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EEN WOORD VOORAF
Toen in 1914 de werelclramp over ons kwam, viel de werking van
de Wetenschappelijke Congressen noodzakelijkerwijze stil. Toen de
orkaan had uitgewoed, lag veel dooreengeschokt of stuk. Dat de
levenswil van ons yolk intusschen ongerept gebleven was, bleek o. n-i.
uit het feit dat op het derde Philologencongres — 18-19-20 September 1920 samen met het 19 e Natuur-, Wis- en Geneeskundig en
het 8e Rechtskundig Congres te Gent gehouden — niet minder dan
807 leden waren ingeschreven, tegen 271 op het eerste Congres (1910)
en 64.3 op het tweede (1913). Met de negen en veertig lezingen over
zeven (eigenlijk acht) afdeelingen verdeeld, leverde het Philologencongres, naast en met de andere Congressen, het onomstootbare
bewijs dat de Vlaamsche Wetenschap heel anders uit het oorlogsgebeuren was gekomen dan niet weinigen hadden gevreesd en —
anderen hadden verhoopt.
Ter oorzake van de groote herinrichtingskosten, de zware uitgaven
bij het drukken, den geringen inleg (10 fr., in de plaats van 5 fr. voor
den oorlog) en het ontbreken van de noodige toelagen, konden geen
Handelingen worden uitgegeven. Zoo werd beslist dat zij die lid waren
in 1920, voor het vierde Congres — 6-7 Aug. 1921 samen met
het 20e Natuur-, Wis- en Geneeskundig en het 9e Rechtskundig Congres te Mechelen te houden — geen inleg zouden betalen. Nieuwe
leden schreven in, zoodat het aantal in 1921 nog grooter was
dan in '20.
Opzettelijk werden op het programma van het vierde Congres
minder lezingen gebracht dan op het derde, en werd meer tijd
beschikbaar gesteld. Een wijziging valt buitendien nog aan te stippen : het onderzoek naar den stand van verschillende wetenschappen
en de middelen om in dezen het gestelde doel te bereiken. Dat leek
op zichzelf al buitengewoon interessant ; bovendien moest het wel
leiden tot meer discussie, meer voeling onder de wetenschappelijke
werkers, en allicht een spoorslag zijn voor nieuwen arbeid. — Waar
voor het eerst ook Noordnederlanders optraden met een lezing en
ook voor het eerst officieele betrekkingen waren aangeknoopt met
wetenschappelijke vereenigingen benoorden den Moerdijk, bleek nog
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duidelijker dat de Vlaamsche Philologencongressen sterker staan
clan ooit.
in korten tijd zijn de Wetenschappelijke Congressen — waar in
1921 nog bijkwam de Eerste (welgeslaagde) Congresdag voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde, die ook voor philologen belang had —
overigens de mooiste uiting geworden van onze wetenschappelijke
bedrijvigheid, het beste wat ons yolk presteeren kan, onze Hoogeschool in actie.
Op de huishoudelijke vergadering van het vierde Philologencongres
werd het uitgeven van Handelingen uitvoerig besproken. Met de tijdschriften kon toen nog geen vaste regeling worden getroffen, zooals
bij de medici met het Geneeskundig Tijdschrift, bij de natuurkundigen
met het Natuurwetenschappelyk 7 ydschrift, bij de rechtsgeleerden met
het Rechtskundig Tijdschrift enz. Daarop werd besloten dat elke spreker
vrij zou blijven om zijn heele bijdrage to laten verschijnen in een
tijdschrift naar zijn keuze, en een verkorte bundel Handelingen zou
worden uitgegeven — die thans voorligt.
Tot onze spijt kon van enkele lezingen maar weinig worden opgenomen, van een paar zelfs niets. Daarentegen werden andere niet
verkort, maar wel degelijk in extenso afgedrukt.
Moge het geheel een blijvende herinnering zijn aan blijde dagen 1

Wetenschappelijke
Vlaamsche Congressen, 1921.
PROGRAMMA.
GEZAMENLIJKE REGELINGSCOMMISSIE. (1)
Namens « De Vereeniging het Natuur-, Wis- en Geneeskundig
Congres » :
Prof. Dr. Daels,
Dr. De Maeyer,
Ingenieur E. Martens,
Dr. sc. Poppe;
Namens het 1Xe Congres voor Rechtswetenschappen:
Mr. Juliaan Van den Bossche (2) ,
Mr. Joz. Van Overbeke;
Namens «De Vereeniging de Vlaamsche Philologencongressen» :
Prof. J. Vercoullie,
Dr. J. Goossenaerts;
Secretaris-penningmeester :
Dr. J. Goossenaerts,
Molenstraat, 23, S. Amandsberg (Gent).
GEZAMENLIJKE REGELINGSCOMMISSIE VAN PLAATSELIJKEN AARD TE MECHELEN.
Eerevoorzitters :
Dr. Brusselmans,
Rosiers, bestuurder van de Academie voor
Schoone Kunsten,
Notaris Van de Walle, oud-volksvertegenwoordiger.
(1) Leden als dusdanig aangesteld door de onderscheidene Congressen, ter uitvoering
van een wensch dienaangaande uitgesproken op de openingsvergadering van de drie
Congressen, Sept. 1920, to Gent.
(2) Sedertdien overleden.

Voorzitters :

Dr. P. Lamborelle,
Kan. Dr. J. Muyldermans, lid van de Kon. Vi.
Academie;
Onder000rzitters :

Kan. Dr. J. Laenen, archivaris van het Aartsbisdom,
Alb. Nobels, advocaat,
Kan. Vosters, bestuurder van de Vrije Normaalschool ;
Secretarissen :

Dr. J. Michiels, leeraar aan het Kon. Atheneum,
L. Rombout, leeraar aan 's Rijks Middelbare
School;
Penningmeester :

E. H. Dr. A. Boon, leeraar aan S. Romboutscollege.
AGENDUM.

Zaterdal, 6 Augustus.
10 u. Huishoudelijke vergadering voor elk Congres afzonderlijk,
in de lokalen van het Kon. Atheneum.
11 u. Gezamenlijke huishoudelijke vergadering voor de drie Congressen in het Kon. Atheneum voornoemd.
2 u. Gezamenlijke openingsvergadering voor de drie Congressen,
in den Stadsschouwburg.
DAGORDE :
i ) Welkomgroet door Kan. Dr. J. Muyldermans, voorzitter van
de plaatselijke Regelingscommissie.
2) Toespraak door Mr. L. Franck, voorzitter van het Rechtskundig
Congres.
3) Prof. J. Vercoullie : A. De Cock herdacht.
4) Prof. Dr F. Daels : Na 25 Jaar.
5) Juffr. Poelman : Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde.
2 u. 30 — 3 u. 15. E. H. Aerts : De Traditie in opvatting en uitvoering van het Lam Gods der gebroeders Van Eyck (met
eenige lantaarnplaatjes).
3 1/2 — 61/2 u. Vergadering voor de afdeelingen van elk Congres.
Voor het Philologencongres, in S. Romboutscollege.
6 1/2 u. Ontvangst op het Stadhuis.

8 — 11 u. Eerste opvoering van Iphigeneia (vertaling Dr. Boutens)
door « Het Vlaamse Volkstoneel », onder leiding van Dr. J.
0. De Gruyter, in de feestzaal van het Klein Seminarie.
Zondag, 7 Augustus.
9 1/2 — 1 u. Vergadering voor de afdeelingen van elk Congres.
Lokalen zooals daags to voren.
2 u. Bezoek aan S. Romboutskathedraal, onder leiding van Kan.
Dr. J. Laenen, archivaris van het Aartsbisdom.
3 1/2 u. Algemeene gezamenlijke vergadering voor de drie Congressen, in den Stadsschouwurg.
DAGORDE :
Bondig verslag over het verloop van elk Congres.
Mededeeling aangaande de eerstvolgende Congressen.
Dr. Sano : Nog, en steeds nog meer over abnormalen.
Bouwmeester Huib Hoste : Over Bouwkunst (met lantaarnplaatjes) .
5) Slotwoord door Prof. Dr Daels.
61/2 1) Feestmaal in de groote zaal van het Gesticht Scheppers.
2) Bezoek aan Oud-Mechelen, onder leiding van leden der
Oudheidskundige Vereeniging.
9-10 u. Beiaardconcert door Meester Jef Denijn en zijn leerlingen.
1)
2)
3)
4)

Maandag, 8 Augustus.
Eerste Congresdag voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde.

Vierde Philologenkongres.
INRICHTERS : De « Vereeniging De Vlaamsche Philologencongressen », waarvan voorzitter Prof. Vercoullie en
secretaris-penningmeester Dr. J. Goossenaerts.
OFFICIEELE VERTEGENWOORDIGING BIJ HET
PHILOLOGENCONGRES.
Afgevaardigde van de « Vereeniging Het Nederlandsch Philologencongres » : Dr. C. P. Burger Jr., ondervoorzitter, (Amsterdam).
Afgevaardigde van de « Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden » : Prof. Dr. C. G. N. de Vooys (Utrecht).
Afgevaardigde van de Kon. Vi. Academie voor Taal- en Letterkunde : Kan. Dr. J. Muyldermans.

VERGADERING DE AFDEELINGEN
Zaterdag, 6 Augustus (3 1/2 — 6 1/2 u.)
OPVOEDKUNDE :
31/2 u. E. H. Dr. De Hovre : Over Opvoedkunde.
41/2 u. Kan. Van Langendonck : Over Apperceptie.
5 u. Dr. F. Roels : De Psychologie van den onderwijzer.
6 u. P. Dr. Reypens : De Bibliotheek van een opvoeder bij het
begin van de XVII' eeuw.
VOLKSKUNDE :
31/2 u. A. De Cock : Over den huidigen stand van de studie der
Folklore in Vlaanderen, met plannen en wenschen voor de
toekomst.
41/2 u. W. Baekelmans : Ons yolk tegen den Duitsch.
51/2 u. Maur. De Meyer : De Sprookjeskunde — Historisch overzicht, Naar huidige stand, hare toekomst.
GESCHIEDENIS VAN DE LETTERKUNDE :
31/2 u. P. Dr. J. Van Mierlo Jr. : De gelukzalige Hadewych.
4 1 /4 u. Dr. C. Huysmans : Over eenige nieuwe handschriften van
spelen uit de Rederijkersperiode.
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5 u. Prosper Verheyden : Over den Maagdendans.
5 3/4 u. Prof. Dr. J. Persyn : Een paar gedachten over methode
in de Vergelijkende Literatuurgeschiedenis.
Zondag, 7 Augustus (E.' 1/2 — 1 u )

WI JSBEGEERTE
9 1/2 u. P. Dr. Missiaen : De Philosophie van de Socialisatie.
10 1/4 u. Dr. Fr. Roels : Bijdragen tot een moderne psychologie van
het denken uit de middeleeuwsche mystiek.
11 u. Prof. Dr. Aug. Mansion, pr. : Het Eudaimonisme, een to hervormen leerstuk uit de aristotelische nalatenschap.
11 3/4 u. Dr. Fransen : Verantwoordelijkheid in het Strafrecht.
KLASSIEKE PHILOLOGIE, OWE GESCHIEDENIS EN
ARCHAEOLOGIE :
91/2 u. Prof Dr. A. Carnoy : Kort onderhoud over den vooruitgang
van de wetenschappelijke studie der talen en in 't bizonder
der oude talen, met de daarmee nauw verbonden onderwerpen.
101/2 u. P. Geerebaert, S. J. cand. phil. : Noord-Nederlandsche boeken voor het onderwijs in de klassieke talen.
11 u. Dr. C. P. Burger Jr. : Over Horatius' « Odi profanum vulgus ».
11 3/4 u. P. Geerebaert S. J. cand. phil. : Vertalen.
12 1/4 u. Dr. K. Elebaers, pr. : De Katharsis-theorie bij Plutarchos.
GERMAANSCHE EN ROMAANSCHE PHILOLOGIE :
9 1/2 u. Dr. G. G. Kloeke : Over dialectenonderzoek.
10 1/2 u. Prof. Dr. C. G. N. de Vooys : Het belang van spellingvereenvoudiging voor Zuid-Nederland.
11 1/2 u. Prof. Dr. J. Mansion : De huidige stand van het toponymisch onderzoek, vooral in Belgie.
121/2 u. Dr. Jos. Leenen : Onderzoek naar den oorsprong en de ontwikkeling van het Limburgsche tweegestaltige accent.
MIDDELEEUWSCHE EN NIEUWE GESCHIEDENIS :
9 1/2 u. Prof. Dr. Geyl : De Nederlandsche historici en de scheuring der Nederlanden op het einde der 16 e eeuw.
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10 1/4 u. Rijksarch. J. Lyna : Overzichtelijke bijdrage aangaande de
geschiedenis van Limburg.
11 u. Dr. J. Laenen, pr. : De oorsprong van Mechelen, in verband
met het ontstaan der Brahantsche steden over 't algemeen.
11 3/4 u. Prof. Dr. R. Lemaire, pr. : Het onderwerp van Van
Eyck's « Aanbidding n.
112/2 u. Dr. J. Paquay, pr. : De Volkstaal waargenomen in de bronnen der plaatselijke geschiedenis.

HUISHOUDELIJKE VERGADERING
A. van de « Vereeniging De Vlaamsche Philologencongressen ».
De vergadering wordt geopend door Mr. L. WILLEMS, ondervoorzitter. Hij geeft dadelijk het woord aan de secretaris-penningmeester, Dr. J. Goossenaerts, die het verslag uitbrengt verschenen
in het programma voor de Congressen, blz. 67 en volgg.
Over het uitgeven van Handelingen — een vrij ingewikkelde
kwestie — volgde daarop een uitvoerige bespreking, die niet leidde
tot een klare, afdoende beslissing. Vrijheid werd gegund aan de
sprekers om hun bijdrage te laten uitgeven in tijdschriften naar hun
keuze — waarmede dan rekening zou worden gehouden bij het
eventueele uitgeven van « Handelingen ».
B. Voor de drie Congressen.
De vergadering wordt geleid door Prof. Dr. F. DAELS en vrij
druk bijgewoond. Na verslag van den secretaris-penningmeester
van de Gezamenlijke Regelingscommissie over haar werkzaamheid
tijdens het dienstjaar 1920-1921, worden de voorstellen onderzocht
omtrent plaats en datum van de a. s. congressen. Met het voorstel
om voortaan de congressen minstens drie voile dagen te laten duren
wordt ingestemd. Als plaats worden voorgesteld Leuven, Antwerpen
en Brugge ; als datum, de 1 e Zondag na Paschen, de 1 e Zondag van
Augustus, of van September. Over beide punten raakte de vergadering het niet eens, zoodat de beslissing dienaangaande werd overgelaten aan de Gezamenlijke Regelingscommissie.

GEZAMENLIJKE
OPENINGSVERGADERING VOOR
DE DRIE CONGRESSEN
Zaterdag 6 Augustus, om 2 u. in den Stadsschouwburg.

Op het verhoog nemen plaats de leden van de commission en de
afgevaardigden uit Nederland. De zaal loopt vol. Klokslag 2 uur
neemt de voorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, het woord om
de congresleden aldus te verwelkomen :
Geachte Vergadering,
lk acht mij gelukkig en vereerd, als voorzitter en tolk der Regelingscommissie, u allen, hooggeachte en geleerde landgenooten,
taalgenooten uit het Noorden en elders, welkom te heeten in de aloude gastvrije Dijlestad.
Welkom uit ganscher herte !
In dien welkomgroet, bondig en klaar lijk het de taal des herten
past, willen wij de gevoelens uiten — gevoelens van hoogachting,
van genegenheid, ja en van dankbaarheid, — welke wij koesteren
jegens alien die de wetenschap in en door de moedertaal beoefenen
of bevorderen en met dit Congres willen medewerken.
Lang genoeg heeft men te onzent met het voorwendsel, met het
vooroordeel, of — laat ik maar vlakaf zeggen — met de lasterrede
getchermd, dat wij ons, op het gebied der wetenschap, met onze
taal niet kunnen behelpen. Wie hoorde dit niet ? Wie las dit niet in
tal van kranten ?
Gij mannen van de daad, gij slaat dat verwijt den bodem in, en
uit uw lofweerdig voorbeeld, uit uw geleerde studies zal ons yolk
'leper en gegronder bewustzijn van eigen kracht en eigen grootheid
opdoen.
En daarom, — wij herhalen het, — roepen wij u uit ganscher
herte welkom toe en dank ! Inzonderheid zij dit herhaald voor de
talrijke Congresleden uit het Noorden, die ons z66 bereidwillig en
genegen de lessen van hun voorbeeld en de vruchten van hun arbeid
komen meedeelen. Bij voorbaat ja, zij hun reeds onze beste dank
gezeid !
Wij staan bier in de stad, die van ouds voor leuze voert : In trou-
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trouw, o ja ! aan den breeden, vaderlandschen geest van den betreurden, genialen grondlegger dezer wetenschappelijke Vlaamsche
Congressen, wijlen vriend Dr. Mac Leod !... trouw aan 't ideaal
waar hij z66 onverdroten naar streefde, de verheffing en veredeling
van ons yolk door kunst en wetenschap... Sterk en vast zullen we
in die trouwe staan door onderlinge behulpzaamheid, door onderlinge hoogachting en waardeering... Noord en Zuid de handen
strengelend tot steun en bloei van 't gemeenschappelijk erf der voorouders, tot bekrachtiging van eendracht en vrede, en tot ontwikkeling der wetenschap onder ons yolk... Hertelijk welkom, ja, Mijne
Heeren ! hertelijk dank voor het voorbeeld dat gij geeft, voor het
werk dat gij verrichten zult, en het vele goede dat wij er uit verhopen ten bate van yolk en maatschappij.

De vergadering onthaalde deze woorden op welgemeende toejuichingen.
Daarna kwam Prof. J. VERCOULLIE aan het woord om te herdenken wijien A. de Cock (1).
Deze hulde aan onzen grooten folklorist werd op warme toejuichingen onthaald.
Na de toespraak van Mr. L. FRANCK, voorzitter van het Rechtskundig Congres, neemt
Prof. Dr. DAELS het woord als volgt :
In September 1897 kwam te Gent, op initiatief en onder de
bezielende leiding van den nooit volprezen grooten Vlaming, Prof.
D r JULIUS MAC LEOD, het eerste Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres samen.
In alien eenvoud, midden in de onverschilligheid van de massa der

gestudeerde Vlamingen, werd er de grondslag gelegd van de inrichting,
die het sterkst zou bijdragen tot de wetenschappelijke heropbeuring
van Vlaanderen.
Die schijnbaar weinig beteekenende gebeurtenis zou trouwens
ongemerkt zijn voorbijgegaan, hadde niet een hooggeleerde beer der
Universiteit het noodig geacht zich in een plaatselijk vlaamschvijandig
blad met het diepste misprijzen over het « bespottelijk D streven van
een handsvol verdwaalde idealisten uit te laten.
Ouderen dan uw voorzitter zouden u kunnen vertellen over deze
(1) Prof. Vercoullie kon later de hand niet meer leggen op deze bijdrage, zoodat wij
ze hier wel moeten missen.
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historische bijeenkomst in het kleine, bouwvallige auditorium van den
stemmigen 0 Baudeloohof » — den toenmaligen plantentuin der Gentsche Universiteit — waarin de deelnemers (leden van het door
Mac Leod gestichte Kruidkundig Genootschap Dodonaea en eenige
Vlaamsche geneesheeren en studenten) zich in en om de collegebanken verdrongen om de geestdriftige openingsrede van Mac Leod
te aanhooren en aan de verdere werkzaamheden van het Congres deel
te nemen.
Zij waren ten getale van 101, die den oproep van de inrichters
hadden beantwoord ; onder hen een aantal Vlaamschgezinden, leeken
op het gebied der natuurlijke wetenschappen en der geneeskunde, die
door hun toetreding een blijk van waardeering en aanmoediging
aan den vereerden leider wilden geven en in het vervolg enkel
zoolang lid bleven tot de toekomst van deze nieuwe schepping van
Mac Leod's durf en volharding als verzekerd kon beschouwd worden.
Weinigen van hen, die het voorrecht hadden den eersten steen van
deze Congressen te leggen, behooren nog onder ons. De dood heeft
velen, niet de minsten, uit ons midden weggemaaid, onder wie de
drie leden van het Bestuur van het eerste Congres : Prof. J. Mac Leod,
Prof. Ed. Bouqu6 en apotheker Gustaaf Staes. Aan hunne nagedachtenis
brengen wij eene dankbare hulde. Anderen, onder de trouwste leden
en beste medewerkers, blijven wegens omstandigheden, waarop wij
thans niet nader ingaan, van ons verwijderd.
Aldus werd de weinig benijdenswaardige, ofschoon vereerende taak,
over het ontstaan dezer bijeenkomsten te spreken, opgedragen aan
iemand, die in 1897 nog op de collegebanken zat, en het voorrecht
niet heeft gehad hunne eerste ontwikkelingsperioden mede te maken.
De vraag : « Wat was de bedoeling van de inrichters ? » is niet met
officieele oorkonden te beantwoorden. Over openingsreden en toespraken zwijgen de Handelingen der eerste Bijeenkomsten.
Dit is zeker : noch om Vlaamschgezind dilettantisme, noch om
naaperij van wat in Nederland geschiedde, zooals sommigen zich zelf
wijsmaakten, was het den geestdriftigen stichter te doen : hooger en
verder gingen zijne blikken in de toekomst : de Congressen moesten
worden een machtig wapen tot het bereiken van de drie bij Mac Leod
onafscheidbaar geworden levensidealen, die hij met een hartstochtelijke
taaiheid nastreefde : het bevorderen der wetenschap op zich zelf,
het vormen van wetenschappelijk toegeruste Vlamingen, die met hem
de cultureele verheffing van het yolk zouden bewerken en, last not
least, op de meest geschikte wijze bijdragen tot de vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool.
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Hoeft er wel de nadruk op gelegd dat het eerste Congres, in 1897,
werd bijeengeroepen kort na het inzetten van den strijd voor de
vervlaamsching van Gent, door het verschijnen van Mac Leod's
ophefmakend verslag namens de eerste Hoogeschoolcommissie ?
In Mac Leod's opvatting waren beide, de Vlaamsche Hoogeschool
en de Congressen, onafscheidbaar als doel en middel, als gevolg en
oorzaak met elkander verbonden ; het kon dan menschelijkerwiis niet
anders dan dat, toen het hem duidelijk werd dat zijne actie ten voordeele der vervlaamsching van Gent schipbreuk Teed, en hij, diep
ontgoocheld en den bitteren strijd moede, zich uit de Vlaamsche
Beweging terugtrok, Mac Leod ook aan and.eren de zorg overliet over
't lot van zijn schepping te beslissen.
Na zijn algemeen betreurd en helaas onwederroepelijk gehandhaafd
besluit, is de nieuwe leiding het oorspronkelijk doel getrouw gebleven :
denken wij ons slechts een oogenblik na den vooroorlogschen kruistocht
van het Natuur- en Geneeskundig Congres in Vlaanderen van gouw
tot gouw, van stad tot stad, dan hooren we nog in onzen geest bij elke
openingsrede, bij iedere officieele ontvangst de openbare belijdenis of
een duidelijke zinspeling op den onwrikbaren eisch : de verovering
der Gentsche Hoogeschool.
Naarmate de Jaarlijksche Congressen, van Gent uit, over Antwerpen
en Brussel het Vlaamsche land doorkruisten, zagen zij regelmatig en
trapsgewijs de belangstelling der gestudeerde Vlamingen toenemen en
hun zedelijken invloed van jaar tot jaar versterken. Tot die ononderbroken ontwikkeling heeft wel het sterkst bijgedragen de in 1906
voltrokken groepeering der vaste leden tot de stevig ingerichte
Vereeniging het « Vlaamsch- Natuur- en Geneeskundig Congres »,
waarvan beurtelings Prof. De Bruyne, Prof. Gallemaerts en de betreurde
Dr Bauwens de leiding hadden, terwijl het secretariaat jarenlang op
voorbeeldige wijze door den onvermoeibaren secretaris-penningmeester
Dr C. De Bruycker werd waargenomen.
Met getallen zal ik u niet vermoeien ; slechts enkele wil ik er U in
herinnering brengen. Het eerste Congres (1897) te Gent omvatte
3 afdeelingen ; er waren 24 spreekbeurten en in 't geheel 101 toetreders.
Het 17e Congres (1913, Gent) telde 769 toetreders, (onder wie 593
bestendige leden) ; er waren een honderdtal mededeelingen verdeeld
over 8 afdeelingen.
Tegenover dit machtig organisme en zijn degelijken arbeicl * konden
de openbare besturen niet lang onverschillig blijven. De stedelijke
besturen, die het Congres ontvingen, wedijverden om het zedelijk en
stoffelijk te steunen ; de Provincieraden volgden dit voorbeeld en
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jarenlang mochten we ons ook in een toelage vanwege de regeering
verheugen.
Het lag voor de hand dat de uitzichten op milde ondersteuning
zouden verbeteren als in het door het Yzerleger met zijn 80 o/c. Vlamingen vrijgevochten Belgie, dank zij het ontzaglijke Vlaamsche bloedoffer,
een ministerie der « Heilige Unie » tot stand kwam, dat de gelijkheid
in rechte en in feite tusschen Vlamingen en Walen zou huldigen en
aan de twee volken van den Belgischen Staat gelegenheid zou bieden
om zich volgens hun eigen aard en eigen gaven vrij cultured' te ontwikkelen. Het waren uitzichten, en het bleef daarbij !
Het zal nu zoowat twintig jaar geleden zijn dat Prof. Straub en de
uitstekende redacteur van het Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde Dr P. Muntendam, naar hun eigen uitdrukking, de Vlaamsche
Natuur- en Geneeskundige Congressen « ontdekten . en er sindsdien
geregeld en uitvoerig verslag over uitbrachten. Op het 5 e Congres te
Brugge mochten we tevens voor het eerst Noord-Nederlanders aan het
woord hooren, en wel een beroemdheid als de gynaecoloog H. Treub
en Dr Kohlbrugge.
Sindsdien wend de medewerking van Noord-Nederlanders tot onze
groote vreugde steeds talrijker en inniger ; alien te noemen die van
benoorden den Moerdijk tot ons kwamen, is niet mogelijk. Uit vrees
van namen te vergeten moet ik van de opsomming afzien ; doch in
't bizonder voor hunnen steun en belangstelling danken hen die we
elk jaar op onze bijeenkomsten mochten ontmoeten en hooren en die ik
zou willen verpersoonlijken in den grooten vriend van onze Congressen
en van Vlaanderen, Prof. Burger van Amsterdam, vroeger hoofdredacteur van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.
Uit Nederland zijn heden meer congresleden en meer sprekers
aanwezig dan ooit te voren. Dit verblijdend teeken voor de toekomst
begroeten we met vertrouwen.
Ook het na den oorlog erg geslonken ledental heeft zijn normaal
peil bereikt en herneemt zijn stijgende richting van vroeger.
Hooggeachte, diepbetreurde Hoogleeraar MAC LEOD !
Gij hebt het goede zaad van uw voorbeeld, van uw onversaagden
arbeid, van uw opoffering diep gestrooid in de voren van den Vlaamschen akker. De oogst beloofde prachtig te zijn, toen de oorlogsorkaan
over de wereld losbarstte.
Gedurende uw ballingschap in Engeland hebt gij ontzaglijk geleden.
De vrees het begonnen work van Vlaamsche heropbeuring te zien
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vergaan heeft u vervolgd en beheerscht, verlamd en geknakt. De
plechtige belofte van gelijkheid in rechte en feite kon uw vrees niet
verjagen.
In een uwer laatste brieven, misschien wel uw laatsten, want hij
kwam mij toe na uw dood, spraakt gij van uw krachten die u begaven,
van uw groote vrees... en van de ontzaglijke vreugde die gij genoten
hadt toen gij de jongens van het front hadt hooren vertellen van de
hoogstudentenwerking op de v6Orlinie.
Gij hebt uw Vlaanderen weergezien al stervende — gij zijt heengegaan met een groote hoop en met een groote vrees ; de groote hoop
op uw werk mocht gij koesteren, want het was stevige, gezonde arbeid
— uw vrees was deze die alien overweldigt die iets grootsch tot stand.
brengen. Het baanbrekende werk dat ge 25 jaar geleden voor Vlaanderen hebt volbracht heeft aan het zaad der Vlaamsche heropbeuring
de noodige kracht geschonken om aan alle tormenten te weerstaan en
tot nieuwe oogsten te ontluiken ; het Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift,
het Natuurroetenschappelijk Tijdschrift, het opkomend Wiskundig Tijdschrtft,
de aangekondigde Tijdschriften voor Artsenijkunde en Dierengeneeskunde,
de krachtige ontwikkeling van de wetenschappelijke Vlaamsche Congressen zijn vruchten van uwen arbeid.
Gij hebt uw yolk lief gehad. Gij hebt uw yolk gediend zooals een
hoogleeraar zijn yolk dienen moet. Gij waart een trouwe zoon van
Moeder Vlaanderen !
Moeder Vlaanderen bewaart in haar schoot uw asch, maar uw hart
heeft zij gestort in het hart, en uw ziel in de ziel van duizenden
Vlaamsche intellectueelen uit de opkomende geslachten. Gij leeft
eeuwig in ware grootheid , in den dienst van uw yolk ! (Applaus).
Eindelijk, uit naam van den eersten Congresdag voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde, sprak Juffr. POELMAN aldus :
Hooggeachte Vergadering,
Het is mij een groote eer in naam van de vrouwelijke medewerksters en leden van de Vereeniging voor Verpleegkunde en Sociale
Geneeskunde, bier in dit wetenschappelijk midden het woord te

mogen voeren.
1k ben een eenvoudige sociale werkster, en in naam van de
Vlaamsche verpleegsters en sociale werksters kan mijn woord alleen
een woord van dank zijn tegenover de Vlaamsche wetenschappeIijke congressen. Zij hebben onzen Congresdag in hunne Congressen opgenomen en daardoor een klove, die nog bestond tusschen
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wetenschappelijke werkers en geneeskundigen aan den eenen kant,
verpleegsters, opvoedsters en sociale werkers aan den anderen kant,
aangevuld, om alien hand in hand te werken tot verwezenlijking
van ons aller betrachtingen : de verheffing van ons yolk !
Wij dachten dat, bij deze 25 e verjaring, de stichting van het eerste
wetenschappelijk Vlaamsch Congres niet beter kon worden gehuldigd dan door Prof. Mac Leod langs zijn nieuwe wegen te volgen,
en aan Ued. de ootmoedige, doch openhartige en onverdroten hulp
aan te bieden van de Vlaamsche vrouwen, die niet 'anger boven of
buiten hun yolk willen staan, maar met hun yolk willen voelen en
leven en gezamenlijk met U hun yolk willen dienen.
Oordeelt niet te streng over ons eerste pogen. De reeks voordrachtgeefsters die Maandag optreden, zijn geen zelfvoldane leidsters ; ze
zijn ootmoedige, onderdanige medewerksters, van wie meer dan
een met angst in 't hart, het uur van haar optreden afwacht, doch
alien het oogenblik gekomen achten om uit plichtsbesef, de hand
te slaan aan een opbouwenden arbeid, ten bate van ons yolk...
Langs nieuwe wegen ! (Warme toej.).
Na al deze korte toespraken houdt E. H. AERTS zijn lezing over :

