hetgeen voorafgaat volgt, dat de Commissie
voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch gedurende de
laatste 25 jaar hare taak heerlijk heeft gekweten. Zij heeft de
gansche periode er naar gestreefd om het onderwijs in de moedertaal te verbeteren : onderwijzers en leeraars, schoolboeken, leerprogramma's zoowel van de vrije als van de officieele scholen
leggen getuigenis af van haren invloed. Zij heeft door haar rechtstreeksche actie op de wetgeving en haren onrechtstreekschen
invloed op de intellectueelen, die haar studiën lazen, de vervlaamsching van het Onderwijs van onder tot boven helpen tot
stand brengen. Wat meer is, zij heeft door tijdig te wijzen op
allerlei mistoestanden in niet geringe mate bijgedragen tot de
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Nu de algeheele vervlaamsching overal een feit is geworden,
zal de bedrijvigheid der Commissie op menig gebied afnemen,
en daarom heeft de Academie in Januari 1936 (1 1) goedgevonden de Commissie voor het Woordenboek der Nederlandsche
Taal met haar te versmelten. Zoo zal zij een tweede terrein
vinden, het lexicographisch gebied, waarop nog zooveel te
doen valt.

IV.
STAAT DER ACADEMIE

STAAT DER ACADEMIE IN 1936

BESCHERMHEER

ZIJNE 1VIAJESTEIT DE KONING

BESTUUR
DR. J. MULS, Bestuurder.
PROF. DR. R. VERDEYEN, Onderbestuurder.
DR. LEO GOEMANS, Bestendig Secretaris.

I. — WERKENDE LEDEN.
I. Dr. L. SIMONS, letterkundige, Gewijde Boomstraat, 1°2,
Elsene (Brussel)
2. KAN. AM. Joos, Nassaustraat, 12, Gent.

1892

1899

190I

1905

1907

191I

3. FRANK LATEUR (STIJN STREUVELS), letterkundige, Ingoy-

gem.
4. Dr. L. GOEMANS, Eere-Inspecteur Generaal bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Bondgenootenstraat, 216,
Vorst (Brussel).
5. Prof. Dr. J. MANSION, rue du Chéra, 73, Luik

1908

191I

1910

191I

6. Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Hoofdconservateur der
Kunstmusea, Molièrelaan, 184, Brussel.

1911

1919

7. Prof. emer. Dr, J. VERCOULLIE, Lange Munt, 61,
Gent.

1919

8. Mr. LEONARD WILLEMS, Burgstraat, 59, Gent.

1919

9. Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Pro-Rector der Gentsche Universiteit, Senator, Vuurkruidlaan, 68, Brussel.
1o.

Prof. Dr. A. J. J. VAN DE VELDE, Houtbriel, 22, Gent.

1919
—

1919
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I I. Kan. J. JACOBS, Diocesaan Hoofdinspecteur, Leopoldstraat, 842, Mechelen.

1912

12. Prof. Dr. M. SABBE, Conservator van het Museum
Plantin-Moretus, de Moystraat, 26, Antwerpen.

1919 1922

13. Mej. M. E. BELPAIRE, letterkundige, Markgravelei, 168,
Antwerpen.

1919 1922

1919

14. H. TEIRLINCK, letterkundige, Villa « Uwen Berg »
Beersel (Brussel).

1919

1922

15. Prof. P. J. SALSMANS (S. J.), Bruul, 56, Mechelen.

1922

1925

16. Dr. FR. VAN CAUWELAERT, Minister van Staat, Volksvertegenwoordiger, Lozannastraat,244, Antwerpen.

1919

1927

17. Prof. Dr. FRANS DAELS, St. Pietersnieuwstraat, 99,
Gent.

1920 1929

18. Prof. Dr. J. MULS, Conservator van het Koninkl. Museum van Schoone Kunsten, Vleminckveld, 27, Antwerpen.

1922 1929

19. F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Inspecteur Generaal bij
het Ministerie van Justitie, Koloniënstraat, 28, Brussel.