De Tradilie in opvalling en uifvoering van hef Lam Gods
der gebroeders Van Eyck
Uit de studie der bijzonderheden van het « Lam Gods », en de
ontleding er van in het Licht der Scholastiek, uit de historische
ontwikkeling der Lamsverbeelding vanaf de IV de eeuw, was het ons
volstrekt zeker gebleken, dat de hoofdfiguur der bovenverdieping de
symbolische voorstelling van den Goddelijken persoon des Vaders
niet zijn kon, maar dat Van Eyck in zijn beeld van den . Koning der
koningen en den Heer der heeren D den tronenden Christus had
voorgesteld.
Hiertegen werd weinig aangevoerd. Doch men werpt de traditie
op, t. t. z. de traditioneele opvatting van de Gentsche rederijkers.
Die geleerden van Gent moesten het best weten wat er verbeeld staat
en die zeggen van of 1458 uitdrukkelijk God den Vader.
Laten wij dit even onderzoeken.
1. — In 1458 stelden Rederijkers van Gent eene menigte . toogen .
op, voorstellingen en tableaux vivants, om plechtig de eerste intrede te
vieren van Philip den Goede na den slag bij Gayer. Een dezer, de
schoonste, was opgevat naar het werk s, an Van Eyck, zonder dat deze
schilder vermeld wordt, en de verslaggever zegt uitdrukkelijk in de

-21—
. Kronijk van Vlaanderen ., dat boven stond . een guldin troen, daer
in 't personnagie van God den Vadere ».
Elkeen zal bekennen dat dit verslag geen beschrijving is van het
schilderwerk zelf, doch enkel van eene navolging ervan. Die weergave nu was niet nauwkeurig. Ze bewijst dat de rederijkers het oude
en rijke werk onvoldoende hadden begrepen, in alle zijne deelen
tamelijk willekeurig hadden opgevat en gedeeltelijk zeker verkeerdelijk
hadden voorgesteld. De zes groepen van het vaste Lam-panneel poogden ze te verwringen tot eene voorstelling van de acht zaligheden.
Te vergeefs. Door boven het Lam . zalig de zachtzinnigen » te
schrijven, bleef hun nog de achtste over, . Zalig die weenen » lieten
ze dan maar onverbeeld.
Het bovendeel hebben de rederijkers gewijzigd en zulks in belangrijke bijzonderheden, die juist voor de identificatie der hoofdfiguur
o. i. doorslaande beteekenis hebben : de Christus-voorafbeelclingen :
Adam en Abel, lieten ze weg ; ook zoo den pelikaan met IHESVS XPS
en den titel op den mantelzoom geschreven : Rex Regum Dominus
Dominancium. Sint Jan met zijn wijzenden vinger werd. van Christus
afgescheiden en lager gezet. De priesterlijke tiare vervingen ze door
eene wereldlijke, eene . keyserlijcke croene .. Wie weet bonden ze
hem een anderen baard voor, een volbaard, grijs of wit misschien. Ze
deden in tegenstelling met het schilderwerk, de stralen van den
H. Geest . comen ende spruten uut der personagie » die boven zat.
Van daar dat die merkelijk gewijzigde vertaling niet in ernst mag
ingeroepen worden om tegen het origineel in, de beteekenis van het
origineel ontegensprekelijk vast te stellen.
Die voor de onderste verdieping falen zijn voor de bovenste erg
gewijzigde verdieping niet noodzakelijk onfaalbaar. De praallievende
doch ernst missende dillettanten hebben onzen stillen ouden mystieker,
den man van den ouden tijd, niet begrepen. Zijn werk eischte studie,
en op doorgronden van gedachten en kunst kwam het in de theaterfurie dier dagen, op een burgondische kermis minder aan.
II. — We komen aan de geschreven oorkonden nopens het schilderwerk zelf. De Gentsche rederijkers Lucas de Heere (1559) en
Marcus Van Vaernewijck ( I 567) spreken van God den Vader zonder
meer.
Bemerct des Vaders Goddlic, en Joannes wesen,
Met Maria tooghende een lieflic ghelaet.

Karel van Mander in 1604 schrijft die verzen in gewijzigden vorm
over : . Den Vader Godlyck siet ». Deze bevoegde getuigen, zegt de
tegenpartij, beslissen in de zaak.
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Wij antwoorden :
De Gentsche rederijkers der XVI e eeuw zeggen ook 1) dat Jan Van
Eyck de olieverf het eerst vond, 2) dat Jan Van Eyck de hoofdschilder van het werk is, 3) dat Jan en Hubrecht gewoonlijk samen werkten, 4) dat zij een zuster hadden, Margriet, « die ook in schilderien
groote zaken dede », 5) dat Hubrecht met Margriet voor 't altaar
begrav en lagen, 6) dat de arm gestorven ambachtsman uit Maaseyck
zich zelf contrefeitte op het schoonste en rijkste paard, vaderlijk goedaardig op 't voorplan bij de rechtvaardige rechters en de « bende der
Coninghen, Princen, Graven en heeren D. Zes beweringen, waarvan
reeds de vijf eerste door de hardnekkigste voorstanders der Gentsche
tradities als historisch niet langer houdbaar worden opgegeven,
ondanks al het zeggen der rederijkers !
q De rederijkers kunnen en moeten het wel weten », zegt men. Wat
weten ze van grondgedachten ? Laten we hooren of ze Van Eyck
verstonden.
Voorop komen die van 1458, die we reeds vermeld hebben. Dezen
vingen de beste echo's op van de waarheid en , gewagen van « Het
Koor der Zaligen ter eere van het Sacrificie van het Paaschlam »,
maar ze zoeken te vergeefs in de zes groepen rond het Lam de acht
Zaligheden kwijt te geraken.
1517. Een doorluchtig Italiaansch Kardinaal en zijn secretaris,
kanunnik Antonio de Beatis, bereisde kunstkenners uit Italie, bezoeken de kathedraal. Na onderzoek oordeelen ze dat het altaartafel
met Adam en Eva « het schoonste schilderwerk is der Christenheid D.
Nog voorgelicht door de eigen kanunniken van Gent, de zorgzame
bewaarders van den kunstschat en zijne tradities, beslissen zij en
schrijven ze neer, dat de historie in het retabel in beeld voorstelt...
de Hemelvaart van Onze Lieve Vrouw ! « Et la historia de dicta
tavola 6 de la ascensione de la Madonna » .
De jonge losbol, de schilder-poet Lucas de Heere, ziet het belang
niet in, in zijne 23-strophige Ode over gedachten en samenhang ook
maar het minste te lossen.
Daar hebt ge den mij sympathieken M. Van Vaernewijck, den
geschiedschrijver van Gent, die het werk kende, bestudeerde, herhaaldelijk breedvoerig en met liefde beschreef. VOOr de beeldstormerij
der Geuzen, deed hij als Lucas de Heere. « Hoedanighe historien daer
inne gheschildert staan, zegt hij, mach elck komen sien diet belieft.
De constenaars verstonden diezelve oude conste seer wel D. Doch na
den storm zou hij ons jets mededeelen van die kunstenaarswetenschap. « Int midden, schrijft hij, den Vader, den Zone, ende den
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Helighen Gheest, met Maria die moeder Ons Heeren die zij coroneren.
En in 1604, verblind door het Gentsche licht, zegt de oprechte
Karel Van Mander hem na : . Boven de Tafel (van het Lam) comt
een Mariebeeldt, die van Vader en Sone wordt gecroont, daer
Christus in de handt heeft een .Cruys geschildert als een doorschynende cristael ..
. Ainsi en clecident les Gantois ; ils ont l'ceuvre sous les yeux, et
Die uitroep is van mijn tegenla jugent en connaissance de cause
stander. On pourrait aisement s'y tromper.
Het meesterstuk van Van Eyck bleef de eeuwen door, en oprecht
hooggeeerd en hooggeprezen, maar het bleef tevens onbegrepen.
Kom even uwe verontschuldiging herhalen, gij, Fransche VicarisGeneraal Lesurre die in 1816 met instemming der Gentsche bevoegdheden destijds zes panneelen der luiken hebt verkocht. . Quel rapport
Adam et Eve in naturalibus, Sainte Cecile, un choeur de chanteuses,
une cavalcade et autres sujets profanes peuvent-ils avoir avec la composition de l'Agneau, seul tableau auquel on donne cette denomination ? .
Nu vragen wij : de zeggers en de weters die in zulke dingen zoo ver
den bal misslaan, zonder verpinken van wie ook en soms met de
instemming der besten, zijn die in een vraag, welke het intiemste der
mystieke opvatting, de theologische diepte dezer monumentale
samenstelling van het eeuwenoud christelijk kunst-thema raakt, zijn
die noodzakelijk onfaalbaar ? Hun getuigenis dient aan authentieke
stukken getoetst. Terug naar de werkelijkheid, naar het werk in
zijn eigen. Verwart niet langer die ondoorvorschte werkelijkheid met
de geruchten en woorden er om been. Wat staat geschilderd ? Dat
werd nog te oppervlakkig bestudeerd. Maar is e dan geen uitleg voor
deze vergissingen en afdolingen mogelijk ?
Toch wel eenigszins. H. Van Eyck was in Vlaanderen ingeplant,
niet uit Vlaanderen gegroeid.
Wij weten niet met zekerheid of hij langer te Gent vertoefde dan
van 1425 tot aan zijn ontijdigen dood op 18 September 1426. Als
burger is hij er niet ingeschreven. De aristocratische gilden bleven den
armen man gesloten. Te nauwernood staat zijn naam met een drietal
regels in Gent's archieven vermeld. Exclusivisme is oud te Gent. Doch
ook zonder dat ; de Van Eycken ontwikkelden zich op een scheiding
der tijden, op een keerpunt in gedachten, levensopvattingen, kunst.
Hubrecht staat nog heel en al in de middeleeuwen naar gedachte en
vorm. Tusschen hem en zijn broeder Jan die het werk in 1432 voltrok ,
>>

>>.
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ligt reeds een verschil zoo breed als hetgeen spreekt uit den geest van
beider grafschriften. De tijden gaan soms snel. Hubrechts werk te
Gent was verder zoo groot, zoo diep, zoo vreemd in Vlaanderen.
Er viel buiten en, voor de meesten, boven de gedachten zoo veel
wonders aan te wijzen en te bespreken in de veelheid en volheid der
bijzonderheden. De vijftiendeeuwers zagen de pracht, den weergaloozen rijkdom in dienst der vroomheid en voelden er zich aan verzadigd.
De Renaissance-mannen hechten steeds minder en minder belang
aan Gothische kunst en middeleeuwsche scholastiek die ze misprezen,
althans niet meer begrepen — en meester Hubrecht heeft zijn God
weet waar ontworpen en wanneer begonnen werk zelf te Gent niet
mogen voltooien, niet mogen opzetten en uitleggen in zijn diepen
samenhang. Aldus verwondert het ons zoo erg niet meer, dat dillettantische rederijkers den man van den ouden tijd, den vreemden
Dietscher met zijn door en door middeleeuwsch theologisch werk niet
hebben begrepen en zelfs niet hebben kunnen begrijpen in zijn volheid.
Wij willen aannemen dat de Gentsche rederijkers redelijkerwijze
zus of zoo konden denken, de figuur, die Hubrecht Van Eyck zelf
IHESVS XPS teekent, om die of die schijnreden ook als God den
Vader <, konden » opvatten. Doling verklaren is niet, waarheid zoeken
is wel doel. Laten we zekere nieuwe vondsten niet loochenen en nieuwe
studie bevorderen. Leeren wij in het werk zelf goed lezen, goed zien,
bijzonder diep genoeg, met oog, en geest, en hart, tot daar waar alles
eenvoudig wordt, een, en klaar ; gelijk de kunstenaar eens zag, die uit
doorvoelde waarheid den wezensvorm schept die kunst heet. Men neme
dit een ongeschoolde niet euvel ; men heeft archieven doorpluisd,
boeken en banden doorkropen, kerkvloeren opgebroken en graven
doorzocht achter documenten van onze schilderhelden, doch niet met
een zelfde taaie liefde het kunstwerk zelf, de zekerste werkelijkheid,
het zuiverste document trachten te kennen en te verstaan, omdat men
meende dat men het kende en meende dat men het verstond.
Het theologisch wonderwerk der Gebroeders uit Maeseyck heeft
met den tronenden Zaligmaker in top op eene hoogere herstelling
recht dan de stoffelijke herstelling, die Naar verleden jaar mocht te
beurt vallen.

ALGEMEENE GEZAMENLIJKE
SLOTVERGADERING VOOR DE
DR1E CONGRESSEN
Zondag 7 Augustus, 3 1/2 u.,

in den Stadsschouwburg.

Deze slotvergadering wordt voorgezeten door Mr. L. FRANCK.
Mr. VAN OVERBEKE geeft verslag over het rechtskundig congres, Dr. P. DE MAEYER over het Genees-, Wis- en Natuurkundig
congres, en Dr. J. GOOSSENAERTS over het Philologencongres.
De drie congressen blijken naar wensch te zijn geslaagd.
Dan komt Dr. SANO aan het woord over
A bnormalen
Wat zijn abnormale menschen ? Het vraagstuk is van zeer uiteenloopenden aard. Zeventig jaren geleden, met het meesterlijk werk
van Morel, is voor het eerst de kwestie van het afwijken van het
normale te berde gekomen. Oorzaken van physischen en moreelen
aard ku.nnen hieraan ten gronde liggen, als b. v.' b. ondervoeding,
alkoholisme, ook invloed van klimaat. Sommige kwalen als tuberculosis, syphilis, geven insgelijks aanleiding tot ontaarding. Overerfelijkheid kan ook abnormalen verwekken. Volgens het stelsel van
Morel wordt de ontaarding aangezien als iets dat een fataal verloop
moet hebben in de familie en eindigen met het verdwijnen zelf der
familie. Veertig procent der gevangenen schijnen te lijden aan erf elijke belasting die hun ontaarding na zich sleepte en hun ras tot uitsterven doemt.
Wanneer we de oorzaken van het ontaardingsproces aldus bestudeeren, zien we onze verantwoordelijkheid wassen en komen we
tot het besef dat alkoholisme, tuberculosis, syphilis met alle middelen dienen bestreden te worden. (1)
Daarna komt Bouwmeester HUIB. HOSTE aan de beurt, en
spreekt
---(1) Tot onze spijt had Dr. Sano niets geschreven, zoodat hij ook later niet meer kon
opgeven dan Kier vermeld wordt.
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Over Bouwkunsf
Het is een feit dat wij Vlarningen, op kunstgebied nog steeds op
een romantisch standpunt blijven stilstaan. Wij hebben nog dichters, die met een onuitputbaar zelfgenoegen de verschillende gewaarwordingen van hun eigen ik beschrijven ; wij verslinden nog
historische romans, en op het gebied van beeldende kunst blikken
wij in het verleden in plaats van naar de toekomst te turen.
Zoo bekijken wij de oude monumenten niet om de wille van het
kunstgenot, van het cultuurbeeld ; wij peuteren er aan, op zoek naar
een motief, om een ding dat het gevolg was van een tijd, van zekere
omstandigheden, van een cultuur, uit zijn verband te rukken, en het
te verplaatsen in een anderen tijd, in andere omstandigheden, in
een andere omgeving.
Treinen, trammen, auto's zouden we niet willen missen, maar
zonder ons te schamen steken wij een yalesleutel op de simili-renaissance ingangdeur onzer woning, gebruiken wij de telefoon in onze
.neo-gothieke schrijfkamer die, evenals onze Empire salon en onze
Lodewijk slaapkamers, electrisch verlicht en centraal verwarmd is.
Het is algemeen aanvaard dat de studeerkamer van een priester
moet gothiek, de wachtkamer van een dokter moet renaissance
zijn. Dit behoort zoo.
Ten slotte zijn wij zoo goddelik naief te zeggen — en te meenen
— dat wij nieuwe schoonheid naar den ouden geest geschapen
hebben !
Wij klampen ons vast aan de romantiek, droomen van een middeleeuwsch Vlaanderen met omwalde steden en geharnaste krijgers, en wij vergeten eventjes op te merken, dat de wereld van den
geest, beu van die roze romantiek, reeds heel wat anders meegemaakt heeft !
De oorlog van 1870 heeft de menschen geleerd de realiteit to duryen onder oogen nemen en wel zoo, dat zij eerst realisten en vervolgens naturalisten geworden zijn ; zij gaan verder en vergroeien tot
intellectualisten, dilettanten, sceptici ; zij geven zich uit voor positivisten, materialisten en verwerpen alle hooger ideaal. De wetenschap wordt hun god die alles op gelijk welk domein ook moet verklaren. De roman wordt een psychologische ontleding ; de schilders
spreken van de natuur goed of slecht te zien, van het licht te ontleden, enz. Viollet-le-duc verklaart de gothiek uitsluitend met de rede,
als de uiting van een zuivere logica — hij ontleedt die stijl gelijk de
chirurg een lijk.
Deze tijd is ook voorbijgegaan. Reeds voor den oorlog trok de
jonge generatie ten strijde tegen intellectualisme en dilettantisme.
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De jongeren erkennen de daad en durven ze aan; zij aanvaarden de
toestanden waarin zij leven en prijzen het groote ervan. Zij durven het
aan hun daden in harmonie te brengen met hun tijd ; zij zijn bezield
met een eindelooze lief de voor hun evenmensch, en zoo ontstaat voor
hem die kijken kan en wil, het allereerste begin van een cultuur die
van buitengewoon belang is.
Zoo bestaat er ook een wordende moderne architectuur. In alle
landen groeien er, ontworpen door menschen die elkaar niet kennen,
bouwwerken die een zeer groote affiniteit vertoonen. Zij zijn het
meest zekere teeken der dingen die komen moeten, omdat architectuur een cultuurkunst is ; zij verkonden ons een nieuw cultuurtijdperk, dat in de eerste plaats de voetstukken der huidige regeerders
zal sloopen. Wij zien dan ook alle machthebbers en zeepbarons ten,
strijde trekken tegen die wordende kunst. En wij, Vlamingen, kiezen in dien strijd, uit romantisme de partij van het oude ; wij spelen
het spelletje mee.
Het derde deel van ons land is verwoest : wij herbouwen onze
huizen niet als goede woningen, maar als voorbeelden van « style
regional », van « couleur locale » !
Wij herbouwen onze kerken zooals zij waren, of zooals zij hadden moeten zijn, had men ze kunnen afbouwen.
Er heerscht groote woningnood, en we houden onze metselaars
op met ze profieltjes en sokkels te laten hakken.
Wij zitten in de romantiek gedompeld ; wij blijven een verkeerd
gedacht van bouwkunst behouden.
Wat is dan bouwkunst ? Geen vrije kunst, daar aan ieder bouwwerk een nutsvraag als grondslag dient, te weten de eisch van een of
andere ruimte : een ruimte om in te wonen, een ruimte om handel
in te drijven, een ruimte om in te bidden, tooneel op t_. voeren,
geld te verhandelen, een bedrijf in te richten, zieken te verzorgen,
gevangenen in bewaring te houden, enz. Men bouwt nooit o.-n het
plezier zoo maar rack muren op te metselen.
Zoo komen wij tot het besef, dat achitectuur de kunst is van ruimten te begrenzen, te doen ontstaan, te scheppen. Terwijl schilderkunst zich noodzakelik bepaalt tot het behandelen van vlakken,
terwijl een beeldhouwwerk door de ruimte begrensd wordt, begrenst
bouwkunst zelf de ruimten welke zij schept ; zij is bijgevolg ruimtekunst in dubbele maat, van binnen naar buiten en omgekeerd.
Wanneer wij ons in een gebouw bevinden, zien wij hoe vlo3ren
en wanden het begrip « ruimte » verwezenliken ; nemen wij daarentegen de buitenzijde der ruimte in beschouwing, dan kunnen wij
opmerken hoe de wanden, zich ontmoetend, het begrip « massa »
verwerkeliken.
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Het spreekt van zelf dat, hoe meer het uitwendige der ruimte
beantwoordt aan den vorm der ruimte zelf, hoe zuiverder het bouwwerk zal zijn.
Het is ook duidelik dat, hoe meer de uitwendige vorm der ruimte,
het driedimensioneele karakter ervan tot uiting brengt, des te zuiverder en te rijker het bouwwerk zal zijn.
Geen enkele ruimte is echter volledig of te zonderen : men moet
ze kunnen betreden, licht en lucht moeten er aangevoerd worden.
De wanden waarmee de kunstenaar heeft weten een harmonische
ruimte, een goedgeordende massa te doen ontstaan, moeten nu
doorgebroken, ten einde deuren en lichtopeningen te verkrijgen.
Dit moet gebeuren zonder dat de geslotenheid der ruimte eronder
komt te lijden, en zoo dat het massagevoel in stand blijft. De vorm
der opening moet op zichzelf goed in verhouding zijn ; de opening
moet zich verder verhouden tot de bewaarde wandgedeelten ; de
opeenvolging van raam en wand, moet het rythme open-dicht doen
ontstaan ; een van beide, hetzij de wand, hetzij de opening moet
overheerschen, wil men niet tot een twijfelachtig resultaat komen.
Om nu die ruimten en die massa's te verwezenliken neemt de
architect zijn toevlucht tot de bouwstoffen ; hij behoort deze te gebruiken volgens hun geaardheid en ze niet te dwingen naar zijn
vooropgezetten wil. Hoe meer zijn ruimten en massa's een vorm
krijgen die eigen is aan het verwerkte materiaal, d. i. die met ander
materiaal niet kan uitgevoerd worden, hoe zuiverder zijn werk is.
Het driedimensioneele verzekert aan een bouwwerk een speling
van licht en donker. Kan de kunstenaar nu door de gebruikte bouwstoffen of door het afverven de kleurschakeeringen verhoogen, des
te rijker wordt zijn schepping.
En daarmee is het al, indien ik niet gewaag van het talent dat van
doen is om kunstwerken voortebrengen.
Nu verleent de voorzitter het woord aan de officieele vertegenwoordigers uit Nederland.
Prof. Dr. DE BLIECK (Utrecht) brengt, namens de Nederlandsche kongressisten, hulde aan prof. Daels. De Vlamingen vragen
aanmoediging. Maar het kongres is zulk een sukses van enthousiasme geweest dat wij, Nederlanders, er een aanmoediging kunnen in vinden.
Thans wordt door alle natien kontakt gezocht op wetenschappelijk gebied. Het is jammer dat zulk kontakt nog niet grooter is tusschen Vlaanderen en Nederland. Ik woonde voor de eerste maal
een Vlaamsch kongres bij ; het heeft mij geboeid, ook omdat het
gehouden werd in mijn taal, in den zangerigen tongval van Vlaanderen.
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Dr. VERMEULEN (Utrecht) is dankbaar voor den prettigen
indruk gekregen op dit kongres. Hij heeft den onverwoestbaren
Vlaamschen geest kunnen vaststellen en hoopt dat de banden der
saamhoorigheid met Nederland steeds hechter worden. (Day. toej.).
Dr. ALDERSHOFF (Utrecht) meent dat kongressen als deze de
banden nauwer toehalen.
Mr. L. FRANCK dankt voor die hartelijke woorden. Belgie heeft
niet vergeten wat Nederland voor onze vluchtelingen deed tijdens
den oorlog. Er mo lten nog moeilijkheden hangende zijn ; ze zijn
niet onoplosbaar voor menschen van goeden wil. De geschiedenis
heeft bewezen dat Nederland en Belgie samen vallen of staan.
Ten slotte heeft de voorzitter een woord van dank voor prof. Daels
en prof. Vercoullie.
Prof. DAELS spreekt het slotwoord uit van de drie kongressen;
Mej. Poelman zal morgen de heele reeks sluiten. Spreker dankt de
stad Mechelen, het inrichtingskomiteit, Dr. 0. De Gruyter, bij
voorbaat Jef Denijn, de pers, de Nederlanders, de medewerkers.
(Luide toej.).
Hierop wordt de zitting voor gesloten verklaard ; de Vlaamsche
Leeuw wordt aangeheven.

PLECHTIGHEDEN EN DIES VIEER
1) ONTVANGST OP HET STADHUIS.
Zaterdag 6 Augustus, om 6 1/2 u.
De heer DESSAIN, burgemeester, omringd van zijn schepencollege en vele gemeenteraadsleden, sprak een zeer hartelijke welkomrede uit, waarin hij deed uitschijnen de groote rol door de Vlaamsche intellectueelen te vervullen bij de heropleving van hun yolk.
Mr. L. FRANCK, uit naam van de congresleden, sprak woorden
van dank. Het is niet voldoende, zeide hij, de steenen herop te richten van onze vernielde steden. De geestelijke integriteit van ons
yolk moet vooral het voorwerp van onze bezorgdheid zijn. Gij, Mijnheer de Burgemeester, Waal van afkomst, die zoo sierlijk Vlaamsch
hebt gesproken, hebt het bewijs geleverd dat met goeden wil de
oplossing van de taalkwestie zoo moeilijk niet is. De Vlaamsche
Hoogeschool, en inzonderheid de vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool, zal er veel toe bijdragen om het geschil van de baan
te helpen. (Toej.) .
Nadat de heer burgemeester zich de voorname congresleden heeft
laten voorstellen, wordt de vergadering geheven.
2) OPVOERING VAN (c IPHIGENEIA »,
Zaterdag 6 Augustus, om 8 1/2 u.
in de Feestzaal van het Klein Seminarie.
Om 81/2 u. werd in de feestzaal van het Klein Seminarie, voor een
uitgelezen publiek van intellectueelen, voor de eerste maal opgevoerd 1phigeneia in Tauris van Goethe, in prachtige verzen vertaald
door den bekenden Nederlandschen dichter Dr. Boutens.
De reine figuur van 1phigeneia is in de Grieksche literatuur de
evenknie van Antigone. Goedheid en liefde tooveren om haar een
atmosfeer van hooge moreele schoonheid, die in het harmonisch kader
van Goethe's heerlijk klassiek drama, als een hemellicht zweeft
boven alle menschelijke hartstochten zwaar van ideeen en, zelfs bij
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de geweldigste ontploffingen door Boutens' uiterst bewerkte en verfijnde verzenmuziek, was het van wege Dr. De Gruyter en zijn
tooneelgezelschap een daad van durf dit treurspel op de planken to
brengen. Het resultaat is schitterend geweest...
De opvoering van « Iphigeneia », een stuk vol machtige lijnen
van menschelijkheid, heeft waardig de kroon gezet op den eersten
kongresdag.
3) FEESTMAAL.
Zondag 7 Augustus, om 6 1/2 u.

in de groote zaal van het gesticht Scheppers.
Prof. Dr. DAELS zit voor. Ongeveer 300 dischgenooten zijn aanwezig, o. m. de Nederlandsche afgevaardigden en enkele dames.
De reeks toasten wordt geopend door Prof. DAELS die, zich persoonlijk richtend tot den heer minister Franck, de hoop uitspreekt,
dat de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen in de toekomst
zullen mogen rekenen op den steun van het gouvernement. (Toej.) .
Deze Congressen doen niet aan politiek. Zij doen aan zuivere
kultuur, aan zuivere Vlaamsche wetenschap, uit grenzenlooze lief de
voor het Vlaamsche yolk. (Ovatie) .
Prof. Dr. BURGER (Amsterdam) geeft andermaal lucht aan de
gevoelens van groote sympathie der Nederlandsche geleerderi ten
opzichte van hun Vlaamsche confraters. Hij herinnert aan den heerlijken optimist, Dr. Mac Leod, den grondlegger van de Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen ; aan Dr. C. de Bruycker, eens
de onvermoeibare secretaris van zooveel Congressen, aan Dr. R.
Speleers, aan wijlen Dr. I. Bauwens, wiens standaardwerk «Vlaamsch
Geneeskundig Woordenboek » nog immer op voltooiing wacht ; aan
wijien Dr. Gustaaf Verriest, e.a. (Bij elken naam zeer warm handgeklap ) . Hij rept ook een woord over de Vlaamsche beweging, die na
den oorlog zooveel romantisme heeft afgeschud en positieve, kultureele wegen bewandelt. Hij brengt hulde aan de jongeren die recht
op hun doel afgaan : Vlaanderen ! (Langd. toej.). Hij brengt ten
slotte een heildronk uit op Prof. Daels, en in hem, op de jonge Vlaamsche Beweging. (Daverende toejuichingen).
Mr. FRANCK zal de beste herinneringen van deze congressen
mededragen. Hun ernst, hun wetenschappelijke waarde, de veelzijdigheid van hun arbeid zijn een hoopvol verschijnsel voor morgen.
Zij zijn het beste pleidooi voor de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool. (Toej.) . Neen, het is niet uit met den Vlaamschen
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strijd die de zegepraal tegemoet gaat, en Vlaanderen werkelijk
weerom Vlaamsch wenscht te maken. De Vl. Wetenschappelijke
Congressen worden hoe langer hoe degelijker. Vlaamsche wetenschap en Vlaamsche kunst moeten mekaar de hand reiken. Alles
vergaat, alleen de eeredienst voor het Schoone blijft. Spreker brengt
hierop een geestdriftige hulde aan de Vlaamsche kunst, die van ons
yolk een groot yolk maakt, en de uitdrukking is van het eeuwig
leven der volksziel. (Toej.) .
Mr. DE SWARTE acht alle mooi woordengepraal uit den booze,
en zegt, dat er daden moeten gesteld worden ! Hij doet een oproep
voor den herboren bond der Vlaamsche Rechtsgeleerden en voor
het herboren Vlaamsch Rechtskundig Tijdschrift. Op het programma
staat dat deze congresdagen « drie dagen Vlaamsche hoogeschool »
zullen zijn. Geen drie dagen, maar « alle » dagen willen wij
Vlaamsch hoogeschoolleven voor ons yolk ! Gent moet vervlaamscht !
(Ovatie) . In verband hiermede doet de redenaar ook een oproep
voor de betooging van 28 Oogst te Brussel. Hij brengt hulde aan
onze Vlaamsche sociale vrouwen : de congresdag voor verpleegkunde en sociale geneeskunde is hun werk. Wij beleven nieuwe
tijden. Ziet maar naar Antwerpen ! (Stormachtige toejuichingen) .
Spreker leest een telegram van « onzen burgemeester » (applaus)
Van Cauwelaert die zijn spijt uitspreekt in Antwerpen weerhouden
te zijn door het jubelfeest der katholieke onderwijzers, en de hoop
uitspreekt dat voor de aanstaande wetenschappelijke congressen de
Scheldestad weerom aan de beurt komen zal. (Ovatie) .
Tot den beer Franck, (( tot zijn ongeluk minister » (gelach) richt
spreker den wensch voor de vervlaamsching van het Koloniale Instituut te Antwerpen. (Donderend handgeklap) . « Dan wordt hij
van den kwaden moordenaar, de goede ! » (Gelach) .
(( 1k drink op de Nederlandsche vrouwen ! » (Toej.) .
Juffrouw POELMAN, algemeene secretaresse van de Vereeniging voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde, hoopt dat in de
toekomst de Vlaamsche Vrouwen nog talrijker zullen deelnemen
aan deze congressen. (Toej.) .
M. GABRIEL, gemeenteraadslid te Gent en opsteller van (( Het
Volk », spreekt in naam van den Vlaamschen werkliedenstand zijn
dank en groote vreugde uit over het inrichten van een congresdag
voor sociale geneeskunde. De kindersterfte in Vlaanderen is tot nog
toe zoo groot omdat het yolk niet genoeg is opgeleid. De Vlaamsche
werkman wil Been minderwaardige blijven. Hij wil dat het hoogere
Licht der wetenschap ook hem beschijne. Daarom onze dank, heeren, en weet het wel : in den Vlaamschen strijd staan de werklieden aan uw zijde ! (Luid applaus) .
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M. WILLEMS, lid van de Kon. Vlaamsche Akademie, drinkt op
de Vlaamsche pers die onze vijanden zoo vaak doet schuimbekken !
Hij drinkt op de samenwerking van de pers en de Vlaamsche wetenschap. (Toej.) .
M. TOUSSAINT VAN BOELAERE, letterkundige en dagbladcorrespondent, dankt in naam van de pers en kondigt aan dat in de
toekomst ook een afdeeling van Vlaamsche schrijvers aan de wetenschappelijke congressen zal deelnemen. (Toej.) .
Hiermede liep de reeks der heildronken ten einde en konden de
dischgenooten hun aandacht wijden aan
4) HET BEIAARDCONCERT.
Een uur lang, van 9 tot 10 uur, klonken de klokken in den avond
en zongen hun Vlaamsche ziel uit over de daken der Vlaamsche
stede, waar behalve zij, alles zweeg en ingetogen luisterde.
De heer Lefevre, beiaardleerling, speelde « Het Lied der Vlamingen », « Ons Vaderland », « Strijdkreet » en « Wilhelmus van Nassouwen ».
De heer Gust Nees, orgelist en beiaardleerling, liet « De Zilvervloot », « Het Lied van den Beiaardier », « Vlaanderen's gouden
Kusten » en de « Rubensmarsch » hooren.
En dan was het de beurt van den meester, aan Jef Denyn. De
« Derde Sonata van Nicolai », het « Consciencelied », « Bede »,
« Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief » zweefden op zilveren vierken, over de bewonderend-luisterende avondhuizen heen.
En dan kwam het slot : « De Vlaamsche Leeuw », als de machtige, helmende wilskreet uit het hart van Sint Rombouts zelf, neen,
uit het hart van Vlaanderen zelf gestegen. (1)
(1) Voor het verslag van de feestelijkheden werd meer dan een relaas iuit de dagbladen — die z66 sympathiek stonden tegenover onze congressen — benuttigd en zoo
goed als letterlijk overgenomen.

AFDEELINGEN
EERSTE AFDEELINC
WIJSBEGEERTE
Om 9 u. 30, op Zondag vO6rmiddag, wordt de vergadering voor
open verklaard door KAN. APPELMANS, ondervoorzitter. De voorzitter, tevens lesgever, P. Janssens, was wegens (ongevaarlijke)
klinische behandeling afwezig (1). Benevens stud. phil. F. Van
Goethem, sekretaris, zijn een twintigtal toehoorders, onder wie
enkele dames, aanwezig.
P. DR B. MISSIAEN komt eerst aan het woord en houdt lezing
van zijn studie over
De Philosophie der Socialisalie (2)

In onzen tijd van beginselonvastheid en te midden der verwarring
onzer na-oorloogsche economic, is het noodzakelijk de grondslagen
van het recht aan te duiden, ook en vooral economisch. De economische heropbouw van den Staat hangt of van de sociologische of
sociaal-philosophische gedachte, welke de verhoudingen tusschen
individu en Staat moet regelen. — Uit de puinen, door het vooroorloogsche individualisme over de wereld verstrooid, wil men een
nieuwe maatschappij doen verrijzen, welke het egoistisch liberalisme
wil wegwerken, om plaats te ruimen voor het economisch-organische
eener collectivische of Christen-solidaristische sociologic.

I. Individualistische Sociologic. — De moderne individualistische
sociologic vindt haren oorsprong in de moderne criteriologische
beschouwingen van het empirisme en het rationalisme, welke zich
beide kenmerken door eene autonomie der menschelijke cede.
A) Empiristische strekking. — Voor het empirisme met zijn leer dat het
doel van den mensch niet buiten hem zelf kan liggen, steunen de
(1) Dezes lezing wordt gehouden op het 5e Philologencongres.
(2) Deze lezing verscheen in extenso in Dietsche Warande & Belfort, XXII e jaargang, nr 3, (Maart 1922).
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sociale inrichtingen enkel op verdragen der enkelingen en geenszins
op een bewuste werking der sociale neigingen van den mensch.
Daaruit volgt dat het gansche staathuishoudkundige leven op individualistischen grondslag wordt ingericht, en de Staat, op economisch
gebied, slechts een zuiver-beveiligende macht mag uitoefenen. — Deze
strekking werd vooral ingezet en ontwikkeld door Baco van Verulam,
Hobbes, John Locke, Shaftesbury, Hutcheson, Mandeville, David
Hume en J. J. Rousseau, en op economisch gebied toegepast niet
enkel door de Mercantilisten, maar vooral door de Physiocraten
(Fr. Quesnay) en de klassieke economisten (Ad. Smith). Ze werd
verder ontwikkeld door Malthus, Ricardo, Say, Stuart Mill, Bastiat,
P. Leroy-Beaulieu en anderen.
B) Rationalistische strekking. — Afgezien van het rationalisme van
Cartesius, dat, ontwikkeld door Malebranche, Leibnitz en Spinoza,
insgelijks tot individualistische staatsopvattingen leidde, werd deze
strekking vooral gesteund door het wijsgeerig stelsel van Kant, waarbij
de zuivere rede het recht steunt op de vrijheidsidee, d. w. z., op de
autonome, zich—zelf —eigen—wet—voorschriivende rede— wil. De
rechtstheorie van Kant berust ten slotte op een begrip van oorspronkelijke vrijheid en leidt noodzakelijk tot het liberalisme, tot het ideaal
van Staatszorg dat zich alleen ten doel stelt ieders persoonlijke vrijheid
den vrijen loop te laten, zoolang dit met dezelfde vrijheid van anderen
bestaanbaar is. De rechtstheorie van Fichte verschilt niet wezenlijk
van die van Kant. Ook bier openbaart zich het individualisme van
Kant dat zich sterk bij de neo-kantianen, zooals Boutroux, Renouvier
en vooral bij Bergson doet gevoelen. — Hoffding, James, Kierkegaard,
enz., hebben ook, op economisch gebied, veel tot de liberale strekking
bijgebracht.
II. Kollectivistische Sociologic. — Tegenover deze individualistisch-philosophische strekking, stelde zich eene nieuwe strekking,
ten einde door het organische eener socialisatiegedachte een nieuwe
maatschappij in te richten. — De sociaal- philosophische gedachte der
oudere Fransche en Engelsche socialisten zocht de socialisatiegedachte
te verwezenlijken door een scherpe beperking en zelfs door afschaffing
van den privaten eigendom. Hun socialisatieplan kenmerkt zich door
het socialistisch beginsel, waarbij de verdeelingen van het arbeidsbedrag, uitgaande van de gemeenschap (hetzij deze dan ook, een
Staat — Saint Simon —, een Phalanstêre — Ch. Fourier —, of een
gemeente — Rob. Owen — weze) noodzakelijk leidt tot staats- of
gemeenschappelijken eigendom van de productiemiddelen, tot leiding
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en verdeeling van den arbeid door de gemeenschap. — In dit zoogenaamd kritisch-utopistische socialisme voelen we reeds sterk het recht
van den Staat naar vO6r treden, recht dat in het marxistische socialisme
tot zijn voile citing komt.
Deze marxistische socialisatiegedachte steunt op een kollektivische
sociologie, nl. op de naturalistisch-evolutionistische wereldbeschouwing van Aug. Comte en H. Spencer, en vooral op het monistische
pantheisme van Hegel, waardoor de sociologie van Marx een revolutionnair karakter bekwam en hem bracht tot het Staatsabsolutisme,
en op het materialistisch Humanisme van Feuerbach, dat Marx ertoe
bracht de gansche ontwikkeling des levens te beschouwen uit een
economisch oogpunt, ontwikkeling welke noodzakelijk voeren rnoet
tot den kollektivistischen toekomststeat door de dictatuur van het
proletariaat. — Zoo leidt de sociologie van het socialisme tot de
geliikberechtigheid aller menschen, waarbij het lidmaatschap der
gemeenschap het eerste leidend beginsel is bij de gemeenschapsorganisatie, terwijl het persoonlijk-eigene enkel een secundaire beteekenis bezit. — Een toepassing der rechtsphilosophisch.e opvattingen
van Marx vinden wij in het Bolsjevisme van Lenin, met dit verschil
nochtans dat Marx een passieve socialiseering voorstaat, wiil Lenin en
de neo-marxisten (Bernstein — Millerand — Vandervelde — Adler —
Volmar — Menger — Jaures) een actieve socialiseering door vreedzame of revolutionnaire daden bepleiten. — Tegen deze strekking
stelden zich vele reformisten te weer, welke vasthoudend aan het
evolutionisme van Marx, zijn materialisme pogen te idealiseeren door
een terugkeer tot het idealisme van Kant en Fichte.
III. Christen-solidaristische Sociologie. — Tegenover het individualisme en het socialistisch kollektivisme, stellen wij het Christen
Solidarisme, dat eene vermaatschappelijking van welstand voorstaat
op grond eener finalistisch-realistische wereldbeschouwing. — Die
beweging werd ingezet onder den invloed eener Christen Staatsphilosophie, die vooreerst werd verdedigd door Buchez en Roux, later door
Lamennais, Peckeur en Huet. Ze ontwikkelde zich verder in Duitschland, Oostenrijk, Italie, Spanje, Belgie, Frankrijk, onder den invloed
van V. Ketteler, V. Vogelsang, Decurtius, Mgr. Freppel, Pottier,
De Mun, en vond hare bekroning in de Encycliek van 1891 « Rerum
Novarum >>. Ze werd gesteund door mannen als Kard. Gibbons,
Hertling, Toniolo, Schaepman, Aalberse, Verhaegen, Helleputte,
Rutten, Hitze, Perin, Brants, Vermeersch, Pesch, Lorin, Duthoit,
Devas, enz.
Het solidarisme dat wij bedoelen steunt op de traditioneele,
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Christene wijsbegeerte, op eene zelfstandige sociale philosophie, de
algemeene welvaart nastrevend door een geschikte verbinding van
persoonlijke en sociale belangen onder den invloed van liefde en
rechtvaardigheid.
De mensch is van nature, in afhankelijkheid van een persoonlijk
opperwezen, en persoon, en sociaal, een en onverdeeld, waarbij het
hoogste individueele doel, tevens het opperste laatste sociale Joel is.
Het doel van den Staat en het Recht is het uitsluitend regelen van
het gemeenschapsleven, in dien zin, dat het zijn bestemming is, die
regelingen te treffen, zulke organisatie van samenleving op te bouwen
als ter voldoening van een gemeenschapsnood van de altijd persoonlijke
enkelingen noodig en nuttig is, ondergeschikt aan het einddoel.
De Christen-solidaristische Sociologie erkent dus de rechten van
Staat en individu en zoekt door subjectieve vermaatschappelijking
der enkelingen, welke leidt tot Staatsorganisatie en medewerking van
den Staat, het economische leven naar liefde en rechtvaardigheid in
te richten.
BESLUIT.
De gansche sociaal-philosophie van het individualisme, met betrekking
tot de economische doelbestemming van het Staatsgezag, komt op
het volgende neer : De gemeenschap is een opeenhooping van enkelingen, wier vrije handeling op economisch gebied eene socialiseering
van individueelen welstand zal teweegbrengen, dock waar feitelijk de
sterksten het absolute privaat eigendomsrecht benuttigend, als sterkste
partij in het sociaal verdrag de rechtsmacht in den Staat vervormen en
terugdringen ten nadeele van het grootste getal der zwakkeren.
*
* *

De sociologic van het moderne socialisme, met betrekking tot de
economische doelbestemming van het Staatsgezag, offert feitelijk de
rechten van den enkeling aan de almacht van den Staat op. Het
socialisme streeft naar verwezenlijking van de algemeene volkswelvaart
door de algeheele socialisatie der productiemiddelen op grond eener
beperking der persoonlijke vrijheid, ten gunste van een overdreven
Staatsrecht, en eene onderworpenheid aan het Centraal gezag, dat de
plaats inneemt van eerste beweegkracht in het economisch leven.
***

In tegenstelling met het individualisme en het communistisch socialisme, stellen wij 't zedelijke, organische van den Staat, wiens gezag
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de rechten van den enkeling erkennend, het zwaartepunt der economische regeling laat berusten bij den organisatiearbeid der enkelingen,
en als recht- en welvaartstaat enkel dan tot socialisatie en Staatsbemoeiing overgaat, wanneer de nood of het algemeen welzijn zulks
V erlangen .
Onmiddellijk na P. Dr B. Missiaen hield
dracht :

DR

ROELS zijn voor-

Bydrage tot een moderne psychologie van het denken uit de middeleeumsche mystiek (1 ).

Na hem handelde PROF. DR AUG. MANSION, pr. over :

Hef Eudaimonisme, een te hervormen leersiuk
uil de aris{olelische nalatenschap.
I. Kritiek van de geluksmoraal van het metaphysisch-ethisch standpunt uit, door de ontleding van het zedelijkheidsbegrip.
Sinds Kant het Eudaimonisme aan een, zoo hij meende, vernietigende kritiek heeft onderworpen, is er heel wat aan zijn betoog
getornd : men heeft met reden gewezen op zijn talrijke en grove
misslagen op historisch gebied, op zijn al te eenzijdige opvatting
van het geluk, en op meer andere feilen waaraan zijne bewijzen mankgaan. Een gewichtige waarheid echter heeft hij in 't licht gesteld, dat
nl. het geluk, wanneer men met dit woord uitsluitend een subjectieven
toestand van den mensch aanduidt, dat het geluk, als dusdanig, geen
zedelijkheidsfactor is of kan zijn. Geluk en zedelijkheid mogen onverbreekbaar verbonden zijn, zoodat zedelijkheid noodzakelijk gelukbrengend is, — het streven naar geluk mag — tegen Kant in — als
zedelijk goed beschouwd worden, — de verhoudingen der menschelijke daden tot het geluk kunnen standvastig dezelfde blijven als die
tot de zedelijkheidsnormen, dat neemt niet weg, dat zedelijkheid, als
dusdanig, vormelijk geenszins van het geluk afhangt en dat het geluk
van nature onbekwaam is om aan 't even welke handeling een zedelijkheidswaarde te verleenen. Eudaimonisme is uit dien hoofde een
minderwaardig stelsel in de moraal, want, hoe men het ook verder
tracht te ontwikkelen of te verbloemen, veronderstelt het altijd, dat
geluk als dusdanig, en de betrekking tot het geluk in laatste instantie
(1) Deze lezing bleef to Brussel haperen.
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het geen echt Eudaimonisme meer.
En hier baat het niet te wijzen op de objectieve zijde van het geluk,
dat alleen te vinden is in het bezit van het volkomen goed, en dus in
den mensch zelf een staat van wezenlijke volmaaktheid, een veredeling
van zijn natuur veronderstelt. Want hier heeft men wel een ideaal van
hooger-mensch-zijn, dat aan de daarop gerichte daden en handelingen
een zedelijkheidswaarde kan geven. Maar de waarde heeft haar oorsprong volstrekt niet in hunne betrekking met den subjectieven gelukstoestand van den alzoo veredelden mensch ; zij hangt uitsluitend of
van hun noodzakelijk verband met het objectieve ideaal der menschheid, onverschillig of de verwezenlijking er van al of niet den enkeling
feitelijk of noodzakelijkerwijze subjectief gelukkig zal maken. Het
geluk, als psychologische toestand, of de subjectieve elementen van
het geluk zijn vormelijk geen zedelijkheidsfactoren. Het gematigde
Eudaimonisme, dat meer nadruk legt op de objectieve elementen van
het geluk, is aldus maar aannemelijk in de mate, waarin het geen echt
Eudaimonisme meer is.
II. De psychologische misgreep van de voorstanders van het Eudaimonisme.
Alle eudairaonistische stelsels berusten op een tamelijk eenvoudige
voorstelling van den samenhang van al onze wilsdaden. Maar die
psychologische gegevens werden niet genoegzaam doordiept ; de
voorgehouden ontleding van ons verstandelijk strevingsleven is niet
voldoende uitgewerkt ; hier is dan ook de oorsprong van al het verkeerde van het Eudaimonisme te vinden.
Al onze wilsdaden, hoe verschillend ook naar hun voorwerp en hun
richting, zijn noodzakelijk beheerscht door een eerste fundamenteele
streving naar een volstrekt einddoel, dat alle lagere en betrekkelijke
doeleinden, als deelen of middelen, omvat en beheerscht, en waaraan
al die mindere voorwerpen van ons willen hun x waarde » ontleenen.
Daar kan iedereen gereedelijk mede instemmen, zoolang men in
't abstracte blijft. Maar zoodra men concreet wil bepalen, waarin dat
alles beheerschende einddoel, voor den mensch algemeen beschouwd
of voor een enkeling afzonderlijk, bestaat, loopen de antwoorden
uiteen.
De voorstanders van 't Eudaimonisme hebben gewezen op de
algemeene en onbedwingbare zucht naar geluk, die de spontaanste
uiting van ons strevingsleven schijnt te wezen. Daarvan uitgaand ,
hebben zij het einddoel van al ons willen vereenzelvigd met het geluk,
en dit gelijk gesteld met het bezit van het hoogste goed.
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Oppervlakkig beschouwd komt die bepaling van het volstrekte einddoel nog als genoegzaam abstract en algemeen voor, om geenerlei
bezwaar op te leveren. En toch is ze regelrecht in strijd met de feiten :
hoevelen, hoe begeerig ook naar geluk, streven er niet werkelijk naar,
hebben geen waarachtigen wil om gelukkig te zijn, eenvoudig weg
omdat het geluk — voor hen althans — als een onmogelijkheid voorkomt ! De drang naar geluk is bij hen omgezet in het zuiver negatieve
vluchten van het ongeluk. Daarbij valt hier de objectieve zijde van het
geluk te eenen male weg : geen spraak meer van de volmaking der
menschelijke natuur. Geen elementen van een houdbaar Eudaimonisme zijn hier dus nog aanwezig.
Maar, verder, is zelfs bij hem, die doelbewust positief naar her geluk
streeft, dat willen-gelukkig-zijn niet de laatste drijfveer van al zijn
wilsdaden. Dat willen hangt immers van een voorafgaand willen af,
hetwelk een uiting is van de liefde van den mensch tot zich zelf. Deze
liefde nu, hoe onbedwingbaar en noodzakelijk ook, kan zelve ook een
andere dan de eerste zijn en aan een hoogere ondergeschikt gemaakt
worden. Naarmate het voorwerp der eerste en alles beheerschende
liefde hooger, of lager is dan het eigen ik, of het ik zelf is, is de wilsdaad, door zulke liefde ingegeven, ofwel zedelijk goed en prijzenswaardig, of blijkbaar slecht en verlagend, of eenvoudig egoistisch, dus
ook nog minderwaardig en verwerpelijk, hoewel zij in dit laatste geval
door de eudaimonistische moraal zou moeten gewettigd worden en
volkomen zedelijk genoemd. Dit gevolg nu is de veroordeeling van het
Eudaimonisme, daar niemand in zulk een daad — hoe voortreffelijk
ook, op zich zelf beschouwd, — het begrip zedelijkheid ten voile verwezenlijkt kan vinden. De edele gezindheid van hem, die den aangeboren drang naar geluk ondergeschikt maakt aan een verhevener
ideaal en er daardoor ook een zedelijke waarde aan geeft, is overigens
geen onwezenlijk droombeeld : onbaatzuchtige liefde tot het goede,
tot God, — de plicht voor alles — zijn in de menschheid feiten, evenals de ongetemde jacht naar het geluk.
III. De historische ontwikkeling van het (gematigde) Eudaimonisme.
Hoe dan historisch verklaard, dat het Eudaimonisme — in een
gematigden vorm althans — voornamelijk in de Scholastiek schijnbaar
algemeen instemming gevonden heeft, — wat zeker verwondering
moet baren, daar in die kringen de christelijke gedachte, zelfs op
zuiver wijsgeerig gebied, een diepen en duurzamen invloed gehad
heeft, en ten andere de overwinning van het onbaatzuchtig zedelijkheidsideaal in de wereld der gedachte blijkbaar te danken is aan den
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nieuwen geest, Bien de liefdewet van het Christendom in de zedelijke
atmosfeer van Europa geschapen heeft ?
Vooreerst is dat grootendeels te wijten aan den invloed der aristotelische leer, waarin de algemeen aangenomen stelling der Grieksche
ethiek in de klassieke periode opgenomen werd : het hoofddoel van.
de Ethica is de Eudaimonie of geluk. Wat echter veel lichter te rechtvaardigen was voor een Plato of een Aristoteles, die eerst een gemeenschapsmoraal, en daarnaast slechts een daaraan ondergeschikte moraal
voor den enkeling trachtten op te bouwen, dan voor de latere wijsgeeren die een ander standpunt innamen. Maar dat werd door dezen
over het hoofd gezien, alhoewel bij hen de zedeleer meer in betrekking tot het indidu behandeld werd.
Het aristotelisch Eudaimonisme drong niet alleen in de middeleeuwsche Scholastiek door, toen de Ethica van den grooten leermeester in de 13 e eeuw binnen het bereik der westersche denkers kwam.
Al de bronnen, waaraan zij en hun voorgangers hun weetgierigheid
hadden gelaafd, waren ermee besmet. Zoo Augustinus, voor en neven
Aristoteles, de meest gezaghebbende opleider der middeleeuwen :
van zijn eerste geschrift De heata vita tot zijne laatste, stelt hij altijd
voorop, dat het geluk het einddoel van al ons streven is, de drijfveer
van al onze wilsdaden, — overgeerfd leerstuk, dat die geestdriftige
voorstander der onbaatzuchtige liefde tot God natuurlijk niet licht
overeen te brengen weet met zijn hoogere opvatting.
Ten slotte moet nog gewezen worden op den overwegenden invloed
van Thomas van Aquino op de latere Scholastiek. Het komt niet
vreemd voor, dat hij, als vertegenwoordiger van een nieuwe richting,
die een trouw maar niet slaafsch en verschristelijkt Peripatetisme
huldigde, zijne moraal in het traditionneel eudaimonistische kleed
gestoken heeft. Maar zijne volgelingen hebben hier zijn bedoeling niet
volkomen begrepen. Zij hebben in het li e deel der Summa theologica,
dat aanvangt met een vijftal Quaestiones over het geluk, een streng
wijsgeerig betoog meenen te vinden, en hebben naar dat model,
alsmede naar de gegevens der Summa contra Gentiles, III, 25 sqq., een
philosophische ethiek naar Thomas' leer willen opbouwen. Die leer
nu in de aangehaalde plaatsen is oogenschijnlijk zuiver eudaimonistisch
en komt, tot in de bewoording toe, overeen met die van Aristoteles
en Augustinus.
Maar men heeft vergeten, dat de Summa contra Gentiles geen wijsgeerig, doch een apologetisch werk is, dat bestemd was om de waarheden van het christen geloof, die boven en buiten het gebied van
't wijsgeerig onderzoek staan, waarschijnlijk te maken voor de Moha-
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medanen van Spanje, welke overigens het Peripatetisme zeer toegedaan waren. Er kan flier dus maar spraak zijn van waarschijnlijkheidsargumenten, redeneeringen bij benadering, en dikwijls ad hominem.
De Summa theologica is eveneens een theologisch, geen wijsgeerig
geschrift, hoe ruim de schrijver er van daar ook gebruik maakt van
wijsgeerige beschouwingen. In 't inleidend deel van dat groot werk
(IA, q. I. art. 8. c. et ad 2uM) stipt hij duidelijk aan, welke waarde hij
aan zulke beschouwingen op dat gebied hecht : het zijn waarschijnlijkheidsredeneeringen, die niet eigen zijn aan de behandelde wetenschap ; meer niet. Daar dus de grondslagen van de thomistische
wijsgeerige ethiek willen vinden, is een uiterst gewaagde onderneming. Om alsdan tot deugdelijke uitslagen te geraken, ware een
voorafgaandelijk kritisch onderzoek naar de beteekenis en de zekerheidswaarde van bijna elke schijnbaar niet betwiste philosophische
uitspraak een onontbeerlijke vereischte. Zulks werd bij mijn wete
nooit beproefd.
Seffens daarna kwam de beurt aan DR FRANSEN, die het had over