1921

1930

20. Prof. Dr. P. BELLEFROID, Leopoldplaats, 36, Hasselt.

—

1930

2 I. Prof. Dr. A. CARNOY, Senator, Oud-Minister van

Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, Oude
Markt, 24, Leuven.
22. CAM. HUYSMANS, Volksvertegenwoordiger, Oud-Minister van Kunsten en Wetenschappen, Burgemeester van
Antwerpen, Belgiëlei, 185, Antwerpen.

1923 1930

—

1930

23. Prof. Dr. J. VAN MIERLO (S. J.) Frankrijklei, 91, Antwerpen.

1925 1930

24. Dr. J. CUVELIER, Eere-Algemeen Rijksarchivaris, Kruisdagenlaan, 45, Brussel.
25. Prof. Dr. R. VERDEYEN, rue de Pitteurs, 2, Luik.

1924 1932

26.

1923

1931

FELIX TIMMERMANS, letterkundige, De Heyderstr., 30,

Lier.

1933
1925
27. Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, Schreursvest, 29, Leuven. 1928 1933
28. Prof. Dr. A. H. CORNETTE, Hoofdconservator van het
Koninklijk Museum van Schoone Kunsten, V. Desguinlaan, 64, Antwerpen.
1930 1934
29. EM. DE Bom, Eere-Hoofdbibliothecaris der stad Antwerpen, Huis ten Heuvel, Calmpthout.
1931
1935
30. Kan. Dr. FLORIS PRIMS, Archivaris, Marnixstr., 26,
Antwerpen.
1930 1935
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II. — BRIEFWISSELENDE LEDEN.
I. Prof. Dr. L. GROOTAERS, Naamsche steenweg, 158, HeverleeLeuven.

1930

2. Dr. A. VAN CAUWELAERT, Vrederechter, Markgravelei, 181, Antwerpen.

1920

3. Eerw. J.. EECKHOUT, Guislainstraat, Gent.

1931

4. LODE BAEKELMANS, Hoofdbibliothecaris der stad Antwerpen,

Beeldhouwerstraat, 5o, Antwerpen.

1932

5. Dr. DE MAN, Minister van Financiën en Werkverschaffing,
Boetendaallaan, go, Ukkel.

1933

6. Dr. ERN. CLAES, letterkundige, Stallestraat, 90, Brussel.

1934

7. Dr. J. GRAVLS, Metalenstraat, -27, Brussel.

1934
8. LODE MONTEYNE, letterkundige, de Moystraat, 9, Antwerpen. 1935

9. Prof. Dr. E. BLANCQUAERT, Nevelsche straat, 54, Mariakerke
(Gent).
I o. Prof. Dr. FR. BAUR, Leopoldlaan, 22, Gent.

1935
1936

III. -- BUITENLANDSCHE EERELEDEN.
I. KLUYVER (Prof. Dr. A.), Zuiderpark, 19, te Groningen.

1887

2. LOOTEN (Kan. Prof. Dr. CAMIEL), Rue Ch. de Muyssart, 20, te

Rijsel.

1897

3. BEETS (Dr. Adr.), redacteur van het Woordenb. der Nederl. Taal,

Witte Singe!, 79, Leiden.

igoo

4. MULLER (Prof. Dr. J. W.), Oud-redacteur van het Woordenb. der

Nederlandsche Taal, Leidensche straatweg, 15, Oestgeest bij
Leiden.
5. AALBERSE (Mr. P.-J.-M.), Johan van Oldenbarneveltlaan, 32, te
's Gravenhage.

1900
1919

6. CELLIERS (Mr. JAN F. E.), Kollegeplein, te Stellenbosch, Zuid-

Afrika.