Verantwoordeli j kheid in het strafrecht
In het dagelijksch leven worden de woorden verantwoordelijkheid,
verantwoordelijk, algemeen gebruikt. Het is een practische formule,
een verplichting of een opdracht uit te drukken en wijst tevens op
een bekrachtiging welke op een gebeurlijke tekortkoming zou volgen.
Ook in al de besprekingen en twisten om het strafrecht en de rechterlijke psychologie spelen deze begrippen een aanzienlijke rot.
Laten wij nu dat begrip ontleden.
Verantwoordelijk is een samengesteld, zedelijk en doelmatig begrip;
het vereischt de verwezenlijking van zekere innerlijke en uiterlijke
voorwaarden, het wijst steeds op een practische gevolgtrekking of
een gebeurlijken maatregel van bekrachtiging, van afkeer of vermaning.
Over 't algemeen en leerkundig gesproken, overal toepasselijk,
laat dat begrip vier onderbegrippen veronderstellen :
1° een persoon met oordeel des onderscheids, plichtbewust en
meester over zijn handelingen ;
2° een zedelijke orde, d. i. een geheel van voorschriften tot regeling
van de menschelijke handelingen ;
3° een overheid die de verantwoordelijkheid moet bepalen en de
macht heeft tot bekrachtiging ;
4° Een persoon die aan een verplichting te kort komt.
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Overgeplaatst nu op het practisch rechterlijk gebied beteekent dit,
dat er moet zijn, om van verantwoordelijkheid te kunnen gewagen :
1° Toerekenbaarheid en vrijheid. De toerekenbaarheid slaat meer
op het object, de menschelijke daad ; de vrijheid slaat op het subject,
den dader.
De daad is toerekenbaar ; iemand stelt vrij een daad en alleen deze
daad is toerekenbaar. Toerekenbaar en vrij zijn de twee gelijkwaardige
zijden van een geldstuk. De persoon is vrij in de daad, de daad is
toerekenbaar aan den persoon.
Toerekenbare en ontoerekenbare personen is een ongeijkt gezegde,
feitelijk een verkeerde vertaling uit het Duitsch : zurechnungsfahig.
2° De tweede voorwaarde een geheel van voorschriften, wordt hier
de wet, de strafcode die tevens op algemeene wijze de bekrachtiging
bepaalt.
3° De derde voorwaarde voorziet een verhouding tusschen de daad
en den dader aan den eenen kant, en een tweede begrip, de overheid,
hier de maatschappij of de Staat of zijn gemachtigden. De Staatsgemachtigden passen de voorschriften toe en bepalen de bekrachtiging,
maar ditmaal op individueele wijze en in bizondere gevallen ;
4° De vierde voorwaarde wordt hier een daad, een slechte daad,
een misdrijf, voorzien door de wetten.
Zulks is de traditioneele beteekenis van verantwoordelijkheid
volgens gezond verstand, en publieke denkwijze. Ook de ontwikkelde
mensch die de waarheid lief heeft en de wetenschap niet zoekt te
steunen op paradoksen, kan onder dat begrip niets anders verstaan.
Ook de verantwoordelijkheid, zooals ze principieel voorkomt in
den strafcodex, komt overeen met wat het yolk zich onder dat begrip
voorstelt, en zooals ze ten grondslag ligt aan alle stilzwijgende of
uitdrukkelijke overeenkomsten, die het Leven der menschen onderling
beheerschen.
Toen zijn er mannen gekomen, die deze verantwoordelijkheid niet
meer aannamen, omdat ze het eene of het and.ere onderbegrip niet
dulden. Anderen wilden er eenvoudig wetenschappelijk nitzien, en
het oude en het algemeen bekende is toch niet wetenschappelijk ! Het
beeld behielden ze, niet den zin. 1k zeg nu maar dit : Ze zijn zedelijke
aftruggelaars. Wie een begrip, en vooral een zoo ver dragend en
belangrijk begrip verstoot, moet ook het heeld verstooten welk het
uitdrukt. Daarbij, wet is wet. Indien iemand zich aan de wet ontrekken
mag omdat zij een beginsel bevat dat niet met zijn persoonlijke opinie
strookt, dan blijven er nog Been tien ernstige wetten van kracht.
Zoowel spiritualisten als positivisten slaan hier den bal mis. Eenige
voorbeelden :
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Bekende schrijvers en rechtskundigen verwarren verantwoordelijkheid met vrijheid. Proal, een Franschman, vijand van alle zoogezegd
modern strafrecht, gebruikt het eene voor het andere. De straffen, zegt
hij, moeten gemeten worden naar den graad van verantwoordelijkheid,
die is de graad van vrijheid. Dat is een leerkundige en pragmatische
dwaling, d. i. op zich zelf drukt de meening van Proal een onwaarheid
uit, en in de praktijk kan zij tot erge gevolgen leiden, hetgeen nog
eens be wijst dat zij niet waar is.
Het begrip van verantwoordelijkheid berust op het onderbegrip van
vrijheid, aangenomen, maar zij zijn niet synoniem. Ik zit niets te doen
voor mijn tafel, ik voel mij vrij, ik ben vrij te blijven zitten of niet,
te studeeren of niet, enz. Ben ik verantwoordelijk ? Neen, dat komt
bier niets doen. En ook de graad van verantwoordelijkheid loopt niet
gelijk met den graad van vrijheid. De zwaarte van een misdaad
vermeerdert onze verantwoordelijkheid, maar vermeerdert niet de
vrijheid. In verantwoordelijkheid ligt mede iets objectiefs ; de vrijheid
is een zuivere subjectieve toestand.
Een overste is niet verantwoordelijk, laat ors zeggen onverantwoordelijk over zijne daden voor zijne ondergeschikten. Vrij is hij. God is
het vrije wezen bij uitmuntendheid, verantwoordelijk is Hij echter
over niets, en voor niemand.
Hetzelfde mag gezegd worden van de toerekenbaarheid.
Anderen verwarren verantwoordelijkheid met geestesgezondheid.
Dat is hetgeen genoemd worth : de medische verantwoordelijkheid.
Het is in de geneeskundige wereld de tegenhanger van de verantwoordelijkheid-vrijheid der juristen.
Gezondheid is geen verantwoordelijkheid, nog veel minder dan
vrijheid of toerekenbaarheid.
Anderen, vooral anthropologen en sociologen, hebben nog een
andere opvatting. Verantwoordelijkheid verkrijgt uitsluitend een
socialen zin, en het beteekent dan het sociale aanpassingsvermogen.
Wie zich weet te gedragen naar de wetten en gepastheden der maatschappij waarin hij leeft, is verantwoordelijk. Dus zij die zich
normaal gedragen in den gewonen gang van 't leven, zijn verantwoordelijk. Wie zich niet aan de eischen des tijds kan aanpassen is
onverantwoordelijk.
Sommigen willen ook het strafrecht baseeren op den min of meer
gevaarlijken toestand van den misdrijfpleger, dat is een ondervorm
der sociale verantwoordelijkheid.
Wat daarvan te denken ?
Het is waarlijk een paradoks. In bizondere gevallen zooals in
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rechterlijk-geneeskundige onderzoeken kan dat sociale aanpassingsvermogen wel een nuttig woordje meespreken, maar dat begrip, dat
experimenteel feit, zooals de aanhangers zeggen, als grondslag nemen
voor een verantwoordelijkheidsleer ware terugkeeren naar barbaarsche
tijden.
Aanpassingsvermogen is toch een te onbepaald, rekbaar en veranderlijk begrip en hangs grootendeels af van het soort midden, van de
sociale omgeving waaraan men zich moet aanpassen. Het opent de
deur voor willekeur, en niemand zou zich nog in zekerheid gevoelen,
vooral niet de hoogerdenkende en voelende menschen, want die
wijken toch meestal ook af van de midde)maat hunner omgeving.
Er is slechts een verantwoordelijkheid en er mag er maar een zijn,
en deze komt juist . in onze beschaving overeen met de wettelijke
verantwoordelijkheid. Zij behoudt steeds een zedelijke beteekenis.
(Zedelijk genomen in ruimen zin). Al wat de menschelijke daden
regelt, is toch van zedelijken aard, en de verantwoordelijkheid wijst
steeds op de eene of andere reglementeering van het menschelijk
gedrag. Daarom noem ik ook de verantwoordelijkheid een doelmatig
beginsel, en niet zooals te veel beweerd wordt, een metaphysisch,
theoretisch beginsel.
Wat betreft de graden van verantwoordelijkheid, deze zijn oneindig
in aantal. Van de hoogste verantwoordelijkheid loopt men door een
reeks tusschenschakels tot de minste, die overgaat in onverantwoordelijkheid. Maar deze gradatie berust niet alleen op de graden van
bewustzijn, verstandelijke ontwikkeling, min of meer normalen wil,
graden van geestesziekte en abnormaliteiten, maar ook op het min of
meer verhevene der voorschriften en der overheid die ze voorschrijft,
en nog op de mindere of meerdere zwaarte der misdaad. Op het
gebied van het strafrecht, waar overheid en wet steeds dezelfde blijven,
stijgt en daalt de verantwoordelijkheid met de subjectieve schuld maar
ook met de objectieve zwaarte van het misdrijf. Men is dus meer verantwoordelijk voor eene grove fout dan voor een lichtere ? Wel zeker.
Is dat zoo paradoxaal ? Laat ons een voorbeeld nemen uit de theologie.
Zij toch bezit het begrip van verantwoordelijkheid in zijn allerstrengsten zin. <, Oog om oog, tand om tand ».
De doodzonde bezorgt ons de grootste verantwoordelijkheid en
doodzonde kan er maar zijn op voorwaarde dat er zij zware materieele
fout : matiere grave. De graad van verantwoordelijkheid berust dus ook
op de zwaarte der fout, dat is juist de doelmatige sociale zijde van dot
beginsel.
Hoe wordt nu het beginsel van verantwoordelijkheid toegepast, en
hoe moet het toegepast worden in het stafrecht ?
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de bevordering van het algemeen welzijn. Het hoo:ddoel is dus niet
de rechtvaardigheid te doen heerschen, maar het beginsel van rechtvaardigheid komt er vooral voorwaardelijk en negatief bij, 't is te
zeggen, men moet streven naar het meeste sociaal nut, op voorwaarde
niet onrechtvaardig te zijn. lemand wordt niet gestraft omdat hij vrij
was, omdat hij zedelijk kwaad deed, maar omdat hij handelde tegen
de sociale orde ; hij wordt echter wel gestraft op voorwaarde dat hij
vrij handelde.
Wat de klassieke school is, daarover heerschen de kraste misverstanden, vooral in de wereld der anthropologen en psychiaters. Zij
zeggen en herhalen maar op dat de straf niet meer moet zijn « geen
wederwraak, geen pijn als pijn >> alsof de straffen gewild door der, codex
van dien aard waren. De klassieke gedachte is geboren in de laatste
helft der 18e eeuw uit een reactie tegen middeleeuwsch machtmisbruik
en willekeur, en werd in codex opgesteld in I 791 en definitief in 1810.
Het classicisme wil alle willekeur weren. Daarom wordt alle verantwoordelijkheid bepaald volgens objectieve gegevens zooals zwaarte
van het misdrijf, uiterlijke omstandigheden. Het inwendige van den
misdrijfpleger wordt beoordeeld naar uiterlijke aanwijzingen, zoo b. v.,
de misdaad met voorbedachten rade. De subjectieve verantwoordelijkheid, het schuldbegrip werd toegepast volgens algemeene regels, of
wettelijke vermoedens.
Tusschen classicisme en modernisme is samengaan mogelijk ; het
eerste geeft de algemeene grondbeginselen aan van het recht tot straffen
toebehoorende aan den Staat en van de straftoemeting volgens
algemeen zedelijke beginselen en pragmatische, sociale doeleinden.
Het tweede, als men het wel beschouwt, is eigenlijk geen recht, maar
bekommert zich hoofdzakelijk om de straftoepassing of uitvoering.
Het schijnt alsof het eigenlijke strafrecht halfweg blijven staan is
en enkel begaan was met de strafuitspraak en het publiek afkeuren
der misdaad. Het heeft zich minder zorgvuldig bekommerd om de
vraag : Wat moet met den veroordeelde gedurende zijn opsluiting
aangevangen worden ? Dat is juist de hoofdzaak voor de nieuwe
richting en wat deze voorstelt is : voorkomen der misdaad door sociale
gezondheidsleer, behandeling en verbetering der gewone misdadigers
en bizondere opsluiting van onverbeterlijken en gevaarlijken. Dat
programma kan best samengaan met de klassieke verantwoordelijkheidsleer en zij die steeds beweren dat, om de misdadigers gepast te
kunnen behandelen, de grondvesten van het strafrecht moeten omver
gehaald worden, weten niet wat ze zeggen. Het recht moet zijn rechte
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en heldere lijnen bewaren, maar de practische uitvoering zijner uitspraken mag verscheiden en soepel wezen volgens anthropologische
en sociale aanwijzigingen.
Het vraagstuk dat de criminologen het meeste bezig houdt is wel
de behandeling der recidivisten en er wordt nog eens beweerd dat
het eigenlijke strafrecht dat problems niet kan oplossen. Voor de
recidivisten passen onbepaalde straffen. Abnormale recidivisten vallen
bij de krankzinnigen, en worden geinterneerd, daar is geen moeilijkheid. Maar er ziin ook normale recidivisten. Het bestaande strafrecht
lost feitelijk deze moeilijkheid niet op. lk beweer echter dat het
klassieke strafrecht zijn grondbeginselen niet moet verstooten om voor
de recidive een oplossing to vinden. Men kan zich hier bij het herhalen
van misdaden, een progressieve straftoe meting denken, een cumulatieve
verantwoordelijkheid. De recidivist hoopt door de herhaling zijn
verantwoordelijkheid op, en daar deze, meer wijzende op een gedrag
dan op een geisoleerde daad, noadzakelijk onbepaald blijft in de
waardeschatting, zou ze nog al natuurlijk, dunkt me, een onbepaalde
straf meebrengen. Deze onbepaaldheid kan trouwens nog door een
minimum en maximum beperkt blijven.
U zult ook opgemerkt hebben dat ik niet de strafwetscholen indeel
volgens philosophische gegevens, zooals de spiritualistische en positivistische school ; de materialistische, socialistische of deterministische
school. Al deze benamingen wijzen op de oorzaken der misdadigheid ;
deze oorzaken der misdaad opsporen is wel van groot belang en het
standpunt dat men hier inneemt is zeker wel vol consequentien voor
het strafrecht, het essentieele er van is het echter niet. Het eigenlijke
strafrecht heeft als object de concrete misdaad zelve en het essentieele
van alle strafrecht is dus de maatstaf die aangelegd wordt bij het
straffen en den aard der maatregelen die toegepast worden. Een
practisch gebied zooals het strafrecht moet berusten op pragmatische
beginselen.
Om 12 u. 30 werd de Vergadering door den d.d. Voorzitter
geheven.

TWEEDE AFDEELING :
OPVOEDKUNDE
Den Zaterdag namiddag om 3 u. 30 wordt de vergadering geopend
door Vic. GEN. DR M. DE BAETS, voorzitter. Aanwezig : Kan. Van
Langendonck, ondervoorzitter, D r J. Van den Heuvel, schrijver, en
een vrij groot aantal toehoorders, onder wie enkele dames.
De Voorzitter verleent onmiddellijk het woord aan KAN. VAN
LANGENDONCK, Opziener over het Middelbaar Onderwijs (Mechelen), die spreekt

Over Apperceptie
Wat verstaan wij door apperceptie ? Het woord apperceptie bediedt hier
den invloed, dien de kennis aangeworven door den leerling vooraleer
de meester hem aanspreekt, uitoefent op het onderwijs dat hij ontvangt.
Die voorafgaande kennis wijzigt de leer van den meester op tallooze
wijzen ; of, nauwkeuriger gezegd, uit de kennis van den leerling en de
leer van den meester ontstaat een verbinding, een resultante. Juist het
ontstaan dier resultante pogen we in onderhavig verslag duidelijk bloot
te leggen.
Aldus eindigde de opgave van ons onderwerp in het programrnaboekje van het Congres. Om de uiteenzetting te vergemakkelijken
hebben we de voorafgaande appercipieerende kennis betiteld met de
woorden voor-kennis, voor-hegrippen, voor-heelden, ken-kapitaal, kapitaal.
In een boekje verschenen in de «Vlaamsche Boekenhalle » (1) vatten wij
onze gevolgtrekkingen aldus samen :
Het kapitaal laat gevolgtrekkingen, theoretische en praktische gevolgtrekkingen, toe, en omgekeerd bewijst het de waarheid onzer waarnemingen ; het geeft aan onze waarnemingen het karakter onzer eerie
en onverdeelde persoonlijkheid ; het vervolledigt, voltooit, tooit en versiert ; het doet klaar zien, het doet ontwaren en ontdekken ; het eischt
afwisseling maar doet duidelijk onderscheiden en grondig verstaan.
(1) Brochure 60 blz. groot, bij de Vlaamsche Boekenhalle, Leuven, onder titel :
Leerkunst, apperceptie, interesse.
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Met and.ere woorden, het kapitaal baart vondst, kennis en doorzicht,
— waarheid en zekerheid, — eenheid en persoonlijkheid, — schoonheid en volmaaktheid, — klaarheid en duidelijkheid. Het verrijkt onze
waarnemingen op zooveel wijzen als er betrekkingen kunnen bestaan
tusschen twee of meer begrippen : betrekking van oorzaak tot gevolg,
van gevolg tot oorzaak, van gelijkvormigheid, van tegenstelling.
Het nieuw begrip wordt onfeilbaar bijgegrepen, begrepen, geappercipieerd zoodra de vereischte voor-kennis daar is. Is ze daar, en is ze
klaar en overvloedig daar, dan volgt noodzakelijk een diep, breed,
zeker, klaar, persoonlijk, samenhangend, verlokkend en belangstellend inzicht in de aan te werven kennis.
Hiermede is bewezen het ongemeen pedagogisch belang der apperceptie — waarop we wezen in den korten inhoud —. Onderwyzen
beteekent nooit, kan nooit iets anders beteekenen dan : in 't verstand
van den leerling brengen het kapitaal dat noodig is om te zien. Het
woord onderwijzen, enseigner, in-signare, beteekent toonen, door
teekenen (signa) toonen. En iemand jets toonen, iets wijzen is niets
anders dan hem langs ooren en oogen in 't verstand brengen wat hij
te zien heeft. lemand in de microscopie onderwijzen kan niets anders
beteekenen dan : door een duidelijke teekening op een schrijfbord in
de oogen der leerlingen brengen wat ze in den microscoop te zien
hebben, anders gezeid, het noodige kapitaal tot stand brengen.
Aanschouwd van den kant van den onderwijzer is de apperceptie
niet minder belangrijk. Hij ook moet het noodige kapitaal bezitten.
Dit kapitaal moet ook voor hem de aarde zijn, de ondergrond waarin
de leerstof wortel schiet, vocht vindt en levenssap om weelderig op te
wassen, zich langs alle zijden te ontwikkelen, te omtooien met een
gebladerte en gebloemte van beelden, begrippen, bewijzen, gevolgtrekkingen.
Dit kapitaal moet de zon zijn die de stof tot in haar fijnste plooien
omgeeft met een glans van helderheid, klaarheid, duidelijkheid,
waarheid en zekerheid ; een zon die tevens ook warmte schept, en
weze het onderwerp van letterkundigen, weze het van wetenschappelijken aard, zijn theoritische schoonheden of praktische bruikbaarheden doet ontkiemen en ontluiken tot beweeggronden bij macht om
onweerstaanbaar in te werven op onze streefvermogens, op onzen wil.
Dit kapitaal moet de tooverstok zijn die zelfs het meest afgetrokken
vraagstuk omzet tot een geheel van verlokkende opgetooide en
voltooide voorstellingen ; die de verscheidenheid der wetenschappelijke gegevens opvoert tot den luister eener bekorende eenheid ;
die de trage, eentonige, versteende stof der wetenschap doorgloeit,
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af wisseling en opborrelend leven ; die het vormloos, mulle zand der
leerstof modeleert op de oorspronkelijkheid onzer individualiteit en
het kneedt tot een loofwerk zoo eenig in zijnen aard als onze gelaatstrekken zijn onder de menschelijke aangezichten.
Na de bespreking komt

DR

ROELS aan het woord over :

De Phychologie van den Onderrajzer.

Wij betreuren dat deze interessante voordracht, met experimentkistje, nooit geschreven werd. De voorgestelde conclusies echter
zijn te vinden bij MEJ. M. VAN KUYCK, een leerlinge van Dr Roels,
in een bock : g De psychologische karakteristiek van den onderivijzer » dat
bij Malmberg te 's Hertogenbosch verschijnen zal (1).
Nadat Vic. Gen. Dr De Baets het voortzitterschap aan Kan. Van
Langendonck had overgelaten, kwam P. DR L. REYPENS aan de
beurt, en sprak over :
. De Bibliotheek van den Opvoeder, hy het begin van de XVII e eeuw » (2).
Daar DR FR. DE HOVRE, pr. belet was zijn lezing te houden,
werd de vergadering geschorst om 6 u. 15 (3).
(1) Tijdens het afdrukken van deze Handelingen ald. verschenen als (155 blzz.
lang) « verslag eener enquete » (uit het psychologische Seminarium van het Psychologisch en Pedagogisch Instituut der R. K. Leergangen, directeur Dr. F. Roels).
(2) Deze korte lezing verschijnt eerlang in extenso in Dietsche Warande & Belfort.
De boekenlijst van 106 nummers zal de eerste lijst zijn die ooit gepubliceerd werd.
(3) Een lezing over hetzelfde onderwerp wordt op het 5' Philologencongres gehouden door Dr A. De Coene.

DERDE AFDEELING
KLASSIEKE PHILOLOGIE, ARCH.AEOLOGIE,
OUDE GESCHIEDEN1S
Op Zondag vOOrmiddag, om 9 u. 30, werd de vergadering geopend
door PROF. DR A. CARNOY, Voorzitter. Aanwezig ongeveer vijf en
dertig toehoorders.
PROF. DR

A. CARNOY, begint onmiddelijk over

De vooruifgang van de faalkunde in den laafsten {lid
De bedrijvigheid van de taalkundigen was in de laatste tien jaar
buitengewoon groot. Er is wel is waar nog geen groot werk verschenen
dat een compendium en een algemeene synthesis zou zijn van wat wij
op dit oogenblik op het gebied van de taalwetenschap kennen. De
geleerden hebben veeleer 't zij beknopte overzichten van het materiaal
gegeven, 't zij stuclien over bizondere afdeelingen van dat zoo uitgebreid vak.
Onder de algemeene boeken, hebben wij eenige puike vulgarisatiewerken gekregen zooals de Introduction to the Study of Language van
A. Bloomfield (1914), Le Langage van Vendryes (1921) de Inleiding
van Lecoutere, de Handleiding van Schrijnen, enz. Dergelijke boeken
zullen er niet weinig toe bijdragen om belangstelling voor de taalkunde
te wekken en hare gezonde begrippen over haar voornaamste vraagstukken te verspreiden maar zij doen de wetenschap niet vooruitgaan.
Van veel grooter belang dus zijn de verschillende werken die sedert
een vijftiental jaren de th.eorieen van Paul en van Wundt zijn komen
afbreken of bevestigen.
Terwijl Delbriick, Rozwadowski en Oertel als Wundtianen kunnen
beschouwd worden, alhoewel zij de theorieen van den meester op
eenige punten betwisten en vervolledigen, heeft men eenige flinke
werken zien verschijnen die de basis zelve van Wundt's stelsel durven
aanvallen, In 't Nederlandsch heeft Van Ginneken een merkwaardig
boek geschreven. : Grondbeginselen der psychologische taalwetenschap. Het
werk geeft bewijs van veel geleerdheid, veel nadenken en buiten-
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gewone oorspronkelijkheid. Het heeft versc.heidene zwakke punten
van Wundt's synthesis doen uitkomen maar heeft geen school
gesticht. In dat opzicht is Saussure's invloed grooter geweest. Zijn
Cours de Linguistique g6nerale (1916) is een hevige aanval tegen de
historische strekking die bij de taalkundigen van de XIX e eeuw
geheerscht heeft. Naar hij doceert heeft de . linguistique . alleen de
. langue » als onderwerp, d. w. z. de taalnorma in een gemeenschap
aangenomen. Hij heeft gelijk een betere methode te willen invoeren
om de taalfeiten te klassificeeren, om te onderzoeken welke uitdrukkingsmiddelen werkelijk ter beschikking van een Franschman, een
Duitscher, een Engelschman staan, maar hij vergeet dat de gemeenschappelijke taal (langue) toch maar een betrekkelijke cristallisatie
van de individueele spraak is (parole). Men kan geen van haar
feiten bestudeeren en tot zijn oorzaken terugbrengen zonder historisch
of psychologisch te werk te gaan, dus moet de taalkunde genetisch
zijn of zij is geen wetenschap. Toch hebben de Saussure en zijn leerlingen Sechehaye en Bally oneindig veel gedaan om de begrippen op
te klaren en de aandacht op allerlei feiten te bevestigen die onopgemerkt gebleven waren omdat zij alleen « synchronistisch » bestudeerd
kunnen worden.
Daar de vooruitgang van de taalkunde toch van het navorschen van
de oorzaken der feiten te verwachten is, moeten wij met veel belangstelling de nieuwe strekking begroeten die de rol van de toehoorders
in de schepping van de spraak erkent. Dittrich heeft in die richting
aangestuurd door in zijn Probleme der Sprachwissenschaft (1913) te doen
uitkomen dat de taal niet alleen een . uitdrukking » maar ook wel een
. indruk » is. Buller (Indog. Jahrbuch VI. bl. I. sqq) gaat veel verder.
Hij wil hebben dat het verstaan de schepper is van de taal, die anders
maar een spontane ontlading van den adem zijn zou. Dauriac (Rev.
Philos. 79, 1915, bl. 137) waagt het zelfs te zeggen dat de taal bestaan
kan zonder dat de spreker er bewust van is.
Zulke beschouwingen zijn natuurlijk op het eerste tijdperk van het
spreken toepasselijk. Als de taal haar normalen vorm ontvangen heeft,
bestaat zij niet uit een continuum van klanken dat moeilijk te verdeelen
is maar uit volzinnen. Deze zijn de echte eenheden van de spraak en
er is voor een taalpsycholoog geen meer dringende en meer belangrijke
taak dan het bepalen van wat een volzin is. Nu, daarover juist heerscht
veel oneenigheid onder de geleerden. Voor Paul is de volzin een
synthesis, voor Wundt is het een ontleding. De verschillende taalkundigen doen tusschen die twee tegenovergestelde stellingen hun keus
of, zooals Bahler (o. c.), trachten zij die tot eenheid te brengen, maar
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zijn paging is mislukt. Naar schrijver's opvatting, in een artikel van de
Proc. Amer. Philol. Assoc. (1917, bl. 73 en sqq) uiteengezet, is de
oplossing in de kindertaal te vinden waar alles volzin is maar waar alle
voizinnen enkelwoordig zijn. De oorspronkelijke zin is dus wel onverdeelbaar en in zijn oorsprong is de zin het gevolg van een enkel
impulsus maar de grootere zinnen worden door de samenstelling van
kleinere geschapen en zijn dus synthetisch in hun oorsprong alhoewel
zij altijd een inwendige eenheid bezitten, d. w. z. het « stelling nemen ,)
van den spreker betreffend de grondgedachte van den volzin.
De studien over de natuur van den volzin hebben een groote draagwijdte op de syntaxis en de morphologie die stilaan grondig vernieuwd
worden. Op hare beurt wordt de klankleer in een nieuwe richting
gedreven, de zoogezegde « phonetique generale evolutive », welke door
den grooten Franschen geleerde Meillet en zijn leerlingen in de praktijk
beoefend wordt. In plaats van zich tot het onderzoeken en het klassificeeren van de feiten te bepalen zooals zij zich in een taal voordoen,
tracht de nieuwe klankleer algemeene oorzaken te ontdekken die op
reeksen van klanken in dezelfde taal of in verschillende talen werken.
Meillet wil op die manier b. v. de verschillende veranderingen van de
medeklinkers in het Grieksch tot een en dezelfde oorzaak herleiden,
d. w. z. tot een zachte uitspraak van die klanken. (Mem. Soc. ling.
XIX. p. 163). Andere Fransche taalkundigen bestudeeren de algemeene klankleer van het Oostersch Indogermaansch of de Germaansche
klankverschuiving.
Meer nog dan op dat gebied heeft de Fransche wetenschap zich op
het gebied van de taalgeographie verdienstelijk gemaakt. Trouwens,
werd het vak zelf door Gillieron uitgevonden. Het is een onderzoek
in den breede naar den toestand van den woordenschat en van de
spraakkunst van de dialecten over een groote oppervlakte. Men kiest
eenige begrippen, eenige vormen uit en men tracht te weten hoe zij
in een groot aantal plaatsen uitgedrukt worden. Dat onderzoek wijst
uit wat de echte geschiedenis van vele woorden geweest is en aan
hoeveel verschillende invloeden zij blootstaan. Het laat blijken dat de
Volksetymologie, de contaminatie, de differentiatie, enz., een veel
grootere rol gespeeld hebben dan men totnogtoe gedacht had. Daarom
schreef Gillieron onlangs een baanbrekend boekje over de « Faillite
de l'etymologie phonetique D, wat echter vrijwel overdreven is.
Indien de semasiologie en lexicologie groot profijt uit de taalgeographie zullen trekken, zal de studie van de taalneologismen en van het
bargoensch, Naar evenzooveel diensten bewijzen. De groote oorlog
heeft de aandacht van talrijke personen op de soldatentaal gevestigd
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en in alle landen boeken doen ontstaan die somtijds een wetenschappelijke waarde bezitten.
De werken van Sainean, in 't bijzonder, zijn merkwaardig terwiji
meest de andere toch ten minste materiaal opleveren. Een psychologische studie van het « unformal speech D heeft in America Sechrist
(Pedag. Semin. 1913, bl. 413, sqq) met een zeker succes ondernomen.
In een artikel in de Leuvensche Bijdragen (1921, bl. 50. sqq.) heeft
Schr. een nieuwe semasiologische classificatie op de feiten van den
« argot D en van de . slang v toegepast.
De tien laatste jaren dus waren voor de taalkunde echt vruchtbaar.
Haar grenzen werden in vele richtingen vooruitgeschoven. De psychologie komt hoe 'anger hoe meer tot haar recht en hoe meer zij de
taalkunde doordringt en beheerscht, des te meer ook richt deze zich
naar de echt levende talen ; dialecten, . argots D, kindertaal. Men
verwijdert zich ook altijd meer van de aprioristische opvattingen uit
de vroegere eeuwen en van de beschrijvende en historische methode
uit de negentiende.
Wat onze aandacht hoe langer hoe meer gaande maakt is de taal
in de maak en de betrekkingen tusschen onze psyche en het spreken.
Hoe dieper ons vorschen dringt, hoe talrijker ook de vraagstukken
zijn en de vakken en hoe moeilijker het wordt de synthesis opnieuw
te ondernemen die Wundt twintig jaar geleden durfde op te bouwen.
Na een korte bespreking, waaraan o. a. P. Gessler deelneemt,
komt de beurt aan P. A. GEEREBAERT. Hij gaf onder den titel
Noord-Nederlandsche boeken over klassieke Taal- en

6 Letterkunde

een kritisch overzicht der beste werken bij onze Noorderburen verschenen, die . bij het vervlaamschen van ons onderwus en van ons zelf
dienstig kunnen zijn ».
Eerst geeft hij eenige algemeene werken op. Spraakkunst, woordenboeken, geschiedenis der literatuur. Daarna komen aan de beurt
schrijvers die op onze programma's voorkomen : Xenophon, Lucianus, Herodotos, Plutarchos, Plato, Sophocles, Euripides, Demosthenes, Homeros, Epitome historiae sacrae, De viris illustribus, Nepos,
Caesar, Livius, Cicero, Sallustius, Tacitus, Ovidius e. a., Vergilius,
Horatius.
DR VAN DE WEERD vroeg spoedige verschijning van de zeer
nuttige bibliographie van P. Geerebaert. Zijn mededeeling is dan ook
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onder bovenvermelden titel, en voorzien van een aanhangsel over
oude geschiedenis, Romeinsche antiquiteiten, mythologie, komt een
realia afzonderlijk uitgegeven door de Vlaamsche Boekenhalle (Leuven, Mechelen, Gent, Leiden ; prijs : I fr.)
Om 10 u. 50 verleent de Voorzitter het woord aan
BURGER, Jr., die spreekt over

DR

C. P.

De ode " Odi profanum vulgus „
De eerste ode van het derde boek van Horatius is een van die
gedichten, die iederen lezer van den aanvang af pakken, en die ons
nooit weer uit het geheugen gaan. Naar vorm en inhoud een juweeltje.
Maar, verstaan we het gedichtje goed ? Wat de geleerden er over
in het midden hebben gebracht, wat de commentaren er bij vertellen,
dat alles toont duidelijk, dat het niet goed begrepen wordt. De geleerde
heeren verstaan het eenvoudige gedichtje zelf niet, en maken door hun
verkeerde toelichting het juiste begrip er van ook voor anderen bijna
onmogelijk. De ergste schuldigen zijn dragers van twee groote namen :
Peerlkamp en Mommsen.
Peerlkamp heeft de ode met eenige volgende samengekoppeld tot
een carmen gnomicum, eene reeks onsamenhangende zedelessen. Hij
meende dat de plechtige aanhef van de eerste strophe niet past voor
een kort gedicht, en dat met de woorden carmina non Arius audita eene
reeks op zich zelf staande kortere en langere stukken wordt aangeduid,
die hij door splitsing van een zestal gedichten zelf fabriekte. Het resultaat is een onding : niets van de gratie van een ode van Horatius. En
dat is het werk van den geleerde die anders alleen keurig gebouwde
goed afgeronde gedichtjes als echt Horatiaansche oden kon erkennen.
Trouwens zijn smaak en oordeel waren hier geheel op de vlucht, hij
bemerkte niet eens dat hij een gedicht van geheel afwijkende versmaat
(III 16) mee gebruikte voor zijn lappedeken. Een Duitsch geleerde
moest hem hierop attent maken, en noopte hem om in zijn tweede
uitgaaf ten minste die stukken weer van zijn carmen gnomicum af to nemen.
Of Peerlkamp succes met zijn hypothese heeft gehad ? Neen, niemand na hem heeft aan Horatius zulk een carmen gnomicum toegeschreyen. En toch, het gezag van Peerlkamp is groot ; of het ligt aan het
zelfvertrouwen waarmede hij zijne hypothesen voordraagt, of aan
zijne wezenlijke verdienste, mogen we daarlaten. Zeker is, dat men
van zijne voorslagen en zijne aanmerkingen altijd weer met belangstel-
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ling kennis neemt ; en dat er, ook al verwerpt men de voorslagen zelve,
toch dikwijls iets van blijft hangen. Men vindt van zijne beweringen,
zelfs van de minder goede, telkens hier of daar iets dat nog nawerkt, of
dat weer opduikt. Zoo is het hier met die noodlottige opvatting, dat
eene reeks afzonderlijke oden sarsten een geheel zouden vormen. Het
is ook na Peerlkamp niemand nog gelukt, de zes alcaische oden
waarmede het derde boek aanvangt, als een geheel te verstaan of te
verklaren, en toch kan men maar niet besluiten, ze als alle andere oden
als afzonderlijke gedichtjes te lezen. Men heeft zelfs een eigene aanduiding gevonden voor zulk een odenreeksje ; in de plaats van het
carmen gnomicum is een nieuwe fraai klinkende term gekomen ; ze
vormen een cyclus.
Aan de verklaring van dien cyclus zijn tal van studies gewijd ; ik wil
slechts herinneren aan die van den hoogleeraar H. T. Karsten, en aan
twee door hem uitgelokte Amsterdamsche dissertaties, alles verdienstelijk werk, maar — de onderzoekers volgden van den aanvang of een
verkeerd spoor. En al zou misschien geen hunner het toegeven, zij
volgen inderdaad altijd weer den verkeerden weg, door Peerlkamp
gewezen.
Dit deed ook Mommsen, de groote historicus, die in de zes verbonden gedichten een samenhangend werk wilde zien, en wel van politieke
strekking, een dichtwerk waarmede de dichter welbewust steun verleende aan de staatkunde van Augustus.
Heeft Mommsen zijne verklaring van deze zes oden ernstig bedoeld ?
Hij heeft Naar gegeven niet als geschiedvorscher, maar als feestredenaar, bij een jaarfeest van de Berlijnsche Academie in 1889 ter
herdenking van den stichter Frederik den Groote en tegelijk ter viering
van de troonbestijging van Wilhelm den tweede. En in den geheelen
opzet van het stuk ziet men, dat de spreker niet slechts het oog richt
op het Augusteische Rome, maar tegelijk op het nieuwe PruisischDuitsche rijk. De voordracht is een geniaal stuk werk ; alleen wie als
Mommsen thuis was in de Romeinsche wereld kon zoo iets opbouwen.
De hoorders, zelfs de best onderrichte, moeten onder den indruk
geweest zijn, en het gevoel dat het jonge Duitsche rijk de plaats van
het oude Rome met recht innam moet tot alien zijn doorgedrongen.
Ook op de lezers heeft het betoog een blijvenden indruk gemaakt, en
op de verklaring van het gedicht heeft het tot nu toe een noodlottigen
invloed. Wie er een voorbeeld in meent te zien, hoe de werken van
den dichter als bron voor de geschiedenis kunnen dienen, heeft het
geheel mis ; het kan ons alleen doen zien, hoe men met grondige
historiekennis den dichter eene bedoeling kan opdringen, die hij nooit
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heeft gehad, hem eene politieke rol kan toeschrijven, die hem volstrekt
vreemd is geweest. Het is een kunststukje van den modernen historicus,
maar tegelijk een slecht staaltje van geschiedvorsching en een verwerpelijk voorbeeld van verklaring van den dichter.
Waarom wordt ons nu altijd weer opgedrongen, dat die zes gedichten
een geheel vormen ? Welke aanwijzingen van saamhoorigheid bieden
de gedichten zelve ? We vinden dit in het nieuwste en zeker meest
geraadpleegde commentaar, dat van Kiessling-Heinze, nauwkeurig
aangegeven. Vooreerst de gelijkheid van versmaat, een argument dat
volstrekt te verwerpen is. Horatius heeft wel bij het samenstellen van
zijn dichtbundels de maten veelal laten wisselen, 't allersterkst in het
begin van het eerste odenboek ; maar bij die versmaten die hij heel
dikwijls gebruikt, heeft hij bier, en in het boek der Epoden, juist
omgekeerd eenige gedichten in dezelfde maat op elkaar laten volgen.
Wat hem tot die rangschikking bewoog, weten we niet, maar samenkoppeling van de achter elkaar geplaatste gedichten wordt door die
gelijkheid van maat volstrekt niet geboden.
Dan komt het Peerlkampiaansche argument : de inleiding zou op
eene reeks gedichten, niet op eene enkele ode wijzen. Ook deze bewering heeft geen zin ; eene ernstige inleiding past bij een ernstig kort
gedicht; waarom zij geschikter zou zijn voor een bundeltje van eenigszins bonten inhoud, kan noch Peerlkamp noch een latere verklaarder
zeggen. En de woorden carmina non Arius audita passen volkomen,
zooals ons nog blijken zal, op de strophen van de eerste ode.
Het derde argument is dat van Mommsen : de gelijkheid van strekking en stemming van de zes gedichten. Ook deze overweging is geheel
onjuist ; eerst door gewelddadige interpretatie brengt men die eenheid
van strekking er in. Met onrecht heeten de zes gedichten de odae
Romanae ; drie er van hebben met de politiek niets te maken. De andere
drie behandelen politieke onderwerpen, maar niet in onderlingen
samenhang; elk heeft zijn eigen stof : de derde ode handelt over den
herbouw van Troje, de vijfde over de bevrijding van krijgsgevangenen,
de zesde over den herbouw der tempels en het zedenbederf. En geen
van de drie biedt eenig wezenlijk houvast voor de veronderstelling van
een opzet om Augustus te believen. Het is dus een heel zwakke
grondslag, waarop de theorie van Mommsen is gebouwd.
En welken grondslag vond Peerlkamp voor zijne hypothese ? Heeft
Horatius iets gegeven dat gelijkt op het door hem ontworpen moraliseerende gedicht ? Ja, de tweede ode bestaat uit enkele onderling
niet samenhangende paedagogische en ethische ontboezemingen, en
dezelfde karakter legde Peerlkamp nu in de strophen van de eerste
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ode, en in fragmenten aan de volgende oden ontrukt. En na hem hebben
velen trachten aan te wijzen dat werkelijk het begin van een volgende
ode zich aansluit aan het slot van de voorgaande. Zoo wordt immers
de lof van de armoede bezongen in het slot van de eerste ode, en de
aanhef van de tweede knoopt dan daarbij aan. Dit is niets dan een
woordenspel; de angusta pauperies die volgens de tweede ode de
jongeling door strenge krijgsdienst moet leeren dragen, is volstrekt
iets anders dan de bescheiden staat, het bezit van zijn eenvoudige
landgoed, waarmee Horatius zich in het slot van de voorgaande ode
tevreden verklaart.
De eerste ode, en zoo ook de vierde, heeft niets met politiek te
maken ; zij is evenmin een zedeles tot de tijdgenooten gericht. Deze
beide gedichten zijn zuiver persoonlijk.
*
* *

Zoo hebben we ons los gemaakt van de verwarrende theorien van
de geleerden met groote namen, en van de door hun noodlottige
gezag vastgewortelde vooroordeelen van de gangbare commentaren.
Wij hebben onze ode bevriid van die ongewenschte verbintenis met
andere, en kunnen nu uit het gedicht zelf leven, wat de dichter zegt.
De ode bestaat uit twaalf strophen, uit zes kleine gedichtjes van
twee strophen. Vier van deze bezingen, keurig afgerond, op verschillenden toon de geringe waarde van grootheid en rijkdom. Een inleidend
dichtje en een slotzang stempelen het geheel tot eene feestelijkplechtige maar geheel persoonlijke ontboezeming van den dichter.
Hoe nu kwam Horatius tot dezen plechtigen zang, die zijne verwerping van rijkdom, zijn voorkeur voor een leven in bescheiden staat
tot uiting brengt ? Het gedicht zelf toont ons, dat hij werkelijk voor de
keus gestaan heeft, dat hij vrijwillig van de grootheid heeft afgezien.
Slechts zeer zelden wordt iemand voor die keus geplaatst, en als dat
geschiedt zal wel bijna altijd de beslissing anders zijn. Hoe het geval
zich met Horatius heeft toegedragen, leert ons, zeer kort maar met
aanhaling van den bewijzenden tekst, zijn levensbeschrijver. De feestzang — want dat is de ode die we bier bespreken — komt in der daad
eerst in het volle Licht, wanneer we de woorden raadplegen die ons
melden, hoe hem eene plaats is aangeboden in de onmiddellijke
omgeving van den heerscher, en hoe deze aanbieding door hem is
afgeslagen. Trouwens, het was eigenlijk geene aanbieding, maar meer
dan dat. Ziehier den tekst zelf :
Augustus epistolarum quoque ei officium obtulit, ut hoc ad Maecenatem script() significat : ante ipse sufficiebam scribendis epistulis
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cupio abducere, veniet igitur ab ista parasitica mensa ad hanc regiam
et nos in epistulis scribendis adiuvabit ! Ac ne recusanti quidem aut
succensuit quicquam aut amicitiam suam ingerere desiit.
We lezen dus uit den brief zelf van Augustus aan Maecenas, dat hij
Horatius wil hebben als zijn secretaris. Hij vraagt het niet, aanneming
is niet noodig — 4, cupio... veniet igitur » — hij denkt zelfs niet aan de
rnogelijkheid dat Horatius niet zou willen. Maecenas zal daaraan
evenmin hebben gedacht ; wie zou de Fortuin als die hem van zelve
tegemoet komt, terugwijzen ? Bij Horatius zelf, die zeker onmiddellijk
de boodschap van Maecenas kreeg, zal die gedachte ook niet eens
opgekomen zijn. Hij was dus de uitverkorene voor eene plaats onmiddellijk naast Augustus, een geluk zooals slechts een enkel mensch
eens in zijn leven te beurt valt ; daarmee stond alles, hoogheid en
rijkdom, voor hem open.
Wat zal het naaste gevolg geweest zijn ? Eene toestrooming van
parasieten, clienten, in het Nederlandsch klaploopers, op een schaal,
zooals wij ons dat nauwelijks kunnen voorstellen. Daarbij vergeleken
moeten indringers als de man die hem op de via Sacra lastig viel in de
hoop, door hem tot Maecenas te kunnen naderen, slechts een minimale
plaag zijn geweest. We kunnen er vast op rekenen, dat reeds eer de
verblijdende boodschap van Maecenas hem bereikte, tal van qvriend.en,
zich tot hem spoedden om, als het kon, de eersten te zijn die het hem
berichtten, in elk geval om onder de eersten te wezen die hem kwamen
geluk wenschen. En van nu of was hij Been oogenblik meer alleen ;
van 's morgens tot 's avonds, te huis en op straat en op rein, altijd
omstuwd door drommen van die vrienden, wedijverend om hem het
meest te naderen, het best te vleien, het nederigst te dienen. En waarover liepen de gesprekken ? Zou er sprake geweest zijn van letteren of
dichtkunst, gelegenheid voor een vroolijke scherts, een geestige plagerij,
een eenvoudig vriendschappelijk praatje ? Niets van dat alles. Allen
hadden het over een onderwerp, het geluk dat Horatius was ten deel
gevallen, de verandering van zijn staat, de nu zekere kansen om het
nog heel ver te brengen in eer, in hoogen rang — en bovenal in
rijkdom. We behoeven hier niet te fantaseeren of te gissen ; wat er
behandeld werd zien we in bijzonderheden aangegeven in de ode
die we hier bespreken.
Zou hij het niet tot de hoogste ambten kunnen brengen ? Ongetwijfeld, als de een in den strijd daarvoor steun vindt in het oude
aanzien van zijn geslacht, de ander kan weer bogen op karakter en
goeden naam — en van hoe grooten invloed is het aantal en de jiver

van de clienten ! Nu, daaraan zou het hem zeker niet ontbreken;
boden zij zich niet nu reeds in dichte drommen aan? En de rijkdom —
die zou hem toestroomen. Hij zou het zeker zoover brengen als die
man — in de oden nooit met name genoemd, maar vaak aangeduid —
aan Wien ieder dadelijk dacht als er van onbegrensden rijkdom sprake
was , en van wiens schatten en van wiens grillen men zooveel wist te
vertellen : zijn prachtige huis, reeds op den eersten blik te onderscheiden
van de woningen van gewone menschen, en al de weelde daarbinnen,
de purperen gewaden, de kostbare reukwerken, de gastmalen, te vergelijken met die van den vermaarden Sicilischen tyran; zijne villa's
aan de kust, waar jaar op jaar aan gebouwd werd tot in 't onzinnige,
cementbouw tot ver in de zee; zijne uitgestrekte wijnbergen en landerijen; zijn weelde-vaartuig, als een oorlogschip met koper beslagen.
Over dit alles en nog veel meer in dien zin hoorde de ongelukkige
plotseling groot geworden dichter van den morgen tot den avond. Hij
had geen rust meer, hij had geen leven meer. Hoe kon het anders, of
al die grootheid en rijkdom maakte hem, reeds v6Or het genot zelf, diep
rampzalig. Hoeveel gelukkiger was hij, eer die grootheid tot hem
kwam, op zijn bescheiden Sabijnsche landgoed met het liefelijke dal
door de koele beek doorstroomd. !
Toen dit besef ten voile tot hem doordrong, was de redding gevonden ; slechts een kloek besluit was noodig. Hij decide aan
Maecenas mede, dat hij de gunst van Augustus niet kon aannemen,
dat hij afzag van al die grootheid en rijkdom, en trouw bleef aan zijn
bescheiden staat, zijn eenvoudig verblijf, zijn gezelligen vriendenkring,
en aan den dienst der muzen.
Maecenas heeft hem ten voile begrepen, en heeft zijn onverwachte
besluit ook aan Augustus zoo aannemelijk weten te maken, dat ook
deze begreep wat eerst aan iedereen ongelooflijk moest schijnen, en
het den armen dichter niet onvriendelijk afnam.
Zoo vinden we den dichter terug op zijn landgoed, vrij van dien
drukkenden drom van zoogenaamde vrienden, en we begrijpen hoe
zijn eerste woord is : x Ocli profanum vuigus et arceo .. Geheel onjuist
leest men hieruit wel, dat Horatius aristocratisch van inborst was en
op den minderen man neerzag. Neen, hij weert van zich dien drom
van klaploopers en hovelingen, die vijanden van de muzen. Hij keert
tot den dienst van zijne godinnen terug, en viert dezen terugkeer door
eene cantate, plechtig in vorm — het is de musarum sacerdos die aan
het woord is — maar eenvoudig van inhoud.
De feestzang wordt gezongen door meisjes en knapen. Dit, en dit
alleen is de zin van de woorden « virginibus puerisque canto.. Geheel
mis is de opvatting, dat de dichter bier eene inleiding geeft op zede-
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lessen of politieke raadgevingen, en dat hij die niet tot volwassenen
— . die Alten and Kalten » van Mommsen — richt, omdat die er niet
meer vatbaar voor zijn. De gedichten van Horatius veronderstellen
nooit kinderen, altijd volwassenen als lezers, en wat hij hier en daar
aan ethische beschouwingen geeft, is nooit kinderlijk maar richt zich
steeds tot het rijpe verstand. De virgines et pueri zijn ons door Horatius
zelf overbekend als de zangers van zijne feestelijke oden ; hier zullen
we aan twee zeer bescheiden kinderkoortjes te denken hebben. Wat
hij ze laat zingen, zijn carmina non prius audita, zangen, te voren niet
gehoord. Het zijn niet, zooals dikwijls, feestzangen die bij een weerkeerend feest opnieuw tot uitvoering kwamen, ze zijn nieuw gedicht,
en wel in de geheel nieuwe stemming van het verlossende besluit dat
den dichter tot de muzen terugbracht.
Als we nu het gedicht overzien, dan vinden we in aanvang en slot
den dichter zelf aan het woord, in den eersten persoon sprekend.
Hij leidt in eene strophe de plechtigheid in, en geeft in de tweede de
hoofdgedachte aan : de nietigheid van al het aardsche, zelfs van wat
het allerhoogst geacht wordt, de macht der koningen.
Odi profanum vulgus et arceo.
Favete linguis. Carmina non prius
Audita Musarum sacerdos
Virginibus puerisque canto.
Regum timendorum in proprios greges,
Reges in ipsos imperium est lovis,
Clari giganteo triumpho,
Cuncta supercilio moventis.
Dan heft het meisjeskoor aan — we kunnen hier met volkomen
zekerheid, and.ers dan in het carmen saeculare, de zangen over de beide
koren verdeelen —; het geeft in twee keurige strophen uiting aan
eene verwante gedachte : grootere rijkdom, aardsche voorrang baat
niemand; de dood treft alien zonder onderscheid.
Est ut viro vir latius ordinet
Arbusta sulcis, hic generosior
Descendat in campum petitor,
Moribus hic meliorque fama
Contendat, illi turba clientium
Sit maior : aequa lege Necessitas
Sortitur insignes et imos,
Omne capax movet urna nomen.
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Het knapenkoor zet in op een anderen toon — eene keurige
dichterlijke tegenstelling —; het brengt drastisch dien weelde-maaltijd
van den rijksten man naar voren, die evenals de tyran van de overlevering steeds een zwaard boven zijn nek weet, wiens slechte geweten
hem bij alle weelde geen slaap gunt ; en het stelt daartegenover een
rustige sluimering aan de beek in het Tempedal op het bescheiden
Sabijnsche landgoed.
Destrictus ensis cui super impia
Cervice pendet, non SicuIw Japes
Dulcem elaborabunt saporem,
Non avium citharmque cantus
Somnum reducent : somnus agrestium
Lenis virorum non humiles domos
Fastidit umbrosamque ripam,
Non zephyris agitata Tempe.
De meisjes bezingen weer in keurige taal, en fijn gedacht, het voorrecht van den man die niet meer verlangt clan wat voldoende is, en
daardoor vrij is van zorgen.
Desiderantem quod satin est neque
Tumultuosum sollicitat mare
Nec saevus Arcturi cadentis
Impetus aut orientis hwdi,
Non verberatae grandine vineae
Fundusque mendax, arbore nunc aquas
Culpante, nunc torrentia agros
Sidera, nunc hiemes iniquas.
Opnieuw verplaatsen de knapen ons bij Bien rijken man, ditmaal in
zijn onzinnige bouwwoede, zijn cementbouw in de zee ; hoog en trotsch
geeft hij zijn bevelen, maar vrees en bedreiging verlaten hem niet;
zelfs op zijne met koper beslagen galei of op zijn paard kan hij aan
zijne vervolgers niet ontkomen, achter hem op het paard zit de zwarte
Zorg.
Contracta pisces aequora sentiunt
Iactis in altum molibus : huc frequens
Caementa demittit redemptor
Cum famulis dominusque terrae
Fastidiosus : sed Timor et Minae
Scandunt eodem quo dominus, neque
Decedit aerata triremi et
Post equitem sedet atra Cura.
Peerlkamp die deze strophen voor onecht verklaarde, en zij die
hem daarin volgen, en ze uit het gedacht lichten, vernielen de heerlijke
ode ; zij verstaan den dichter niet !
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Na dezen dubbelen beurtzang van de beide koordjes zingt de dichter
zelf het besluit : waartoe zou hij, als al die rijkdom en weelde niets tot
het geluk van den mensch doet, daaraan hechten, en zich niet liever
tevreden houden met zijne Sabijnsche villa, vrij van al die moeite en
zorg die de rijkdom brengt ?
Quodsi dolentem nec Phrygius lapis
Nec purpurarum sidere clarior
Delenit usus nec Falerna
Vitis Achaemeniumque costum,
Cur invidendis postibus et novo
Sublime ritu moliar atrium ?
Cur valle permutem Sabina
Divitias operosiores ?
Daarna komt P. A. GEEREBAERT, aan het woord met
leis over het verlalen (1)

Wie onderneemt een oud meesterwerk te vertalen, stelt zich tot
taak, wat in een anderen tijd en in een andere taal gedacht, gezien
en gevoeld werd, in een moderne taal weer te geven. Daaruit volgt
onmiddellijk, dat een vertaling een tweeslachtig, een hybridisch iets
zal zijn. Spreker ontleedt verder, waarin die tweeslachtigheid bestaat.
De meeste oudere vertalers bereiden hun model toe naar den
smaak van hun tijd, waardoor tevens de tegenstrijdigheid tusschen
inhoud en taal verviel. De moderne strekking is, het oude model
nauwkeurig te reproduceeren en de tweeslachtigheid eenvoudig te
aanvaarden.
Vervolgens behandelt spreker de vraag : wat is een aesthetische
vertaling ? Aan welke eischen moet ze voldoen ? De antwoorden van
Prof. J. J. Hartman en van Igloos op die vragen zijn onvoldoende.
De eisch van von Wilamowitz, dat de nieuwe verzen bij den modernen lezer dezelfde aandoeningen zouden wekken, welke de oude
verzen bij het toenmalige publiek deden ontstaan, is een onmogeIijkheid. Veelmeer moet de vertaling van een oud dicht- of prozawerk van literaire beteekenis bij den lezer dezelfde indrukken te
weep brengen, welke het oorspronkelijke in hem bewerkt.
(1) Deze lezing verscheen in extenso in « Vlaamsche Arbeid », November 1921,
biz. 292-8, en werd ook afzonderltjk verkrijgbaar gesteld door de Vlaamsche Boekenbalk (Leuven, Mechelen, Gent, Leiden). Prijs 1 fr.
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Deze lezing verwekte een bespreking waaraan P. Gessler, Dr Rosen
en Prof. Dr Carnoy deel namen.
Om 12 u. verleende de Voorzitter het woord aan
ELEBAERS, pr. , die spraak over

DR

KAREL

De Katharsisfheorie bij Plufarchus "'
Fel besproken en op de meest-uiteenloopende wijzen verklaard,
blijft Aristoteles' bepaling van het treurspel nog steeds onduidelijk. Zij
luidt als volgt : « De tragoedie is de nabootsing van een ernstige,
volledige handeling... door middel van dramatische vormen ; angst
en medelijden bewerken de loutering dier driften ».
lk heb gemeend dat het oordeel van Plutarchus, een Grieksch
schrijver uit de l e en Il e eeuw na Christus, misschien Licht zou werpen
over deze betwiste zaak. Hij kon de traditie beter kennen dan wij
en was meer vertrouwd met de beschavingsideeen van de groote
denkers der Helleensche kultuur.
Plutarchus' kunstopvatting is vergroeid met zijn zedenleer. De tijd
waarin hij leefde was er een van moreele bekommeringen. Het
Romeinsch Stoicisme had de wijsbegeerte herleid tot een leer der
zeden. Plutarchus zelf was een voorlooper van het Neo-platonisme
der Ill e eeuw dat te Alexandria zoo weelderig bloeide. Zijn psychologie maakt van den mensch een zeer complex wezen.
De menschelijke ziel is tweevoudig : zij heeft een verstandelijk
en een niet-verstandelijk deel.
Speciaal behandelt Plutarchus enkel : de muzikale katharsis.
1° Hij noemt de muziek uitdrukkelijk : cr60-7-voc xcx,Eisipv.ov. (1).
Uit tal van texten blijkt dat steeds het woord xoc,adcpcmc het begrip
inhoudt : wegnemen van jets. Dat wegnemen is : een zuivering,
een loutering.
Drie termen zijn te onderscheiden : datgene wat zuivert datgene
wat weggenomen wordt — en datgene wat gezuiverd wordt. In
onderhavig geval is de muziek een zuiveringsprinciep ; de ziel wordt
7.:11.; cpuyari ; 765-7-vg.
gezuiverd :
; en 't is een moreel
(1) In extenso verscheen deze lezing in « .11laamsche
De Viaamsche Boekenhalle, publiceerde ze ook afzonderlijk.