1919

7. DU ToIT (Prof. Dr. J.-D.), te Potchefstroom, Zuid-Afrika.

Igig

8. VAN GINNEKEN (Prof. Dr. JAC), S. J., Styn Buysstr., i i, Nijmegen.

1919

9. JOERGENSEN (JENS JOHANNES), Via Sta Maria delle Rote, Assisi

(Italië).

1919

I o. DE Voos (Prof. Dr. C. G. N.), Van Hogendorpstraat, 27, Utrecht.

1919

I I. SCHRIJNEN (Prof. Dr. J.), St-Annastr. 17, te Nijmegen.

Iglo
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1921

13. STERCK (Dr. J. F. M.), Enschedéweg, 15, te Aerdenhout (Haar-

lem).

1922

14. JESPERSEN (Prof. Dr. 0.), Ermelundely Gentofte, te Kopen-

hagen.

1924

15. ROBBERS (Ferm.), te Schoorl (N.-H,)
16. MAWER (Prof. ALLEN) Provost of University College, London.
17.

Mevr. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK

1930
1931

(Henr.) te Bloemendaal

(Holland).

1931

18.

(Dr. P. C.) letterkundige, Laan Copes van Cattenburch,
49, te 's Gravenhage.

1932

19.
20.

(Mej. M. E.), Balistraat, 102, te 's Gravenhage.
KLOOS (Willem), letterkundige, Regentesselaan, 176, te 's Gravenhage.

21.

BROM

22.

HUIZINGA

23.

KRUITWAGEN (Fr.-J.),

BOUTENS

KRONENBERG

(Prof. Gerard), St-Annastraat, 185, Nijmegen.
(Prof. Johan), Slingerlandlaan, 4, Leiden.
Westen Wagenstraat, 55, Rotterdam.

24. VERWEY (Prof. Dr. Albert), Villa Nova, Noordwijk aan zee.
25.

COSTER

(Dirk), Voorstraat, ioi, Delft.

1933
1934
1934
1936
1936
1936
1936

V.

ALPHABETISCHE LIJST VAN DE AFGESTORVEN
LETTERKUNDIGEN EN GELEERDEN,
DIE ALS WERKEND, BRIEFWISSELEND, BINNENOF BUITENLANDSCH EERELID DEEL HEBBEN
UITGEMAAKT VAN DE ACADEMIE (1886-1936)

WERKENDE LEDEN.