Arbeid

December 1921 )0.

(2) « De Musica » bl. 1146 D.
0- 6a7Tiy-oc : bezigt Plutarchus soms in algemeenen zin van : stelsel, systeem (« Vita
Numae» XVII, «Vita Rom u1 i » XIII)
Waar hij handelt over de muziek
bezigt hij dit woord in den zin van : groepeering van toonhoogten,
geen de ouden
noemden
Velgens A r i s t o x e n e s is het (':toia-cri y_oc de hoogtever-
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of intellectueel gebrek dat weggenomen wordt. In denzelfden
tekst van « De Musica > wordt de muziek nog gekarakterizeerd als :
illp.e .A'E; xoc: bocp,t6t0‘). Zij heeft dus voor uitwerksel : een geordend
en harmonisch akkoord dat zuivert. Wat in de ziel wanorde brengt
weten we door Plutarchus' psychologie : 't zijn de driften, die
huizen in het niet verstandelijke deel der ziel. De zuivering waarvan spraak is moet dan wet een moreele zuivering van driften
zip-) (1).
2° Van welken aard nu is die zuivering of loutering ?
Zij is : homoeopatisch en allopatisch.
Homceopatisch eerst. Want volgens Plutarchus' theorie begint de
ziel met de gevoelens of driften op to wekken die zij moet louteren
en waarvan zij, stilaan, de ziel bevrijdt. « Quaest cony. (bl. 657 A).
Allopatisch ook. Want de muziek is : cr6c5":"Titi g. baptA6VLOV. De
harmonie werkt op de driften in ; zij neemt weg wat die driften
overdreven in hebben, opdat de ziel geordend weze. (Vita Licurgi,
bl. 64).
3° Hoe gebeurt die loutering ?
Wat wezenlijk eenvoudig is, staat niet bloot aan driften. (De
Iside et Osiride 61. 373 B). Maar de menschelijke ziel is tweevoudig.
Het niet-verstandelijk deel schommelt tusschen lichaam en rede.
houding tusschen twee noten der toonladder (A r i s t o x e n e s : « Archai » bl. 5 en
15 in de uitgave Meiboom — Plutarchus : « Moralia » bl. 1029 B; 1134 F;
1142 F; 1243 A, E. — Thesaurus linguae graecae, vol. VII bl. 1544
— Gevaert « Histoire de la musique » I bl. 91-93).
40ca'ipacoc moet in actieve beteekenis worden begrepen. Dit woord kan in godsdienstigen zin worden gebruikt, ook in medicalen. Steeds komt zijn beteekenis hier op
neer :'t Been zuivert, loutert. (cfr. STENGEL «Die G r i e c h i s c hen K u l t u ratter t ii m e r » in collectie Ivan Muller, bl. 116, 119 en 146: waar betoogd wordt dat
dikwijls is : een ritueele zuivering die slechts een symbolische waarde
heefi en wier uitwerksel niet altijd wordt voortgebracht « ex opere operato »).
P1 u t a r c h u s gebruikt het woord meest in medicate beteekenis : De s a n i t at e
praecept a, bl. 128 C; «Platonicae quaestiones» bl. 1000 D; «De
audiendis poetis» hi. 19 F; «De profectu in virtute», bl. 76 B-C;
«De Iside et Osiride », ht. 384 A. — Minder dikwijls in ritueele beteekenis:
,(Mor ali a», bl. 814 B; 997 A. cfr.«Thesaurus linguae graecae », Vol.
IV, bl. 768-769 —. Voor den tekst van « D e Musica» raadplege men : E d i t i o n
critique et explicative» door Weil en Reinach, Parijs, 1900.
(1) Bewijzen : 1° Teksten van algemeenen aard, waar Plutarchus uitdrukkelijk
zegt dat de muziek zedelijke wanorde doet verdwijnen : « De Iside et Osiride » bl. 383
F-384 A; « De superstitione », bl. 167 B; « Quaestiones cony. », I. III qu. 9. 2° Teksten van meer specialen aard, waar Plutarchus het uitwerksel der muziek op speciale gevallen van wanorde besch.ijft, als b.v. : droefheid, krijgsovermoed, enz. :
« Quaest. cony. » bl. 657 A; « Vita Marcelli » bl. 371; « Vita Lycurgi » bl. 64; De
Musica » bl. 1037, 1137.
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Daar vinden de driften hun zetel. Zij zijn niet anders dan een
ongeordende neiging, en, omdat die neiging niet verstandig is,
is zij ook van geweldigen aard. Daarom vergelijkt Plutarchus ze
bij de ziekten van het lichaam : zij zijn als zieletempeesten die den
mensch niet toelaten zich in te toomen en kalmte te bezorgen
aan zijn geschokte rede. (Animine an corporis affectus sint pejores,
bl. 501 C. — 502 E).
Welnu in de bedarende en ordenende rol der driften is de rede
machteloos. 't Is het failliet van 't verstand op 't gebied van de
meesterschap over de driften. De ondeugd doodt de kracht der ziel.
De rede kan geen kalmte opleggen aan de gramschap, noch droefheid tot stilien brengen, noch vrees tot bedaren (I). Deugd is het
resultaat van een levendig gevoel van harmonie. Daarom worden de
goden voorgesteld met muziekinstrumenten (2). Men moet dus in de
ziel orde en harmonic doen heerschen of ze er in terugbrengen als ze,
door de driften werden verstoord. Daarvoor hoeven indrukken van
buiten (3). De Musen kunnen dat : want door woorden en door
zang doen zij in ons een overtuiging ontstaan die ordent en
en bedaart (4). De menschelijke ziel is als een snaartuig. De snaren
zijn de neigingen der ziel. Als een klank die snaren treft, dan trillen
zij en de ziel neigt naar het voorwerp der perceptie. Welnu : muziek
is orde, harmonic. Het verstandelijk deel der ziel aanschouwt het
princiep van orde dat met indrukken van buiten in het niet-verstandelijk deel der ziel wordt ingestort ; dan trillen de driften mêe op
de kadans van orde en harmonie, zij verliezen wat ze overdreven
hebben. De ziel, in beide hare deelen, geniet, gelouterd en gezuiverd,
de verlokking der muzikale harmonie, (5) en beide deelen gedragen
zich naar het princiep van orde dat zij van de muziek hebben
ontvangen. Aesthetisch genot en ethisch goed zijn 66n geworden.
De katharsis is een moreele zuivering die werkt op medicale wijze.
Aan de bespreking die crop volgde, namen o. m.
LANGENDONCK deel.

KAN .

VAN

Om 12 u. 35 werd de vergadering door den voorzitter gesloten.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

« An vitiositas ad infelicitatem sufficiat » bl. 498 C-D.
« De procreatione animae in Timaeo » bl. 1030 A-B.
« De Stoicorum repugnantiis » bl. 1046 B.
« Quaest. cony. » IX qu. 14 hoofdstuk : VI.
cfr. « De genio Socratis » bl. 588 — « De audiendo » bl. 38 A-B.

VIERDE AFDEELING :

GERMAANSCHE EN ROMAANSCHE PHILOLOGEN
Den Zondag voormiddag, om 9 u. 30, wordt de vergadering voor
open verklaard. door PROF. DR J. MANSION, voorzitter. Aanwezig :
DR J. LEENEN, secretaris, en een groot aantal tothoorders, onder
wie verscheidene dames.
De Voorzitter geeft onmiddellijk het woord. aan DR G. G. KLOEKE,
privaat-docent aan de Hoogeschool te Amsterdam, die spreekt

Over Dialectenonderzoek
Voor het vierde Philologencongres wordt inzonderheid de nadruk
gelegd op de bijdrage over den huidigen stand van een aantal wetenschappen en, in verband daarmee, telkens op de werkplannen voor de
toekomst. Cii alien zult u dezen volzin in den voorloopigen oproep
tot het congres nog herinneren, maar ik wensch hem bier nog eens
te herhalen, omdat ik mij zoo volkomen met de strekking ervan kan
vereenigen.
Men heeft ons dus hierheen geroepen, om eens generale inspectie
te houden, het aantal medewerkers te tellen en alle hulpmiddelen te
meten, waarover wij kunnen beschikken. Na een blik achter ons en
om ons been, zullen wij dan weer den moed hebben om met vasten
blik voor ons te zien en den onderbroken tocht voort te zetten.
Laat mij al dadelijk verklaren dat het geenszins mijn bedoeling is,
om u allerlei phantastische projecten voor oogen te tooveren, projecten,
waarvoor heirlegers van medewerkers vereischt zouden zijn en die
kapitalen aan geld zouden verslinden. Niets zou gemakkelijker zijn,
dan u heden een programma van dialectonderzoek voor te leggen,
naar model van het Zwitsersche, dat reeds millioenen heeft verslonden
en waaraan reeds duizenden medewerkers hunne krachten hebben
gewijd. Ook zou het niet moeilijk zijn, om het reuzenwerk, dat er in
Frankrijk en Duitschland op dialectologisch gebied is verricht, eens de
revue te laten passeeren en zoo te doen uitkomen, in welke opzichten
wij nog bij die landen ten achter zijn. Doch ik gevoel maar al te zeer,
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dat het voorloopig niet mogelijk zal zijn, om bij ons te lande dergelijke
groote ondernemingen op touw te zetten als het Zwitsersche Idioticon,
de Fransche Atlas Linguistique en de Sprachatlas van Wenker benevens
de reeks van groote Duitsche idiotica. Het aantal dergenen, die in
dezen wijngaard arbeiden is ten onzent zeer gering ; taalkundige studien
hebben zich in Nederland nimmer in dien onbekrompen financieelen
steun mogen verheugen die aan natuurwetenschappelijke of mathematische zoo ruimschoots ten deel valt. Wellicht zult gij, Vlamen, van een
nuchteren Hollander ook geen stoute plannen en ruime vergezichten
verwachten ? Daarin kan men zich anders wel eens vergissen. Verdiepen wij ons een weinig in de Nederlandsche dialectologische literatuur,
dan treft het ons juist, hoe ontelbaar veel plannen er reeds voor en na
zijn gemaakt. Aan vele is zelfs geen begin van uitvoering gegeven,
andere ondernemingen zijn slechts voor een klein deel uitgevoerd en
ten slotte mislukt of ingeslapen. Onwillekeurig komt mijn boekenkas
mij voor oogen en ik zie daar naast elkaar staan : het tijdschrift Onze
Volkstaal : nadat drie jaargangen verschenen waren, moest het tijdschrif in 1890 gestaakt worden ; de Atlas der Noord-Nederlandsche TongVallen : twee afleveringen zijn er uitgekomen, maar sinds 1901 hoort
men niets meer van de onderneming ; de Dialectbibliotheek uitgegeven bij
ten Braak te Deventer : na de verschijning der boekjes van Gallee over
het Overijselsch, Draayer over het Deventersch en Opprel over het
Oud-Beierlandsch is de verzameling niet verder uitgebreid ; J. Bergsma,
Woordenboek, bevattende de Drentsche woorden en spreekwyzen heeft het tot
een aflevering gebracht, maar zal — zeer tot spijt van den schrijver —
wegens gebrek aan belangstelling niet verder kunnen verschijnen. Van
alle verdere onvoltooide werken — vooral van het vele dat als manuscript in onze bibliotheken rust — wil ik nu maar zwijgen. Niet geheel
zonder zorg zien wij naar al dit halve werk, dat toch zoo weinig met
onze in andere opzichten zoo volhardenden volksaard strookt. Haast
zou men geneigd zijn, om ter « versterking van het moreel van het
kleine legertje der wetenschappelij ke Nederlandsche dialectminna ars
den raad te geven : zorgt eerst, dat al datgene wat begonnen is, ook
voltooid kan worden ; maakt dat uw atlas verder kan verschijnen, ook
al is hij niet ideaal ; laat het tot dusver bijeengebrachte materiaal —
dat niet zoo gering is als men veelal denkt — eens volgens moderne
gezichtspunten rangschikken ; rehabiliteert u eens van den blaam van
ondoortastendheid. De geschiedenis van ons dialectonderzoek heeft
ons maar al te duidelijk geleerd, dat er nog steeds een breede klove
tusschen het willen en het kunnen heeft gegaapt. Daarom ben ik ook
huiverig, om u, « plannen tot reorganisatie
voor te leggen, of u
>>
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« nieuwe banen te wijzen. Verwacht van mij op dit oogenblik ook
geen voorstel tot oprichting van nieuwe tijdschriften, geen begrooting
van kosten voor eventueel nieuw op touw te zetten ondernemingen.
Mocht mijn inleiding eenige discussie uitlokken, dan zal daarbij
misschien de belangstelling eenigszins gepeild kunnen worden en
eenige algemeene richtlijnen voor de toekomst kunnen worden vastgesteld. In de eerste plaats zal daarbij de vraag onder de oogen kunnen
worden gezien, of het ook mogelijk zal zijn, dat Noord-Nederland en
Vlaanderen een gemeenschappelijk werkplan vaststellen.
Laat ons dus thans eerst trachten een overzicht te krijgen van al
hetgeen tot nog toe op het gebied van het Noordnederlandsch dialectonderzoek is gepresteerd. Aldus te werk gaande krijgen wij niet alleen
een inzicht in de methoden, die tot nog toe zijn gevolgd, maar tevens
kunnen wij nagaan, wat voor materiaal er reeds verzameld is en over
welke krachten wij bij een mobilisatie van alle dialectminnaars
eventueel zullen kunnen beschikken.
Het lijkt mij practisch om mijn overzicht in vier stukken te verdeelen.
Zoo zullen dan achtereenvolgens ter sprake komen : 1° de woordenboeken, 2° de dialectgrammatica's, 3° de dialectgeographische onderzoekingen. In de vierde plaats wil ik dan nog een enkel woord zeggen
over dialectteksten en phonographische opnamen.
Wat in de eerste plaats de T000rdenboeken betreft, het is u alien
bekend, dat zoowel Noord- als Zuidnederlanders van ouds op lexicographisch gebied hebben uitgemunt. De eerste verhandelingen over de
dialecten zijn dan ook uitsluitend lexicographisch van aard geweest.
Toen in 1766 de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde was
opeericht, maakte men al gauw plannen voor een . algemeen
omsch.rijvend woordenboek der Nederlandsche Taal » en niet zoodra
was men met de uitwerking dezer plannen begonnen, of men sprak de
verwachting uit om < met den tijd van ieder onzer Provintien een
Idioticon te verzamelen, zoo volkomen, als het door de samenwerkende
pogingen van de Taalkundige Leden onzer Maatschappijen in de
bijzondere streeken van ons Vaderland zou kunnen gemaakt worden.(1)
Van deze plannen is wel is waar niets gekomen (de voorloopige
woordenlijst, die als voorlooper van het woordenboek gedrukt werd,
moest reeds bij de letter H gestaakt worden) maar niettemin wijzen
toch deze en dergelijke mededeelingen in de Handelingen reeds op
een ontwakende belangstelling voor de dialecten. Er zijn dan ook in
die dagen reeds eenige verzamelingen van provinciale woorden en
>>

(1) Handelingen 1778, blz. 8.
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uitdrukkingen aan de bibliotheek der Maatschappij gezonden, maar
hun waarde voor het dialectonderzoek is gering. Het Idioticon Frisicum
(verschenen 1802) van Ev. Wassenbergh is een van de weinige oudere
verzamelingen, die het tot den druk gebracht heeft. Uit geen enkele
mededeeling van dien tijd blijkt echter dat men de groote wetenschappelijke beteekenis der dialecten ook maar eenigszins besefte.
Men vond het wel aardig om (( woorden » te verzamelen, men luisterde
bijna uitsluitend naar de rariteiten en antiquiteiten, teekende ze in
verhollandschten vorm op en deponeerde ze dan als gedroogde
kruiden in het taalkundig herbarium. De belangstelling dier vroegere
schrijvers voor hun dialect is niet beter te karaktiseeren, dan met de
woorden, dat zij, < vermaak er in scheppen, om deszelfs woordenschatten uit te stallen en deszelfs fraaije eigenschappen in het licht te
stellen >>. Ook J. H. Hoeufft is in zijn Proeve van Bredaasch Taal-eigen
(1836) nog zoo te werke gegaan. Men viiidt daar een groote reeks
woorden opgeteekend, verklaard en geetymologiseerd, zonder dat
men ook maar in de verste verte een beeld van het dialect verkrijgt.
lk wil u niet vermoeien met de opsomming van alle woordenverzamelingen, die er in den loop der jaren verder nog zijn verschenen. Het
eerste goede dialectwoordenboek van grooteren omvang is het Woordenhoek der Groningsche Volkstaal van H. Molema verschenen in het jaar
1887. Slaan we dit bock op, dan treft ons de zorgvuldigheid, waarmede
de schrijver zijn dialect tracht weer te geven ; talrijke Groningsche
citaten dienen ter illustratie van de juiste beteekenisschakeeringen der
woorden. We voelen het duidelijk het geheele bock door, dat wij hier
het levenswerk van een zeer verdienstelijken lexicograaf voor ons
hebben.
Laat mij ten slotte toch ook nog de aandacht vestigen op het
woordenboek van G. J. Boekenoogen verschenen in 1896 onder den
titel van De Zaansche Volkstaal, ongetwijfeld het beste en omvangrijkste werk, dat er tot nu toe over onze dialecten is verschenen. Dat
het het werk van Molema in verschillende opzichten overtreft, kan ons
niet verwonderen, Molema was autodidakt, Boekenoogen had een
uitstekende akademische opleiding genoten bij mannen als Cosijn en
Kern. Inderdaad is dit Zaansche idioticon voor zijn tijd geheel 0 up
to date. »
Het tweede punt, waarover ik het heden met u wilde hebben,
betreft de dialectgrammatica's. Laat mij u zeggen, dat ik zelfs geen
poging zal doen, om u onze geheele grammaticale literatuur voor
oogen te voeren. In een overzicht, als dat ik u hier wil geven, dienen
in de eerste plaats de groote lijnen te worden getrokken, langs welke
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zich de dialectwetenschap ten onzent heeft ontwikkeld en daarbij
moet dan vanzelf de nadruk vallen op methodische bijzonderheden.
Bestudeert men echter de Nederlandsche grammaticale literatuur die
er in den loop der jaren is verschenen, dan zal het moeilijk vallen om
sterk geprononceerde richtingen daarin aan te wijzen. lk wil daarom
alleen even uw aandacht vragen voor de serie dialectdissertaties, sedert
1895 bij ons te lande verschenen.
De eerste is die over « Het vocalisme van den tongval van Noordhorn >>,
waarop W. de Vries in 1895 bij van Helten promoveerde. Daarop zijn
er nog een aantal dialectgrammatica's als dissertatie ingediend, hoofdzake/ijk door leerlingen van Kern, Gallee en J. te Winkel. lk noem
Het dialect van Oud-Beierland van A. Opprel (1896), Het dialect van
Ellen-Bergh van N. Bruyel (1901), de Klankleer van het Noord-Bevelandsch
van A. Verschuur (1902), Het dialect van West- Voorne van M. A. van
Weel (1904), De Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard van
A. van de Water (1904), Het dialect der Noord- West-Velume van W. van
Schothorst (1904), Het dialect der stad Maastricht van J. H. H. Houben
(1905), Het dialect van Kampen en omstreken van J. Gunnink (1908).
Vergelijkt men nu deze verhandelingen met elkaar, dan moet men
wel getroffen worden door hun eenvormigheid. In taalkundige opvattingen en gevolgde methode, ja niet zelden zelfs in stofindeeling en
keuze van materiaal geven de schrijvers de bewijzen, dat zij naar
gelijksoortige schema's gewerkt hebben. Zij bewandelen alien nog in
hoofdzaak dezelfde banen, die de leerlingen van Lievens reeds in 1876
hadden ingeslagen. Van de nieuwere dialectologische opvattingen, die
toch in Duitschland en Frankrijk steeds meer veld wonnen, vindt men
hier nog zoo goed als niets.
Met recht prijst van Ginneken het in het werk van van Schothorst,
dat deze zich bij zijn onderzoek niet tot zijn geboorteplaats beperkt
heeft, maar het oog ook heeft gericht op de andere plaatsen der
Noord-West-Veluwe. De resultaten van de vergelijking der verschillende plaatselijke dialecten nemen in zijn boek wel is waar nog maar
een zeer bescheiden ruimte in, maar later heeft van Schothorst nog een
taalkaartje voor van Ginneken's. Handhoek der Nederlandsche Taal
beschikbaar gesteld, dat blijk geeft van een omvattende bestudeering
van zijn geheele gebied.
Van Schothorst bevindt zich hier op den goeden weg. lk geloof
trouwens, dat alien, die ooit een zuiver plaatselijke grammatica hebben
geschreven het onbevredigende van een dergelijke specialiseering
moeten hebben gevoeld. leder, die zich langen tijd met de bestudeering
van een dialect bezig houdt, vindt daarin wel allerlei eigenaardigheden
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die hij voor bijzonder belangrijk meent te moeten houden, omdat zij
wellicht kunnen wijzen op den invloed van belangrijke historische
gebeurtenissen, zooals kolonisatie, territoriale veroveringen of verliezen
enz. Wellicht maakt hij bij zich zelve reeds allerlei conclusies daaromtrent, maar zoodra hij zijn meening in een sluitend wetenschappelijk
betoog tracht uiteen te zetten, zinkt hem alle grond onder de voeten
weg, omdat hem geen of slechts onbetrouwbare gegevens ten dienste
staan omtrent de naburige dialecten. Wat hij in zijn plaats voor bijzonper typisch hield, blijkt later meer dan eens karakteristiek te zijn voor
uitgebreide streken. Men beseft hoe onaangenaam het voor den plaatselijken dialectbeschrijver is, zich aldus in al zijn conclusies aan banden
gelegd te zien. Op die wijze wordt men wel gedwongen tot
schematiseering en meer en meer zal de grammatica de eenvoudige
registratie bevatten van een reeks dialectische verschijnselen, die dan
onder den titel van . vokalisme >> of « klankleer » of . grammatica
worden gepubliceerd.
Een dergelijke conclusiearme registreermethode, waarbij alles wat
maar eenigzins naar synthese zweemt ad calendas grwcas moet
worden uitgesteld, is op den duur de dood van het wetenschappelijk
onderzoek. In het bankroet der zuiver plaatselijke grammatica hebben we dan ook een der oorzaken te zien — al is het niet de eenige —
dat de daadwerkelijke belangstelling van academische zijde zoo
plotseling is gedaald : na 1908 is er geen enkele Nederlandsche dissertatie
meer over de levende taal verschenen. Ook de dialectvorscher zal dus
moeten doen, wat elks onderzoeker doet, die zich met de bestudeering van land en yolk bezig houdt — de geoloog, zoowel als de
anthropoloog, de huisvorscher zoo goed als de folklorist — hij zal
moeten reizen. Slechts hij die eene serie van de belangrijkste gegevens
over een uitgestrekt dialectgebied ter beschikking heeft, zal op den
duur tot belangrijke conclusies omtrent het Leven der taal kunnen
geraken. Beperkt hij zich tot een enkel dorp, dan is het gevaar, dat
hij zich daarop blind staart, heusch niet denkbeeldig. Verschijnselen,
die in het licht van de taal der geheele provintie bezien met de musschen der vogelwereld te vergelijken zijn, worden niet zelden aangestaard
en bewonderd, alsof het pauwen waren. Vooral het aantal valsche
conclusies, dat men op grond van bepaalde correlaties in de taal van
verschillende plaatsen heeft getrokken, is legio.
Een Friesche kennis van mij deelde mij eens in alien ernst mede,
dat hij in de Deensche dialecten talrijke sporen van Frieschen invloed
had gevonden. lk herinner ze mij niet alle meer, maar een ervan was
©. a. bet woord gibe. Hij was in een Deensch plattelandsch winkeltje
>>
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gekomen, om daar een pijp te koopen, maar zijn pogingen, om dit den
bediende aan het verstand te brengen, hadden Been succes. Nauwelijks had mijn vriend zich echter tegenover een Frieschen makker, die
hem begeleidde, het woord piepe laten ontvallen, of de bediende kwam
onmiddellijk met het gewenschte voorwerp aandragen. lk heb mijn
vriend toen aan 't verstand gebracht, dat behalve de Friezen o. a. ook
de Groningers, Drenten, Overijselaars en talrijke andere Nederlandsche
dialectsprekers dit woord piepe gebruiken en dat het woord in uitgestrekte gebieden van Nederduitschland in precies denzelfden vorm
voorkomt. lk zou u nog talrijke staaltjes van dergelijke foutieve conclusies uit toevallig aan het licht tredende taalkundige correlaties,
kunnen opnoemen ; de oudere dialectologische literatuur wemeltervan.
Het gevaarlijke ervan is, dat men in de meeste gevallen niet over voldoende dialectgeographische gegevens beschikt, om de onjuistheid
ervan te kunnen aantoonen. Nemen we b. v. eens aan, dat we niet
wisten , dat het woord piepe ook in Groningen, Drente, enz. voorkwam
(dergelijke woorden, amtrent wier verbreiding niets bekend is, zijn er
genoeg) dan zou er al spoedig een schrijver komen betoogen, dat het
Deensche woord. pibe — zij het dan ook niet in zijn moderne beteekenis — c, misschien . aan het Friesche ontleend is. Voegt hij daaraan
nog een dertigtal andere toe, die eveneens 0 misschien D uit het Friesch
overgenomen zijn, dan moet de lezer al heel sterk in zijn schoenen staan,
om niet te gaan gelooven, dat er zeker toch wel 10 a 20 °/° van die
woorden inderdaad Friesch zijn. Zoo komen de fabeltjes in de wereld.
Als er dan nog een of andere dilettantische anthropoloog komt met de
bewering, dat hem ook reeds lang is opgevallen, dat de bewoners van
een door hem bezocht Deensch district in haarkleur, hoofdvorm en
gestalte met de Friezen overeenstemmen, dan is de traditie, die spreekt
van o Friesche . invloeden in dit Deensche gewest, al spoedig gevormd.
lk ben overtuigd, dat er vroeger op deze wijze heel wat veronderstellingen van taalbeinvloeclingen in de wereld zijn gekomen, die ten deele
tot op den huidigen dag zijn blijven voortleven. Vooral de Friezen zijn
al van ouds een dankbaar object voor dergelijke hypothesen geweest.
Zij zijn een stoer en flink slag van menschen met vele deugden en de
Friesche stam is wellicht de zuiverste Germaansche stam. Wie zou er
niet trotsch op zijn, om op eenige connectie of verwantschap met dergelijke bijzondere menschen te kunnen wijzen ? Het past ook geheel
bij den romantischen geest, die de philologische opvattingen der
vorige eeuw heeft beheerscht. En zoo hebben dan Duitschers en Nederlanders altijd met kennelijke voorliefde naar Friesche invloeden
gesnuffeld. Merkwaardig genoeg schijnt deze neiging in den allerlaatsten
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Geschichte des Niederfrankischen in Limburg (Zeitschrift far deutsche Mundarten 1919, 97-208) waar de schrijver weer Friesche invloedssferen van

een verbluffende uitgestrektheid aanneemt. Voorloopig heb ik slechts
een zijner veronderstellingen afdoende kunnen weerleggen (Nieuive
Taalgids XV, 39). maar ik wil wel bekennen, dat ik ook vrij sceptisch ben
ten opzichte zijner andere Friesche hypothesen.

Deze paar voorbe . 1clen mogen volstaan, om u aan te toonen hoe
noodzakelijk een degelijke dialectgeographische orienteering is, wanneer men werkelijk vasten grond onder de voeten wil krijgen. Zonder
een dergelijke orienteering is een eenigzins volledig systematisch
onderzoek van dialecten eenvoudigweg ondenkbaar.
De Nederlandsche dialectgeographie staat nog in de kinderschoenen.
Vergelijkt men onze prestaties op dat gebied b. v. met die van Frankrijk, Duitschland en Zwitserland, dan bemerkt men hoe ver wij nog ten
achter zijn. Daarom hebben de weinige onderzoekers, die zich op dit
gebied bewogen hebben, te meer recht op onze dankbaarheid. Van
Ginneken in de eerste plaats. In zijn Handboek der Nederlandsche Taal
vinden we de nieuwere opvattingen omtrent de dialecten voorgedragen
met een frischheid en een gloed van overtuiging, zooals men ze in onze
linguistische literatuur slechts zelden zal vinden. Het heeft mij altijd
verwonderd, dat zoo weinigen aan deze roepstem gehoor hebben gegeven. Als zelfs een van Ginneken het ijs van de harten der Hollandsche
linguisten niet vermag te doen smelten, wie zal het dan wel kunnen ?
Dank zij v. Ginneken's initiatief staat het dialectgeographische
onderzoek van ons Zuiden er thans het best voor. Jos. Schrijnen, van
Ginneken en J. J. Verbeelen hebben daar een wetenschappelijk onderzoek op touw gezet, dat voornamelijk de provincien Noord-Brabant en
Limburg omvat. Als eerste vrucht van dit onderzoek heeft Schrijnen
onlangs een boekje gepublicieerd :
De isoglossen van Ramisch in Nederland, dat een uitstekenden indruk
maakt ; verdere verhandelingen die aan dat Zuidoostelijk materiaal zijn
ontleend, zullen binnen kort verschijnen.
Voor de rest van Nederland zijn we voorloopig nog aangewezen op
(1) Als Friesch heeft men n:_‘ Von der Halle (De aanspreekvormen in 't Nederlandsch, bladz. 220-221) ook beschouwd de ju, jou, joe-vormen van de aanspreekpronomina. Ik meen Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XXXIX, 255 te hebben
aangetoond, dat deze meening niet meer te handhaven is.
Als lid der redactie van het Tschr. heb ik met instemming kennis genornea van een
artikel van van Haeringen over y Friesche Sporen », dat binnenkort in het Tschr. zal
verschijnen en waarin schr. aan de hand van talrijke andere voorbeelden aantoont,
hoe lichtvaardig men vaak tot Friesche beinvloedingen geconcludeerd hee. r.t. [Dit artikel
is thans verschenen in deel XXXX, 269-300].
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Al valt op de methode van dit vroegste Nederlandsch dialectgeographisch onderzoek wel wat of te dingen, toch betreur ik het, dat er
geen verdere kaarten zijn verschenen.
Onlangs is er ook hulp uit het Buitenland komen opdagen, nl. van
prof. Frings uit Bonn, die op Duitsch gebied reeds een uitstekenden
naam als dialectgeograaf had verworven. Hij heeft in de Zeitschrift far
deutsche Mundarten 1919 een zeer lezenswaardig artikel Zur Geschichte des
Niederfrankischen in Limburg geschreven, waarop ik kort geleden in de
Nieuwe Taalgids XV de aandacht heb gevestigd. Het zou mij te ver
voeren daarop thans uitvoerig terug te komen.
Thans nog een enkel woord over het verzamelen van dialectteksten
en het maken van opnamen met de spreekmachine.
U zult het met mij eens zijn, dat het publiceeren van dialectteksten
eigenlijk als een surrogaat van het dialectonderzoek is te beschouwen.
Immers de ordening der dialectgegevens en de gevolgtrekkingen die
daaruit zijn te maken, worden door den opteekenaar aan andere
onderzoekers, wellicht zelfs aan een volgende generatie overgelaten en
toch zou juist niemand beter dan hij als zijnde het dichtst bij de bron,
met meer kennis van zaken, het materiaal kunnen rangschikken. Het
publiceeren van dialectteksten is dus uitstel van executie. De verzamelaar heeft geen tijd of geen gelegenheid tot verder onderzoek
en zegt nu tot den lezer : <, Hier hebt gij het materiaal ruig en rouw,
zoekt zelf daaruit nu naar de gegevens die ge wenscht en ordent ze
naar eigen inzichten. > Toch is niemand meer overtuigd van de
noodzakelijkheid om goede dialectteksten te publiceeren dan ondergeteekende. Men behoeft waarlijk geen pessimist te zijn, om aan te
nemen, dat het aantal krachten dat in de komende jaren voor het
dialectonderzoek beschikbaar zal zijn, bij lange na niet toereikend
zal wezen om het belangrijkste dialectmateriaal in te oogsten.
Nu geloof ik wel niet, dat de dialecten zoo heel vlug zullen verdwijnen , maar wel kan men overal — ook onze contemporaine taal is een
weerspiegeling van het tijdperk waarin wij leven — een sterke tendentie tot nivelleering constateeren. Allerlei verschillen, die anders voor
goed aan onze aandacht ontsnapt zouden zijn, kunnen later in dialectteksten weer aan het licht gebracht worden. Men bedenke daarbij ook
wel, dat elk dialectologisch onderzoek ten gevolge van den reusachtigen
omvang van het te onderzoeken materiaal niet alleen, maar ook tengevolge van aanleg en opleiding of studiegang van iederen onderzoeker,
noodzakelijk eenzijdig moet zijn. We letten op bepaalde eigenaardigheden, waarop we hebben leeren letten, maar minder opvallende --
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.daarom niet minder interessante — verschijnselen, waarop we niet zijn
voorbereid, ontgaan aan onze aandacht. In dit opzicht gelijkt de
dialectoloog op den vogelaar, die van een zwerm vogels er tien in zijn
net vangt, maar.... vijftig andere vliegen nog in onbekommerde vrijheid rond. Het is voor het systematisch onderzoek stellig gewenscht,
dat we een volgende generatie nu nog in de gelegenheid stellen, deze
vijftig anderen te bemachtigen.
Hoe zal men nu bij het opschrijven en publiceeren van dialectteksten
te werk moeten gaan ? M. i. hebben we hier een prachtig terrein,
waarop de populaire en de wetenschappelijke dialectminnaars kunnen
samengaan. Niet ten onrechte heeft van Ginneken geklaagd over « het
bijna volstrekt gemis aan voeling tusschen deze beide groepen. Wie
het platte land een beetje kent, weet dat het aantal goede dialectsprekers, die bereid zijn om aan het taalonderzoek mede te werken vrij
groot is. Wat heb ik er mijn reizen al niet veel ontmoet : gepensioneer.clen, renteniers, onderwijzers, landbouwers, die in den loop van het
gesprek met een vroeger door hen gemaakt dialectenverhaaltje kwamen
.aandragen, of die uit hun paperassen dikke schriften met woorden en
uitdrukkingen opdolven, die door henzelve, of hun vaders of grootvaders waren verzameld. Hoe jammer is het, dat dergelijke menschen
altijd op zich zelf en in stilte blijven werken ; hoe goed zou het zijn,
wanneer hier eenige leiding kon worden gegeven en eenige samenwerking kon worden bereikt.
Ondanks hun liefde voor het dialect zijn deze menschen toch over
't algemeen nog geheel in de dialectvooroordeelen van vorige generaties bevangen. Zoo moet men zich niet verwonderen, wanneer voortreffelijke dialectsprekers dikwijls de meest erbarmlijke teksten produ,,ceeren. lk herinner mij nog levendig hoe ik bij iemand in het westerkwartier van Groningen op bezoek was. De taal van dit gewest wijkt
zeer aanzienlijk van deze van de overige provincie en wil het sterkst
-van die van de Veenkolonien af. Mijn Westerkwartiersche vriend was
onuitputtelijk in zijn mededeelingen en deed zich niet alleen als
,uitsluitencl kenner van zijn dialect maar ook als iemand met goed verteltalent en literairen aanleg kennen. lk luisterde dan ook met
belangstelling, toen hij een oud schrift uit zijn cassette haalde en mij
daaruit een vroeger door hem gemaakt opstel voorlas. Literair was het
verhaal niet onverdienstelijk maar de taal ervan was een allerzonderlingste hutspot van alle mogelijke vormen en woorden uit verschillende
.cleelen der provincie Groningen.
Het toeval wil namelijk, dat in het dialect der Veenkolonien een
,aantal bijzonder aardige werkjes van den dichter Geert Teis Pzn (G.
>>
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W. Spitsen) zijn verschenen, die in de geheele provincie Groningen
ingang hebben gevonden. Mijn vriend, groot bewonderaar van Teis,
was van meening dat het Veenkoloniale dialect eigenlijk als het
. echtste >> en << zuiverste » Groningsch was te beschouwen en had
daarom gepoogd zich zooveel mogelijk van die taal te bedienen onder
toevoeging van eigenaardigheden die hem in andere plaatsen waren
opgevallen. Dergelijke vooroordeelen dienen met wortel en tak te
worden uitgeroeid. Laat ons er toch altijd weer opnieuw op wijzen dat
voor de wetenschap alle dialecten gelijkwaardig .4n.
Laat ons desnoods als motto op elk populair dialecttijdschrift laten
drukken, dat alleen hij « echt » spreekt of schriift, die zich correct
bedient van de taal, die hij als kind heeft geleerd. lk smaakte de voldoening mijn vriend van zijn dwaling te overtuigen en meen daarmede
tenminste een bron van onbetrouwbaarheid gestopt te hebben. lk geloof
echter dat men in wetenschappelijke kringen van den omvang van het
euvel niet algemeen op de hoogte is. Hoe vaak ziet men niet zonder
nadere kritiek citaten aangehaald uit dialectverhaaltjes, omtrent welker taalkundige betrouwbaarheid men niet de minste waarborg bezit.
M. i. dienen de redacteuren der dialecttijdschriften alle verhaaltjes
met (< aangepaste » taal onverbiddelijk of te wijzen. Dan is het waarlijk
beter indien de schrijvers zich maar heelemaal « aanpassen >> en zich
van de gewone schrijftaal bedienen opdat de opstellen uitsluitend naar
hun literaire waarde beoordeeld kunnen worden. Wil men echter de
naam van dialecttijdschrift hooghouden, laat men dan ook uitsluitend
dialect, d. w. z. taal die werkelijk gesproken wordt,op nemen. Wanneer
men dit standpunt consequent doorvoert, dan zal ook de wetenschap
nog in ruime mate van het werk der populaire dialectminnaars kunnen
profiteeren.
Naast deze populaire methode van tekstopschrijving, kan men echter
ook de meer wetenschappelijke toepassen, zooals Frings dat onlangs
heeft gedaan in zijn werk Die sadniederlindischen Mundarten (Teil I
Texte).
Frings heeft deze Vlaamsche teksten laten spreken en dan in phonetische teekens opgeschreven. Daarbij heeft hij zich telkens onbevangen overgegeven aan de akoustische indrukken van het oogenblikr
zonder zich ook maar in het minst te bekommeren om de lessen der
historische grammatica en zonder ook maar eenige retouche in zijn
opname aan te brengen. lk kan mij om verschillende redenen niet met
deze methods vereenigen, maar ik heb mijn bezwaren reeds elders ( I ),
(1) Nieuwe Taalgids XV, 191-202.
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uiteengezet en wil hier mijn betoog niet uitvoerig herhalen. lk ben van
oordeel dat het onjuist is te meenen, dat de door den opnemer ontvangen momentindrukken een betrouwbare afspiegeling zouden zijn
van de klankvoorstellingen van den dialectspreker ; het passen en
meten in het Prokrustesbed der — schijnbaar — minutieuse phonetische transcriptie, die slechts gebrekkig den subjectieven indruk van
het uiterlifke akoustische effect kan weergeven, leidt tot nog grooter
gewrongenheid. In de tweede plaats (dit is een praktisch bezwaar)
zou op den duur de chaos van opgeteekende svbjectieve indrukken
voor alien, die niet tot het korps opnemers behooren, zoo groot worden, dat zij nauwelijks meer - misschien zelfs minder — houvast
daaraan zouden hebben, dan aan een transcriptie met ons gewone
alphabet.
Wil men werkelijk een volkomen objectieve methode van dialectopneming, dan zij men consequent en neme ook alle menschelijke
tusschenstelsels weg ; m. a. w. men neme zijn toevlucht tot spreekmachines.
lk heb u een kort overzicht trachten te geven van datgene wat er tot
nog toe bij ons te lande op dialectologisch gebied is verricht. Gij hebt
daaruit gezien van hoe verschillende kanten men dat onderzoek kan
aanvatten. Niet zonder opzet heb ik bijzonder den nadruk laten vallen
op de dialectgeographie. Zij is de jongste twijg der dialectwetenschap
maar feitelijk diende zij het begin van alle onderzoek te vormen. Moge
de tijd niet meer ver zijn dat wij voor ons land en voor Vlaanderen
atlassen bezitten in den trant van den Franschen Atlas linguistique en
den Duitschen atlas van Wenker. In beide landen zijn juist aan de verschijning van deze werken tal van hoogbelangrijke publicaties te
danken, die een ommekeer in onze taalkundige opvattingen hebben
teweeg gebracht. Het kan niet anders of ook het Nederlandsch taalonderzoek zal door de dialectgeographie vernieuwd en verfrischt
worden.
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Hef belang van spellingvereenvoudiging
voor Zuid-Nederland
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft onlangs nadrukkelik
verklaard dat spellinghervorming in Zuid-Nederland ongewenst en
ontijdig was. Tegenover een kleine hervormingsgezinde minderheid ,
stond een behoudende meerderheid, die overtuigd bleek dat het
spellingvraagstuk in Belgie of niet bestond, of niet behoorde te
bestaan. Het eerste acht ik struisvogelpolitiek — de jongere geleerden, letterkundigen en pedagogen blijven immers metterdaad de
vereenvoudigde spelling steunen ! — het tweede hoop ik aanstonds
te weerleggen : m. i. is juist nu de tijd gekomen om ook op dit punt
door te tasten.
Voordat ik tot deze kern van mijn betoog kom, enige opmerkingen
over de beginselen van spellingvereenvoudiging en de stand van het
vraagstuk in Noord-Nederland.
« De franskiljons zullen het nieuw-gespelde Nederlands voor een
« kromtaal » houden », zeggen de tegenstanders. Ik zou kunnen
vragen : x hebben ze dan zoveel eerbied voor het oud-gespelde
Nederlands ? » Maar liever wijs ik er op, dat de verwarring van
taal en spelling een alom voorkomend leken-vooroordeel is, dat geen
taal-kundige als ernstig argument laat gelden. Spelling is een —
uiteraard gebrekkige — aanduiding van het levende woord. Door een
gewijzigde aanduiding kan nooit het woord veranderen ! Wie zou
ooit vreezen dat een symfonie van Beethoven « verbasterd » of
<, verknoeid » werd, als de musici, om praktiese redenen, een ander
notenschrift gingen toepassen ? Of men Vondel's drama's laat drukken in de spelling van Kollewijn, of Gezelle's gedichten in de spelling
van Maerlant, daardoor blijven de verzen, d. i. de taalmuziek, voor
ieder die lezen kan, ongeschonden.
De hoogste deugd van een spelling is : eenvoudig en prakties te
zijn, gemakkelik te vertolken en gemakkelijk toe te passen. Daarover zijn alle taalgeleerden het eens. Waardoor is de spelling van
sommige talen, als het Frans en vooral het Engels, zo buitengewoon
omslachtig en onprakties ? zal men vragen. De taalgeschiedenis geeft
daarop het antwoord. In de loop der eeuwen zien we de taal geleidelik zich wijzigen. « Verbastering . noemden ouderwetse geleerden
dat ; « evolutie » zeggen de modernen, die inzien dat het Frans
nOch voor de praktijk n6ch voor de woordkunst achter behoeft
te staan bij het Latijn, evenmin als het hedendaagse Nederlands
bij het Middelnederlands ( 1 ) .

— 80 —
Maar de schriftelike aanduiding van de taal volgt de klankwijzigingen niet op de voet. Vandaar dat menig yolk nog spelt, zoals de
voorvaders vele eeuwen geleden spraken : er is een tijd geweest dat
de Fransen niet zeiden me maar mais. De evolutie van het schrift is
bovendien in sommige tijdperken tegengehouden door geleerden
die de woordafleiding in het schriftelike woordbeeld opzettelik
wensten te bewaren, of zelfs kunstmatig herstelden. In sterke mate
geschiedde dat in het Frans ; ten dele huldigden ook De Vries en
Te Winkel die opvatting.
Van tijd tot tijd is het nodig dat de wijzer van de klok, die achter
gaat lopen, bijgezet wordt. Elke taal kent zijn perioden van spellingwijziging : het Frans spelt niet meer maistre met een s ; het Nederlands heeft sinds larig b. v. de omslachtige spelling met ck en gh
laten varen. Nu zegt men : « het Nederlands heeft geen lastige
spelling; kijk maar Bens naar het Frans en het Engels ! . Volkomen terecht. Maar dat maakt juist dat spellingvereenvoudiging bij ons
op minder moeilikheden stuit en minder verzet uitlokt : wordt de
afstand tussen taal en schrift to groot, dan is een radikale verbetering
prakties nauweliks meer uitvoerbaar. Voor ons kan dat geen motief
zijn om de handen in de schoot te leggen (2).
Van welk beginsel gaat nu de vereenvoudiging uit ? Om dat goed
te begrijpen moeten we nagaan op welke grondbeginselen de spelling van Siegenbeek en De Vries en Te Winkel berustten. Welnu :
hun eerste grondregel is : de beschaafde uitspraak, d. w. z., moderner
uitgedrukt : de woorden worden met de beschikbare tekens geschreven zoals ze in de algemene taal van de ontwikkelde Nederlanders
gesproken worden. Het is merkwaardig hoeveel tegenstanders — ook
onder de woordvoerders in de Koninklijke Vlaamsche Academie —
te goeder trouw menen dat D r Kollewijn deze grondregel uitdacht 1
Deze regel wordt in hoofdzaak beperkt door twee andere, nl. :
1° DE REGEL VAN DE GELIJKVORMIGHEID, op grond waarvan men
niet spelt hont, maar hoed (naar honden), en niet « hij wort . (gelijk
Vondel nog deed) maar « hij word/ >> (naar : hij speelt).
2° DE "REGEL VAN DE AFLEIDING, dat wil dus zeggen : het handhaven
van een vroeger gesproken vorm in het schriftelike woordbeeld,
zodat men niet schrijft mens maar mensch, niet vein (met de tweeklank ei), maar Lain, waarin y eigenlik de oude Lange i aanduidt. Om
de verschillende afleiding onderscheidden dan ook De Vries en Te
Winkel de enkele en dubbele e en o in open lettergrepen.
De vereenvoudigde spelling heeft zich nu volstrekt niet — gelijk
sommigen menen (3) — op streng foneties standpunt geplaatst.
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Immers, de regel van de gelijkvormigheid is ten volle gehandhaafd,
de regel van de afleiding is niet afgeschaft, maar ingeperkt.
Een te ver gaande vereenvoudiging zou prakties niet invoerbaar
geweest zijn ; een te weinig ver gaande hervorming zou de moeite
van het veranderen niet waard geweest zijn. De middenweg werd dus
gekozen op taktiese gronden.
Op een punt werd radikaal vereenvoudigd. : de buiging werd in
overeenstemming gebracht met het beschaafde spraakgebruik. Wel
te verstaan : bij het algemene schrijven. Nooit is de bedoeling geweest
een levende taalvorm aan te tasten : de taalkunstenaar schrijft natuurlik die vormen, die hij inwendig hoort en die hij de lezer wil doen
Koren. Welke konsekwenties dit voor Zuid-Nederland kan hebben,
zullen we straks bespreken.
.
*,L
Nu de stand van het spellingvraagstuk. De beweging dagtekent van
1892, en vond, vooral in de aanvang, dezelfde tegenkanting, waarmee
elke spellinghervorming te kampen heeft. Het zien van ongewone
woordbeelden belemmert de associatie met de klanken en de voorstellingen, en bederft dus het humeur.
De geprikkelde stemming verschuilt zich achter schijn-argumenten,
die met grote hardnekkigheid terugkeren ; in alle tijden en landen
ongeveer in dezelfde vorm. Al heeft men al die argumenten omver
geredeneerd, dan blijft de weerzin overeind staan : « je kunt zeggen
wat je wilt, maar ik vind die spelling lelik », dat wil niet zeggen :
« onaesteties », maar « voor mijn gevoel hinderlik ». Het enige middel daartegen is : de tegenstanders herhaaldelik de nieuwe woordbeelden onder de ogen brengen om het ongewone tot het gewone te
maken.
Zeer terecht zijn Dr Kollewijn en zijn medestanders dadelik begonnen met de toepassing van de nieuwe regels. Het is de grote fout
geweest van de Franse, Engelse en Amerikaanse hervormers — taalkundigen van algemeen erkend gezag — dat ze hun voorstellen niet
in praktijk omzetten : daardoor liep de spellingbeweging in die landen
dood, terwijI in Nederland de overwinning op de openbare mening
bevochten werd. Dit klinkt stout, want het percentage van wat in
vereenvoudigde spelling geschreven wordt is nog zeer gering. Niettemin is het waar. In alle kringen van de bevolking vindt men voorstanders ; geen tijdschrift van betekenis weigert een artikel in V. S. op te
nemen ; aan geen universiteit wordt een proefschrift in V. S. afgewezen,
de Koninklike Academie geeft geschriften in V. S. uit (4). Alleen de
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dagbladpers blijft grotendeels , om geen enkele abonne te verliezen, de
oude spelling eisen. Maar, wat het meest zegt : degenen die de
spelling moeten overdragen op een volgend geslacht, de onderwijzers
bij het lager, middelbaar en hoger onderwijs, zijn in overgrote meerdeiheid voor de nieuwe spelling gewonnen. Op den duur zal deze
macht de doorslag geven.
De Nederlandse regering heeft tot tweemaal toe de betekenis van
de spellingbeweging erkend door de benoeming van een Staatskommissie. De eerste, van 1909, onder leiding van Dr A. Kuyper, een
beslist tegenstander, was slechts een kapstok om een lastige kwestie
voor goed op te hangen. Men onderzocht statisties welke spelling de
« meest gebruikelike » genoemd kon worden, en kwam tot de allesbehalve verrassende uitslag dat dit de oude was. Immers, drie jaar
te voren was de V. S. op alle scholen streng verboden ! Zonder nader
onderzoek werd aangenomen dat de gemakzucht van de onderwijzers
de eigenlike drijfveer van de beweging was!
Dit rapport werd, na een vernietigende kritiek onzerziida, voorgoed
ter zijde gelegd (5).
De tweede Staatskommissie, van 1916, droeg een verzoenend karakter. Men beproefde, door samenwerking van voor- en tegenstanders,
tot een bemiddelings-regeling te geraken, die de regering — gelijk de
opdracht luidde — « voor haar eigen gebruik zou kunnen aanvaarden.
Deze tussenspelling staat dichter bij de vereenvoudigde dan bij de
oude, en onze Vereniging zou deze, om de spellingvrede te bereiken,
willen aanvaarden, als niet een regel principieel onaannemelik was,
nl. dat de namen van mannelike personen en dieren hun mannelik
geslacht zouden behouden. In plaats van deze regel te laten vallen,
voelde de Minister van Onderwijs veel voor de denkbeelden, in een
afzonderlike Nota van Prof. J. W. Muller neergelegd, nl. om buitendien
een zeker aantal substantieven in het bezit van hun « mannelikheid »
te laten. Hij gaf een opdracht aan de hoogleraren J. W. Muller en
A. Kluyver om een dergelijke nieuwe Woordenlijst samen te stellen.
Deze lijst ligt nog steeds op het Ministerie, terwiil omtrent de inhoud
niets uitgelekt is. Wel hebben bij voorbaat alle belangrijke onderwijsorganisaties zich in beginsel tegen een dergelijke, uiteraard willekeurige,
regeling verzet, want n6ch in de wetenschap nOch in de praktijk
bestaan er bruikbare grondslagen voor zulk een nieuwe onderscheiding (6).
Als dus de Minister — gelijk te verwachten is — omtrent dit ontwerp advies vraagt aan mannen van wetenschap en praktijk, dan is er
niet veel instemming te wachten.
>>
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Miins inziens zal de gehele bemiddelingspoging op een mislukking
uitlopen, en dit is allerminst te betreuren. Het gevaar was niet denkbeeldig dat er dan drie spellingen naast elkaar kwamen te staan.
De V. S. is nl. niet een « ontwerp », maar een bestaande spelling,
die sinds een kwart-eeuw in tal van tijdschriften en boeken toegepast
is, waaronder vrij wat van blijvende betekenis. Liever dus nog enig
uitstel, dan nieuwe verwarring!
4.

.