(Dr. P. Paul), te Leuven; verkozen tot werkend lid,
27 October 1886; overleden, 1 Februari 1904.
ARNOLD (TH.-J.-L.), te Gent, verkozen tot werkend lid, 13 October 1897;
overleden, 16 April 1899.
BoLs (Dr. JAN), rustend pastoor, te Aarschot; verkozen tot briefwisselend
lid, 16 November 1887; tot werkend lid, 16 December 1981; tot binnenlandsch eerelid benoemd, 18 Juni 1919; overleden, 15 Januari 1921.
BOUCHERY (Jan), te Antwerpen; verkozen tot briefwisselend lid, 17 Juni
1903; tot werkend lid, 28 September 1904; overleden, 16 Mei 1911.
BROECKAERT (Jan), te Dendermonde; verkozen tot briefwisselend lid, 16
November 1887; tot werkend lid, 16 Augustus 1888; overleden te
Dendermonde, 9 Februari 1911.
BUYSSE (Baron CYR.), te Deurle (geb. Nevele, 20-IX-1859); verkozen tot
werkend lid, 19 November 1930. (Comm. L. 1929). Overleden, 25
Juli 1932.
CLAES (DES.), te Namen; verkozen tot briefwisselend lid, 24 December 1888;
tot werkend lid, 21 Augustus 1895; overleden, 7 Maart 1g1o.
CLAEYS (Dr. HENDRIK), te Gent benoemd bij de stichting der Academie,
8 Juli 1886; overleden te Gent, 17 December 1910.
COOPMAN (THEO)., te Brussel; verkozen tot werkend lid, 15 December 1886;
overleden, 4 Juni 1915.
COREMANS (Mr. EDW.), te Antwerpen; verkozen tot werkend lid, 15 Juli
1881; overleden, 2 November 1910.
DAEMS (Eerw. SERV.), te Tongerloo; verkozen tot werkend lid, 27 October
1886; overleden, 3o Juli 1903.
DE BETHUNE (Baron J.), te Brugge; verkozen tot werkend lid, 19 October
1904; overleden, 24 Maart 1907.
DE CEULENEER (Prof. AD.), te Oude God; verkozen tot briefwisselend lid,
22 Juni 1892; tot werkend lid, 17 Januari 1900; overleden, 25 November 1924.
DE FLOU (Karel), te Brugge (geb. Brugge, 9-VII-1853); verkozen tot briefALBERDINGK THIJM
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wisselend lid, 16 November 1887; tot werkend lid, 16 Augustus 1893;
overleden. 27 Juni 1931, te Brugge.
DE GHELDERE (Jhr. Dr. KAREL), te Couckelaere; verkozen tot briefwisselend
lid, 19 December 1889; tot werkend lid, 18 April 1899; overleden,
17 Juli 1913.
DE HONDT (L.), te Gent; benoemd bij de stichting der Academie, 8 Juli
1886; nam ontslag in 1886.
DE LAET (J.-A.), te Antwerpen; benoemd bij de stichting der Academie,
8 Juli 1886; overleden, 22 April 1891.
DELA MONTAGNE (VICTOR), te Antwerpen; verkozen tot briefwisselend lid,
19 December 1889; tot werkend lid, 16 Februari 191o; overleden te
Le Havre, in 1915.
DELCROIX (D.), te Schaarbeek; benoemd bij de stichting der Academie,
8 Juli 1886; overleden, 4 October 1887.
DE MAERE D 'AERTRYCKE (Baron AUG.), te Gent, verkozen tot werkend lid,
17 Januari 1894; overleden, 7 October 190o.
DE PAUW (Baron NAP.), te Gent; benoemd bij de stichting der Academie,
8 Juli 1886; overleden 8 April 1922.
DE POTTER (F.), te Gent; benoemd bij de stichting der Academie, 8 Juli
1886; eerste Bestendige Secretaris der Academie; overleden, 15 Augustus 1904.
DE Vos (Dr. AMAND), te Gent; verkozen tot werkend lid, 15 December 1886;

overleden, 4 November 1906.

te Brussel; verkozen tot werkend lid, 16 November 1887;
overleden 8 November 1888.
GAILLIARD (EDw.); benoemd bij de stichting der Academie, 8 Juli 1886;
tot Bestendig Secretaris benoemd, 31 December 1904; overleden,

DODD (GER.-J.),

29 Juli 1922.

te Antwerpen; benoemd bij de stichting der Academie, 8 Juli
1886; overleden, 3 Maart 1899.
GEZELLE (Dr. GUIDO), te Kortrijk; benoemd bij de stichting der Academie,
8 Juli 1886; overleden, 27 November 1899.
HANSEN (Dr. C.-J.), te Antwerpen; verkozen tot werkend lid, 27 October
1886; nam zijn ontslag, 3 December 1909; tot binnenlandsch eerelid
benoemd, 15 December 1go9; overleden, 13 April 191o.
HELLEPUTTE (J.), Minister van State, te Leuven; verkozen tot werkend lid,
16 Maart 1904; overleden, 22 Februari 1925.
HIEL (EMAN.), te Schaarbeek; benoemd bij de stichting der Academie,
8 Juli 1886; overleden, 27 Augustus 1899.
GENARD (P.),
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te Sint-Niklaas; verkozen tot briefwisselend lid, 24 December 1888; tot werkend lid, 20 April 1888; overleden I September 1906.

JANSSENS (ALF.),

LECOUTERE (Prof. Dr. C.), te Leuven; verkozen tot briefwisselend lid, 21 Juni

1905; tot werkend lid, 15 Mei 1907; overleden, 19 September 1920.
MAC LEOD (Prof. Dr. JULIUS), te Gent; verkozen tot briefwisselend lid,

12 Juni 190o; tot werkend lid, 15 Maart 1905; overleden 3 Maart 1919.
MATHOT (LOD.), te Antwerpen; verkozen tot werkend lid, 27 October 1886;

overleden, 5 Juli 1895.
MICHEELS (JAN), te Gent; verkozen tot werkend lid, 27 October 1886; over-

leden, 31 Augustus 1897.
MUYLDERMANS (Kan. Dr. JAC.), te Mechelen; verkozen tot briefwisselend

lid, 17 Juni 1896; tot werkend lid, 3o September 1903; overleden;
II September. 1929.
NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND (J.), te Vilvoorde; benoemd bij de

stichting der Academie, 8 Juli 1886; overleden, 22 Juni 1888.
OBRIE (Prof. Dr. JULIUS), te Gent; werkend lid, van 1886 tot 1919.
PERSYN (Prof. Dr. JULIUS), te Broechem; verkozen tot briefwisselend lid,
19 Juni 1912; tot werkend lid, 19 October 1921; overleden, 13 October

I 933.
PRAYON VAN ZUYLEN (Mr. A.), te Gent; verkozen tot briefwisselend lid,

16 November 1887; tot werkend lid, 17 Mei 1899; overleden te Twickenham (Engeland) in 1916.
ROERSCH (L.), benoemd bij de stichting der Academie, 8 Juli 1886; overleden,

28 October 1891.
ROOSES (M.), te Antwerpen; benoemd bij de stichting der Academie, 8 Juli

1886; nam ontslag, 16 November 1886.
Z. D. H. Mgr. RUTTEN, bisschop van Luik; verkozen tot werkend lid, 31
Maart 1919; overleden, 17 Juli 1927.
SCHARPE (Prof. Dr. Lop.), te Leuven (geb. Thielt, 24-X-1889), verkozen

tot briefwisselend lid, 14 Juni 181i; tot werkend lid, 31 Maart 1919;
overleden, 4 Mei 1935.
SCHUERMANS (L.-W.), te Wilsele; verkozen tot briefwisselend lid, 16 No-

vember 1887; tot werkend lid, 26 Juni 1888; overleden, 3o Augustus
1891.
SEGERS (GUSTAAF), te Hoogstraten; verkozen tot briefwisselend lid, 20 Juni

1894; tot werkend lid, 21 November 1900; overleden te Hoogstraten,
3 April 193o.
SERMON (H.), te Antwerpen; verkozen tot briefwisselend lid, 16 November

1887; tot werkend lid, 21 October 1891; overleden 2 Augustus 1904.
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SLEECKX (Dom.), te Antwerpen; verkozen tot werkend lid, 27 October 1886;

nam ontslag in November 1886.
SNIEDERS (Dr. AUG.), te Antwerpen; benoemd bij de stichting der Academie,

8 Juli 1886; overleden, 19 November 1904.
STALLAERT (KAREL), te Everberg; verkozen tot werkend lid, 15 December

1886; overleden, 24 November 1893.
STROOBANT (EUG.), te Brussel; benoemd bij de stichting der Academie,

8 Juli 1886; overleden, 6 Mei 1889.
TEIRLINCK (Dr. Is.), te Brussel (geb. Zegelsem, 2-I-1851); verkozen tot

briefwisselend lid, 12 Juni 1900; tot werkend lid, Ig December 1906;
overleden, Juni 1934.
VAN BEERS (JAN), te Antwerpen; benoemd bij de stichting der Academie,

8 Juli 1886; nam ontslag, 15 November 1886.
VAN DER HAEGHEN (Jhr. Dr. F.), te Gent; benoemd bij de stichting der
Academie, 8 Juli 1886; nam ontslag, 21 Juni 1893; tot binnenlandsch

eerelid der Academie benoemd, Ig Juli 1893; overleden, 23 Januari
191 3 •
VAN DE WOESTYNE (Prof. KAREL), te Gent, verkozen tot briefwisselend lid,

18 Juni 1919; tot werkend lid, 16 Juli 1919; overleden 24 Augustus 1929.
VAN DROOGENBROECK (JAN), te Brussel; verkozen tot werkend lid, 27 October

i886;overleden, 26 Mei 1902.
VAN EVEN (EDW.), te Leuven; verkozen tot briefwisselend lid, 16 November

1887; tot werkend lid, 24 December 1888; overleden, II Februari 1905.
VAN HOONACKER (Prof. Dr. A.), te Brugge, verkozen tot briefwisselend
lid, 16 Juni 1920; tot werkend lid, 21 Januari 1925, overleden, 1 Novem-

ber 1933.
VAN OYE (Dr. EUGEEN), te Oostende; verkozen tot briefwisselend lid, 21 Juni

1905; werkend lid, van Ig10 tot 1919.
VERRIEST (Eerw. Dr. HUGO), te Ingoygem; verkozen tot briefwisselend lid,

15 Juni 1904; tot werkend lid, 17 October 1906; overleden, 28 October 1922.
WATTEZ (OMER), te Brussel, verkozen tot briefwisselend lid, 21 Juni 1905;

tot werkend lid, 24 September 1913; overleden 26 Maart 1935.
WILLEMS (Prof. P.), te Leuven; benoemd bij de stichting der Academie,
8 Juli 1886; eerste Bestuurder der Academie; overleden 22 Februari

1888.
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BRIEFWISSELENDE LEDEN.

BAUWENS (Dr. Is.), te Aalst; verkozen tot briefwisselend lid, 15 Juni 181o;

overleden, 9 October 1918.
DE CORSWAREM (Ridder A.), te Hasselt; verkozen tot briefwisselend lid,

12 Juni i goo; overleden, 13 Juni 1909.
DE KONINCK (LOD.) te Mechelen; verkozen tot briefwisselend lid, 15 Juni

1888; nam ontslag, II November 1904.
(Dr. Lop.), te Antwerpen; verkozen tot briefwisselend lid, 16 November 1887; overleden in 1888.

DELGEUR

DOSFEL (Mr. Lon.), te Dendermonde; briefwisselend lid, van 1914 tot 1919.
FABRI (Ingen. EDM.), te Gent briefwisselend lid, van 1913 tot 1919.
FIERENS (Dr. A.), te Grimberghen (Brussel); verkozen tot briefwisselend lid,

15 Juni 1910; overleden, g October 1921.
HAERYNCK (HIPPO, te Brussel; briefwisselend lid, van 1887 tot 1919,
LOVELING (Mej. VIRGINIE), te Gent; verkozen tot briefwisselend lid, 18 Juni

1919; overleden 1 December 1923.
VAN DEN BERGHE (R.), te Gent; briefwisselend lid, van 1910 tot 1919.
VAN DER LINDEN (Mr. JULIAAN), te Brussel; verkozen tot briefwisselend lid.

14 Juni 1911; overleden, 14 October 1911.
VAN SPILBEECK (W.), te Tongerloo; verkozen tot briefwisselend lid, 12 Juni

190o; overleden,

21

Juli 1912.

te Vollezeele, verkozen tot briefwisselend lid, 20 Juni
1923; overleden te Brugge, I Maart 193o.

WALGRAVE (AL.),

BINNENLANDSCHE EERELEDEN.

(Dr. JAN), te Aarschot; werkend lid (XII); wordt, 18 Juni 1919, tot
binnenlandsch eerelid benoemd. Overleden, 15 Januari 1921.

BOLS

HANSEN (Dr. C.-J.), te Antwerpen; werkend lid (XXI), wordt, 15 December

tot binnenlandsch eerelid benoemd. Overleden op 13 April 1 g1 o.
1909,
(Jhr. Dr. FERDINAND), te Gent, werkend lid (XVII).
wordt, io Juli 1893, tot binnenlandsch eerelid benoemd. Overleden
23 Januari 1913.

VAN DER HAEGHEN
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BUITENLANDSCHE EERELEDEN.

ACQUOY (Dr. J.-G.-R.), te Leiden; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

19 Juni 1895; overleden in 1897.
ALBERDINCK THIJM (Dr. J.-A.), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch

eerelid, 16 November in 1888.
ALLEN (Prof. Percy Stafford), President of Corpus Christi College, te Oxford;

verkozen tot buitenlandsch eerelid, 18 Juni 1930
(THEODOOR J. I.), te Gent; verkozen tot buitenlandsch eerelid,
16 November 1887; tot werkend lid (II), 13 October 1897; overleden
16 April 1899.

ARNOLD

BAUMGARTNER (ALEXANDER), S. J., te Luxemburg; verkozen tot buiten-

landsch eerelid, 12 Juni 1900; overleden, 5 September 1910.
BEETS (Dr. NICOLAAS), te Utrecht; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden in 1903.
BLOK (Prof. Dr. L.-J.), te Leiden; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 18
Juni 1907; overleden, 24 October 1929.
BOEKENOOGEN (Dr. G.-J.), te Leiden;verkozen tot buitenlandsch eerelid,

12 Juni 1 goo; overleden, 26 Augustus 1930.
BoHL (Dr. JOAN), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16
November 1887; overleden in igo8.
BONVARLET (ALEXANDER), te Duinkerke; verkozen tot buitenlandsch eerelid,
29 December 1890; overleden in 1899.
BRADLEY (Dr. HENRY), te Oxford; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 15
Juni 1921; overleden in 1923.

(Eerw. JOAN- WILLEM), te Nieuwer-Amstel. bij Amsterdam, later
te Bovekerk; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 29 December 1890;
overleden in 1893.

BROUWERS

BURGERSDIJK (Dr. L.-L.-A.-J.), te Deventer; verkozen tot buitenlandsch
eerelid, 22 Juni 1892; overleden in 1900.
CAMPBELL (Dr. M.-F.-A.-G.), te 's Gravenhage; verkozen tot buitenlandsch

eerelid, 16 November 1887; overleden in 1890.
CORTYL (EUG.), te Hazebroek; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 18 Juni

1919; overleden, 13 Augustus 1935.
COSIJN (Dr. P.-J.), te Leiden; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16 Novem-

ber 1887; overleden in 1899.
DE BACKER (LODEWIJK), te Noord-Peene (Frankrijk); verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16 November 1887; overleden in 1897.
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DE BEER (TACO H.), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

18 Juni 19o2; overleden in 1923.
DE COUSSEMAKER (FELIX), te Rijsel (Frankrijk); verkozen tot buitenlandsch

eerelid, 18 Juni 1919; overleden 1 Juli 1921.
DE COUSSEMAKER (IGNAAs), te Belle (Frankrijk); verkozen tot buitenlandsch

eerelid, 16 November 1887; overleden, 15 Januari 18go.
DE MEESTER ( JOHAN), te Rotterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

18 Juni 1824; overleden in 1931 (R. L. II).
DE VRIES (Dr. MATTHIAS), te Leiden; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden in 1892.
EVERTS (Dr. W.), te Rolduc; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16 No-

vember 1887; overleden in 190o.
EYMAEL (Dr. H.-J.), te Elsene; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 18 Juni

1919; overleden, 4 Maart 1932.
FRANCK (Dr. J.), te Bonn; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16 Novem-

ber 1887; overleden in 1914.
FRUIN (Dr. R.), te Leiden; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 19 Decem-

ber 1889; overleden in 1899.
GALLEE (Dr. J.-H.), te Utrecht; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 21 Juni

1893; overleden, 4 Februari 1908.
GROTH (KLAUS), te Kiel; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16 November

1887; overleden in 1899.
HABETS (Joz.), te Maastricht; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16 No-

vember 1887; overleden in 1893.
HEYNE (Dr. MoRIz), te Gottingen; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden, 1 Maart 1906.
KALFF (Prof. Dr. G.), te Noordwijk aan zee; verkozen tot buitenlandsch

eerelid, 14 Juli 1911; overleden, 31 Augustus 1923.
KERN (Dr. J.-H.-J.), te Utrecht; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16 No-

vember 1887; overleden in 1917.
KERN (Dr. Prof. J.-I-f.); verkozen tot buitenlandsch eerelid, 20 Juni 1928;

overleden. 19 December 1933.
KUYPER (Dr. ABRAHAM), te 's Gravenhage; verkozen tot buitenlandsch

eerelid, 17 Juni 19o3; overleden in November 1920.
LOGEMAN (Prof. Dr. H.), te Sleydinge; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

18 Juni 1919; overleden 27 Januari 1936.

- 304 MARTIN (Dr. ERNST), te Strassburg; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

15 Juni 1898; overleden 13 Augustus 191o.
MOLTZER (Dr. HENRI-ERNEST), te Leiden; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden in 1916.
MURRAY (Sir James A. H.), te Oxford; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 Juni 1909; overleden in 1916.
NUYENS (Dr. WILLEM JOAN), te Westwout; verkozen tot buitenlandsch eere-

lid, 29 December 1890; overleden in 1894.
PRINSEN (Prof. Dr. J.), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

18 Juni 1924, overleden 15 Juli 1935.
QUACQ (Dr. H.-P.-G.), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid,
21 Juni 1893.
SCHAEPMAN (Dr. H.-J.-A.-M.), te 's Gravenhage; verkozen tot buitenlandsch

eerelid, 16 November 1887; overleden in 1903.
SCHERPENZEEL (J.), te Brussel; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 24 Decem-

ber 1888; overleden in 1892.
SCHIMMEL (J.-H.), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

23 Juni 1897; overleden 14 November 1906.
SIJMONS (Prof. Dr. B.), te Groningen; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

17 Juni 1903, overleden 23 Maart 1935.
SNIEDERS (Dr. RENIER), te Turnhout; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden, 9 April 1888.
TANNEN (Dr. KARL.), te Bremen; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 17

Juni 1896; overleden in 1904.
TEN BRINCK (Dr. JAN), te Leiden; verkozen tot buitenlandsch eerelid,
20 Juni 1894; overleden in 1901.
TEN KATE (Dr. J.-J.-L.), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden in 1890.
TEPE VAN HEEMSTEDE (LEO), te Oberlahnstein; verkozen tot buitenlandsch

eerelid, 19 Juni 1901.
TE WINKEL (Dr. JAN), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden, 31 Mei 1927.
VERDAM (Dr. J.), te Amsterdam; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 16

November 1887; overleden in 1919.
VIOTTA (HENDRIK), te 's Gravenhage; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

21 Juni 1899; overleden 18 Februari 1933.

— 305 —
WEALE (W.-H. JAMES), te Londen; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden in 1917.
WENKER (Dr. GEORG), te Marburg a. Lahn; verkozen tot buitenlandsch

eerelid, i6 November 1887; overleden. 17 Juli 1911.
WINKLER (Dr. JOHAN), te Haarlem; verkozen tot buitenlandsch eerelid,

16 November 1887; overleden in 1918.
WRIGHT (Prof. Dr.), te Oxford; verkozen tot buitenlandsch eerelid, 18 Juni

1919; overleden in 193o.
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