Na deze onmisbare inleiding kom ik tot de hoofdzaak : welk belang
heeft Zuid-Nederland bij spellinghervorming. Reeds vroeg vond het
streven naar verbetering in het Zuiden weerklank : ik behoef maar de
namen te noemen van de dichter Pol de Mont en de hoogleraren
Vercoullie, Logeman en Scharpe, die tot nu toe, ook metterdaad, de
vereenvoudigde spelling getrouw bleven. In onze Kritiek op het rapport van de eerste Staatskommissie schreven Lecoutere en Scharpe
een beknopt pleidooi, waarin met nadruk gewezen werd op de instemming van de Belgiese onderwijzers en leraren, die in 1904 tot de
Belgiese regering, in 1908 tot beide regeringen het verzoek richtten om
de invoering van de vereenvoudigde spelling niet te belemmeren. Op
het ogenblik hebben jongere schrijvers en dichters van naam, naast
verscheiden studenten metterdaad de propaganda hervat.
Toch heerst in brede kringen de mening dat men alle spellinggeschil dient te vermijden, omdat er reeds genoeg onenigheid ander de
Vlamingen bestaat, en een nieuwe bron van tweedracht de grotere
belangen van de taalstrijd zou kunnen schaden.
Dit zelfde argument hoorde ik bijna in dezelfde termen, toen ik
ruim twintig jaar geleden voor het eerst in Vlaanderen kwam. To6n
maakte het indruk op mij, nu niet meer.
Aan een vreedzame invoering van een nieuwe schrijfwijze, welke
dan ook, geloof ik niet ; dat blijkt uit het reeds gezegde. Er zullen boze
gezichten gezet warden ; er zullen harde woorden vallen, harder en
meer dan nodig, voor een op-zich-zelf zo onbelangrijke zaak ! Maar
wie daar bang voor is, moet zich ten eeuwigen dage bij de bestaande
spelling neerleggen ! Moet de spellinghervorming dan uitgesteld worden, totdat de taalstrijd geheel gewonnen en de Vlaamse universiteit
van Gent veroverd is ?
Indien ik overtuigd was, dat de Vlamingen door het mijden van
spellinggeschil ook maar een maand eer hun grote wensen vervuld
zouden zien, dan was mijn raad : bemoei u niet met ons streven.
Maar ik ben integendeel overtuigd, dat er verband bestaat tussen
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de op zich-zelf zeer ondergeschikte spellingvereenvoudiging en het zo
belangrijke streven naar een eigen beschaving van Vlaanderen in de
eigen taal. Op die samenhang moet het voile licht vallen.
Wat beweegt in Noord-Nederland zo menig geleerde, zo menig
onderwijs-man — die zich toch werkelik ook met belangrijker zaken
hebben bezig te houden dan met spellingwijziging ! — om rinds jaren
een deel van hun tijd en aandacht te schenken aan de propaganda
voor de V. S. ? Zij beseffen dat de voorgestelde vereenvoudiging
allereerst een onderwijsbelang is ; zij weten dat duizenden onderwijzers
verlangen naar het ogenblik dat het onderwijs in de moedertaal van
schoolse ballast wordt verlost, waardoor vele uren vrij komen voor
werkelik ontwikkelend taalonderwijs.
Geldt dit motief niet voor de volkschool in Vlaanderen ? (7) Op dit
punt behoef ik niet veel tegenspraak te vrezen. Voor verschillende
onderscheidingen van de oude spelling, zeggen sommigen, vindt het
Vlaamse volkskind steun in zijn dialekt. De verschillend geschreven
e's en o's klinken nog verschilllend. In alle woorden volgens de
Woordenlijst ? De sch in menscli hoort men nog in de mond van de
Gentenaar. Maar dan de s van bijwoorden naast de sch van adjektieven ?
Het is de vraag, of een Vlaams volkskind in een oud spellingdiktie
zoveel minder fouten zou maken dan een Hollands ! Maar de geslachtsonderscheiding, zegt men, is in het Zuiden, met geringe afwijkingen,
nog springlevend. Daar heeft de Vlaming veel minder moeite mee
dan de Hollander.
Ook hierin schuilt zelfbedrog. Zeker, in de aanduiding van zaken
met hij of zij is de oude onderscheiding veelal bewaard, maar deze
voornaamwoordelike aanduiding dient niet verward te worden met
het onderscheiden van de traditionele buigingsvormen. Het is niet
waar dat bij alle namen van dingen die met hy aangeduid worden, in
de volkstaal, in de verbogen naamvallen het lidwoord een n krijgt.
Bovendien : deze n dient in het Vlaams wel als geslachtsonderscheiding, maar niet meer als naamvals-onderscheiding. « Den boer »,
« den avond » geldt voor alle naamvallen. Voor een Hollands kind is
het moeielik, te schrijven « ik ontmoet den boer » met n, maar even
moeielik is het voor een Vlaams kind, te schrijven : « daar is de boer
z6nder n (8).
Ik zie bier het ontstelde gezicht van in de oude school opgevoede
schoolmannen en letterkundigen, voor wie de gangbare grammatika
een heilig huisje is. Die moderne beeldstormers ontzien met hun
nieuwe theorieen zelfs de eerbiedwaardigste taalwetten niet ! Hun zou
ik raden, de doopceel van die oude grammatika eens te lichten ! (9)
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Dan zal hun blijken dat verscheidene van die gewaande taalregels in
de studeercel van een of andere grammaticus ontstonden, of restauraties zijn naar oude en buitenlandse modellen. Om misverstand te
voorkomen wil ik er dadelik bijvoegen dat <, archaisme D voor de moderne taalgeleerde volstrekt geen schimpwoord is. Voor de letterkundige is in oudere taal veel en kostbaar materiaal te vinden. lk betwist
alleen de noodzakelikheid om op elke volkschool taalvormen en
onderscheidingen te leren gebruiken, die sinds eeuwen uit het beschaafde spraakgebruik verdwenen zijn. Dat de verder gevorderde
leerlingen zulke vormen moeten leren verstaan, is weer een andere
zaak . (10)
De taak van de volkschool, het kind de algemeen-beschaafde taal
te leren lezen en schrijven, is al zwaar genoeg; bij een te korte leertijd zelfs te zwaar. De volkschool is voor een toekomstig Vlaams
Vlaanderen de basis voor de volksontwikkeling in eigen taal. Het is
dus een volksbelang, dat daar geen kostbare tijd verkwist wordt aan een
te omslachtige spelling en schoolse grammatikaregels, die het kind t6ch
niet leert beheersen.
De ervaring, in het Noorden opgedaan, leert dat geen omkeer
mogelik is zonder een vrij lange tijd van voorbereiding, waarin het
oudere geslacht geleidelik ontwend wordt aan de schoolregels waarin
het vastgeroest zit. Daarom niet gedraald, en de hand aan de ploeg
geslagen !
Ook voor volwassenen zullen de nieuwe regels van spelling en
buiging het aanleren van het Nederlands zeer vergemakkeliken.
Wanneer door de gelijkstelling van de talen uw Waalse landgenoten
steeds meer de tweede landstaal zich eigen zullen maken, dan is dit
een niet gering voordeel (1 1).
, )0,
In de tweede plaats zie ik samenhang tussen spellingvereenvoudiging en een vraagstuk dat m. i. voor Vlaanderen van het hoogste
belang is en van grote aktualiteit : de verbreiding van een algemeenbeschaafde Nederlandse omgangstaal. Door de overheersende plaats
die het Frans als omgangstaal van de hogere standen in Vlaanderen
innam, heeft zich het algemene Nederlands naast en boven de dialekten niet zo kunnen ontwikkelen en niet die plaats innemen, die het
als draper van een volkseigen beschaving toekwam. lk behoef u niet
te komen vertellen, dat joist daarom het verlangen naar het geestelike
centrum van een Vlaamse universiteit zo sterk gevoeld wordt.
Dr Roggen heeft er verleden jaar terecht met nadruk op gewezen,

dat een papieren taaleenheid als kultuurgrondslag onvoldoende is. Dit
inzicht is vooral gedurende het laatste tiental jaren sterk verlevendigd.
Dat bewees in 1913 het plotseling opbloeien van de Antwerpse Vereniging voor beschaafde Nederla- ndse uitspraak, die na een jaar van verdienstelike arbeid helaas door de wereldoorlog vernietigd is.
De tijd schiet te kort om dit belangrijke vraagstuk uitvoerig te behandelen. In een nog niet gedrukte voordracht zette ik de 2 2 ' le Des. 1913
te Antwerpen in de jonge Vereniging mijn mening daaromtrent
uiteen (12). Hier wil ik alleen herhalen wat ik toen zei over de steun
die de V. S. bij de verspreiding van een Algemeen Beschaafd kan
verlenen. lk vergeleek de toestanden in Noord- en Zuid-Nederland
met die in het Duitse taalgebied, waar eveneens, in Zwitserland. en
Oostenrijk, buiten de politieke grenzen van het Duitse rijk Duits
gesproken worclt, en waar dus ook het gezag van een Algemeen
Beschaafd een punt van onderzoek vormt. Oppervlakkig beschouwd,
schijnt het tegen de moderne taalbeschouwing in te gaan, als men
aanneemt dat een nieuwe schrijfwijze de « beschaafde uitspraak » kan
helpen verbreiden. Spelling is immers slechts gebrekkige aanduiding
van het levende woord en geen voorschrift voor . uitspraak ,) ! Maar
bij diepere beschouwing blijkt de zaak niet zo eenvoudig. Bij de verbreiding van een taal heeft men ook rekening te houden met de stille
kracht van het schrift, vooral waar persoonlike aanraking met beschaafdsprekenden zeldzaam is of geheel uitblijft.
In dagbladen en boeken leert men dan de algemene taal in letters
kennen : zo ontstaat nieuwe taal door het uit-spreken van de gelezen
letters, wat de Engelsen . spelling-pronunciation » noemen. De oude
spelling, juist waar die afgestorven historiese vormen bewaart, en met
de dialekten overeenkomt, kan dus in verkeerde richting Leiden. De
schrijfwijze mensch zal eer dan mens tot het . uitspreken » van de sch
aanleiding geven. Een Antwerpenaar zal zijn -laik eer verbinden met
de schrijfwijze -li/k dan met -lik, al geeft de laatste ook slechts bij
benadering de onschrijfbare onduidelike vokaal aan. Hoe dichter dus
de woordbeelden staan bij het beschaafd-gesproken woord, hoe meer
de geschreven taal de verbreiding van een Algemeen-Beschaafd in de
hand werkt.
Nu zijn er partikularisten die zeggen : de vereenvoudigde spelling
heeft als grondslag het Algemeen Beschaafd, zoals dit in het Noorden
klinkt. Moeten wij die norm dan maar klakkeloos in het Zuiden
overnemen ? Daartegenover plaats ik mij op het standpunt van de
Antwerpse vereniging : geen gewesttaal, mich Vlaams, n6ch. Brabants,
nOch Limburgs bezit de hegemonie of heeft kans die te verwerven.
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Evenals vroeger in de litteratuurtaal zal ook in de omgangstaal op eenheid met het Noorden aangestuurd moeten worden. Mits men van
die eenheid geen eenvormigheid verwacht, en geen normen opdringt,
die niet vrijwillig worden erkend. Mijns inziens zal het eindresultaat
zijn een Zuidelik Beschaafd, met eigen schakeringen. Hoe dat er uit
zal zien, moet de geschiedenis beslissen.
Dit vraagstuk, waarover veel meer te zeggen zou zijn, moest ik even
aanroeren ter wille van de geslachtsregeling. Het is te voorzien dat in
het Zuiden tal van den-vormen zich veel langer zullen handhaven dan
in het Noorden, waar de vrijwel algemeen gezegd worth (behalve in
vaste uitdrukkingen als : voor den dag, op den duur, aan den haal e. d.)
Welnu, in die gevallen, waarin den, ook onder de meest ontwikkelden,
gezegd wordt, ook den te schrijven, is niet in strijd met de vereenvoudigde spelling, maar juist overeenkomstig ons beginsel. In hoeverre hier
speelruimte gelaten moet worden of regels opgespoord, is een zaak
die uw taalgeleerden en uw onderwijs-mannen moeten onderzoeken ( 1 3).
In geen geval zullen ze dan kunnen vasthouden aan de oude regels. De voornaamwoordelike aanduiding met hy en zy dient en in het Noorden en
in het Zuiden uitsluitend rekening te houden met het beschaafde
spraakgebruik. Dat is niet alleen de opvatting van de tweede Staatskommissie, maar ook van Prof. J. W. Muller, die overigens niet
afkerig bleek van een nieuwe kunstmatige geslachtsregeling. De verscheidenheid die daardoor ontstaat, zal het verstaan volstrekt niet
belemmeren, en de hogere eenheid niet verstoren.
Dat kunnen alleen zij menen, die naar schoolmeesterlike opvatting
slechts een vorm als de ware erkennen, of die in het uniformisme van
de Franse Academie de alleen-zaligmakende grondslag zien.
Daarmee ben ik aan het einde van mijn betoog. Uit welbegrepen
eigenbelang zal ook Zuid-Nederland tot een spellingvereenvoudiging
moeten komen, die in beginsel en in hoofdzaak gelijk aan de onze is.
Als het beginsel maar hetzelfde is, kan de toepassing gerust tot levende
verscheidenheid leiden.
Nu Vlaanderen — naar wij hopen — een tijd van vernieuwing, van
heropbouw, ook in geestelike zin, tegemoet gaat, is het geen tijd om
angstig alle . kwesties » uit de weg te gaan, en de bezwaren die elke
verandering meebrengt, te overschatten. lk besluit dus met het woord
van onze dichter Potgieter :
« Slechts vernieuwing kan behouden,
Achter raakt wie stil blijft staan.
>>
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AANTEKENINGEN

Degenen die grondiger studie willen maken van het spellingvraagstuk verwijzen wij
naar Dr R. A. Kollewijn's OPSTELLEN OVER SPELLING EN VERBUIGING, 3e druk
(Groningen — J.-B. Wolters — 1916) en de lezingen over TAAL EN SPELLING van
J. H. van den Bosch in TAAL EN LETTEREN X (ook afzonderlik verschenen). Verder
geven de volgende aantekeningen enige nadere toelichting.
( ) Vgl. Prof. Logeman's artikel TAALVERVAL OF TAALONTWIKKELING ? (TAAL
EN LETTEREN V) naar aanleiding van het bekende boek van Prof. 0. Jespersen : PROGRESS IN LANGUAGE.

(2) « Dat Engels met zijn lastige spelling is dan toch maar een wereldtaal geworden ! » merkte Mr. Leonard Willems in het debat op. Het antwoord kon luiden : Met
een eenvoudiger spelling zou dat praktiese Engels een nog grocer voorsprong gehad hebben. Prof. Carnoy bevestigde dit onlangs in zijn artikel over DE INTERNATIONALE TAAL
(Dietsche Warande en Belfort, Julie 1921) : « Gezien het belang dat de angelsaksische
volken erbij hebben de eindoverwinning te verhaasten, moeten we er misschien niet voor
wanhopen dat ze eindigen zullen met een vereenvoudiging in de schrijfwijze, ondanks
den ommekeer dien dit bewerken zou in hun eeuwenoude gewoonten. Want deze hervorming zou het eenig zwakke punt van het Engelsch — gezien van het standpunt dat ons
bezighoudt — doen verdwijnen. Ze zou tevens een geweldige besparing in tijd en geld
beteekenen voor al degenen die het spreken. Het schrappen der nuttelooze letters vermindert immers met 10 % de lengte van alles wat in 't Engelsch gedrukt wordt in beide
werelddeelen... »
(3) Te scherp is dus de tegenstelling die Leonard Willems meent te zien tussen
Phonetiekers en Traditionalisten (VERSL. en MEDED. DER K. VL. ACAD. Aug. 1920).
(4) Leerzaam zijn de lijsten in de brochure DE VERBREIDING VAN DE VEREENVOUDIGDE SPELLING ( 1 908-1 91 7) , geregeld voortgezet in het orgaan VEREENVOUDIGING.
Er verschijnt bijna geen nieuw tijdschrift in Noord-Nederland, of de V. S. vinit er een
plaats. Onder de leden van de Kon. Academie zijn drie hoogleraren die steeds de
V. S. toepassen, ook in werken van hoge wetenschappelijke waarde, door deze Academie uitgegeven, nl. Prof. J. J. Salverda de Grave, Prof. J. H. Kern en Prof. D. C.
Hesseling.
(5) Deze KRITIEK OP HET VERSLAG VAN DE STAATSKOMMISSIE IN ZAKE DE
SPELLINGKWESTIE verscheen in twee gedeelten (Zwolle, La Riviere en Voorhoeve,
1912 en 1913). Een twaalftal medewerkers namen elk een hoofdstuk voor hun rekening daarin zijn velerlei nuttige gegevens te vinden.
(6) Vgl. het artikel BESTAAN EN GRONDSLAGEN VOOR EEN NIEUWE REGE LING VAN HET TAALKUNDIG-MANNELIK EN VROUWELIK GESLAC HT ? in DE NIEUWE
TAALGIDS XIV, blz. 161.
(7) Verwonderlik is, dat de heer Seghers, de onderwijsspecialiteit in de Kon. Vl.
Academie, in zijn rede tegen de V. S. VERSL. EN MEDED. Aug. 1920) over de pedagogiese zijde van het vraagstuk geheel zwijgt. Toch had hij de bovengenoemde KRITIEK
tot zijn beschikking, waarin door de schoolopziener J. C. Wirtz en Dr C. G. N. de
Vooys juist deze padagogiese zijde zeer breedvoerig gedokumenteerd in het Licht wordt
gesteld.
(8) Vgl. de opmerkingen in DE NIEUWE TAALGIDS XI, blz. 147 : IS DE BUIGINGS-N
IN DE ZOGENAAMDE « SCHRIJFTAAL » EEN LEVEND ELEMENT IN HET TEGENWOORDIGE
ZUID-NEDERLANDS ?

(9) Daarvoor leze men Kollewijn's OPSTELLEN, de TAAL en DICHTERSTUDIES van
Buitenrust Hettema en mijn artikels over oude spraakkunsten in de laatste Taalgidsaarg angen
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(10) Dergelijk misverstand Meek vcoral in de tegen.starii van de letterkund;gen, die
yank een hartstochtelik karakter droeg. Zie daarover het artikel WANBEGRIPPEN OMTRENT TAAL EN SPELLING BIJ LETTERKUNDIGEN IN DE NIEUWE TAALGIDS IV, 225.
(11) Toen dit in het debat betwijfeld werd, kwam Prof. Verdeyen van Luik de opmerking, op grond van zijn ervaring, met grote nadruk bevestigen.
(12) De hoofdinhoud van deze voordracht werd verwerkt en uitgebreid in een artikel
over HET GEZAG VAN EEN « ALGEMEEN BESCHAAFD » (DE NIEUWE TAALGIDS
VIII, 1,65). Daar vindt men o. a. weerlegd wat van partikularistiese zijde in de Kon.
Vl. Acad. aangevoerd werd tegen de grondslagen van de V. S. (Zie de betogen van
Hugo Verriest en Kan. Muyldermans in de VERSL. EN MEDED. van Sept. en Okt. 1920).
(13) Dit was m. i. een noodzakelike en dankbare taak geweest voor een Koninkl.
V1 Academie.

MR L. WILLEMS erkent dat de spelling « de Vries en te Winkel »
geen ideaal is ; dus valt er te wijzigen. Maar hoe ? Hij is niet van
meening dat de verspreiding van onze taal tegenover het Fransch zou
bevorderd worden door het invoeren van de vereenvoudigde spelling,
Bij een levende taal is de spelling geen hoofdzaak : moeilijke spelling heeft de verspreiding van het Fransch en van het Engelsch
niet belet.
DR H. KEMPENEERS doet uitkomen dat het geslachtsonderscheid
in het Zuiden niet klopt met de regeling van de Vries en te Winkel.
PROF. DR VERDEYEN legt nadruk op het nut van de vereenvoudigde spelling. In alle geval moet de eenheid in spelling tusschen
Noord en Zuid behouden worden.

r

PROF. DR DE VOOYS weerlegt de bezwaren van M Willems, en
maakt eenig voorbehoud op het bezwaar van Prof. Verdeyen (1).

Hierop neemt

PROF. DR

J. MANSION, voorzitter het woord over

De huidige stand van hey toponymisch
onderzoek vooral in Belgie (2)
Toponymie omvat :
1° Het verzamelen van a) historische,
b) levende plaatsnamen,
2° Het identificeeren.
(1) PROF. DR. J. MANSION publieerde tegen de thesis van Prof. D r De Vooys
een artikel in Dietsche Warande & Belfort, 1921, nrs 9 en 10.
(2) Deze studie verschijnt in extenso in de Leuvensche Bijdragen.

3° Het etymologiseeren van plaatsnamen.
I. — In Frankrijk. Werken van A. LONGNON, vooral Les noms de lieu
de la France (1920). a) Voor — Keltische laag; b) Keltische laag ;
c) Romaansche laag. — Er bestaat geene Germaansche laag.
II. — Engeland. a) Keltische (Britonnische en Gaelische) laag;
b) Angelsaksische ; c) Skandinavische ; d) Normandische laag. Verwarringen tusschen b) en c), ook tusschen a) en c). Zeer talrijke
afzonderlijke toponymische onderzoekingen.
III. — Duitschland. Hoofdwerk : FORSTEMANN- JELLINGHAUS ALTDEUTSCHES NAMENBUCH 11 3 . - Keltisch element en Slavische plaatsnamen
in afzonderlijke werken te zoeken. De uitbreiding der Kelton
in Duitschland blijft een open vraag.
IV. — Noord-Nederland, Nomina-Geographica Neerlandica, de meest
practische oplossing van het toponymische onderzoek, vooral in
historisch, maar ten deele ook in etymologisch opzicht. — De voorhistorische toponymie van Holland is tot nog toe weinig onderzocht.
V. — Belgie. Algemeene beginselen en toepassing op speciale
vraag in KURTH La frontiere linguistique. Vlaamsch Belgie is door Pottmeyer behandeld in Forstemann-Jellinghaus ; Oost-Vlaanderen in
DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten van OostVlaanderen (vaak zeer zwak) ; W. Vlaanderen in DE FLOU, Woordenboek
der toponymie (uitstekend, ook van levende plaatsnamen, waaraan het
werk ongelooflijk rijk is).
Conclusion :
A. Keltisch en Latijnsch tijdvak in Belgie. Er blijft nog zeer
veel te doen.
B. Vlaamsch Belgie is in overgroote meederheid Frankisch ; de
historische plaatsnamen zijn grootendeels geinventariseerd. Er moet
echter nog veelvuldig gecontroleerd en vooral geetymologiseerd
worden.
C. Open vragen :
a) Friesch en Saksisch element in Vlaanderen — Ripuarische
bevolking in Limburg en Oost-Brabant.
b) Betrekkelijke ouderdom van toponymie als laar, - hem, - sele,
- beek enz.
c) Dialectische verdeeling in Oud- en Middel-Nederlandschen tijd.
D) Practische wenken. 1° Voor het historisch gedeelte, model
volgen van Nomina Geographica Nederlandica;
2° Voor het levend materiaal : Streven naar volledigheid naar het
voorbeeld van DE FLOU ; voor de methode : Glossaire toponymique de S.
Leger, van KURTH.
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Daarna kwam DR JOS. LEENEN aan de beurt met zijn

Onderzoek near den oorsprong en de onfwikkeling van
hef Limburgsche fweegeslalfige acceni
1. De dialecten in oostelijk Belgisch Limburg, in aansluiting bij die
van Nederlandsch Limburg en Pruisisch Rijnland, onderscheiden zich
door een eigenaardig accentstelsel dat als volgt beknopt kan gekenschetst worden. ledere accentdragende klank kan onder twee gestalten
voorkomen, nl. :
a) gesleept, als in kraag, dragen, stein (-,---- steen), knap,
b) gestooten, als in maag, klagen, stein (steenen), knab (± spaan).
Die twee accentgestalten zijn onderling verwant door de vorm van
de expiratie (golvend) en onderscheiden zich door deze gemeenschappelijke vorm van het Nederlandsch (effen). Van elkander verschillen
ze door de kracht van de expiratie : top bij (b) krachtiger als bij (a),
— de onderlinge verhouding van de deelen van die expiratiegolf : meer
kracht aan top besteed bij (b) ten nadeele van helling, — de duur van
het verloop : korter bij (b), — en de chromatische verhoudingen : bij
(b) ± geneutraliseerd, — ten slotte ook in zekere gevallen door de
qualiteit van de betrokken klanken. Bij meerlettergrepige vormen
strekt de expiratiegolf zich over het geheel uit, en de differentieering
tusschen de twee accenten doet zich, behalve in chromatisch opzicht,
minder voelen ; bij korte klinkers voor explosief of fricatief is de differentieering in alle gevallen minder merkbaar.
2. Volgens hun gedrag tegenover deze twee accentvormen vallen de
klanken van het dialect in twee groepen uiteen :
I) vertoonen altijd (spontaan) stootaccent, de lange klanken en
tweeklanken teruggaand op wg. d, 6, 6, eo, ai, au (: ohd. 6, 6), b.v. zaad,
brief, stoel, lief, leenen, stooten, blauw;
II) vertoonen stootaccent onder zekere omstandigheden (combinatorisch), al de overige klanken, nl. :
1) lange klanken beantwoordend aan wg. i, 11, I; (< d en iu) N. ijs, uit;
id., door rekking ontstaan uit de wg. korte klinkers voor een
medeklinker (in open en gesloten lettergreep) : dag, dagen ;
la)

2) tweeklanken uit wg. ai, au (: ohd. ei, ou), t, IL ii (bij gelegenheid),
en korte klinker + semivocaal, liquide of nasaal : klein, bly, oud ;
2' ) verbinding korte klinker + liq. of nas : veld ;
3) korte klinker voor (oorspronkelijk) twee explos./fricat : krabhen.
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3. Van het standpunt uitgaand dat het stootaccent secundair is wordt
zijn oorsprong bij die twee groepen verschillend verklaard. (*)
Bij I wordt het toegeschreven aan vroege keltoromaansche invloed,
begunstigd door een gemeenschappelijk qualitatief karakter van de
betrokken klanken.
Bij II is het stootaccent in twee richtingen gebonden : vooreerst
wordt het algerr een verhinderd door een volgende stemlooze medeklinker, b.v. aap, ik IV, visschen, wellicht als gevolg van de grootere
krachtinspanning die vereischt wordt om zulke medeklinker uit te
brengen. Fr. § 62.
Daarvan afgezien heeft het stootaccent in deze groep alleen onbeperkt
ingang gevonden bij de korte klinkers (3), die alzoo een I- zelfstandige
tusschengroep vormen met automatisch verband tusschen accent en
karakter van de volgconsonant ; opmerking verdient wellicht dat deze
korte klinkers evenals de oorspronkelijke klanken van gr. I alleen met
lage en middentongstand voorkomen.
Bij de overige klanken (1 en 2) van groep II, niet gevolgd van stemlooze medeklinker, schijnt de verdeeling tusschen de twee accentvormen
te geschieden op grond van de oorspronkelijke lengte van de woorden.
Ziehier de toestand : (1) De oorspronkelijk eenlettergrepigen houden
zich eenparig aan het sleepaccent, (2) Waar door apocope of syncope
-een lettergreep onmiddellijk na het accent wegviel, vinden we de stootvorm. (3) De overige woordvornien vertoonen de eenen gesleept, de
anderen gestooten accent zonder dat het mogelijk is een vasten regel
te geven, b. v. dragen (a), klagen (b).
4. Een zeker oorzakelijk verband tusschen stootaccent en apo- of
syncope valt dus niet te ontkennen. Hoe moet dat dan opgevat worden? (1) De verklaring die het stootaccent deed dienen als secundaire
compensatie voor de woordverkorting, vooral in 't Leven geroepen en
gehouden door verkeerde beschrijving van het verschijnsel en benamingen als tweetoppig en circumflex — die verklaring gaat thans niet
meer op. (2) Fr. § 59 neemt dan zijn toevlucht tot de neiging tot
duratieve gelijkmaking van de spreekmaten, die verkorting van de
-accentdragende, en verkorting, event. wegval, van de accentvolgende
lettergreep zou teweeggebracht hebben als in stif (a) uit sttf, sttf (b) uit
_shoe, en stove (b) uit sttven. Een ernstig bezwaar tegen deze oplossing is de
nieuwe quantitatieve ongelijkheid die thans bestaat tusschen de twee
,eerste vormen van dit paradigma, niettegenstaande de constante wer(*) cfr. TH. FRINGS, Die Rheinische Accentuierung,
GROOTAERS, Leuv. Bijdr. 13, 101 v.v., aangehaald Fr.

Marburg 1916, rec. L.

-93-king van bovenbedoelde neiging. (3) Wellicht is het dan doelmatiger
van een expiratorisch proces uit to gaan, dat steller dezes meent to
vinden in het algemeengermaansch samentrekken van de expiratorische kracht op de eerste lettergreep waarmee is gepaard gegaan een
(in deze streek bijzonder) verregaande verzwakking (tot wegval toe)
van de volgende lettergre(e)p(en), by. zondsch = Zondag. Dat algemeengermaansch proces heeft dus hier een speciaal verloop gehad.
De oorspronkelijke, snel toenemende en langzamer afnemende expiratiebeweging (: sleepaccent), bereikt sneller een top die krachtiger
wordt, ten nadeele van de belling die lichter en korter uitvalt (: stootaccent) : de energie die anders gelijkmatiger over het geheel verdeeld
was wordt thans op een bepaald punt samengetrokken.
Op de eenlettergrepigen waar geen accentverschuiving kon plaatshebben zal het stootaccent dan ook geen vat hebben, by. daag (enkv.),
hand, val (m.).

Bij de meerlettergrepigen zal het het gemakkelijkst ingang vind.en,
waar de volgende lettergreep het zwakst was, dus het minst weerstand
kon bieden, n.l. overal waar men -e had aan het eind of voor explosief
of fricatief by.: vandaag, hon (= honden), val (v.), oogst.
Bij de overige meerlettergrepigen kunnen wij dan vermoeden dat de
thans schijnbaar willekeurige verdeeling tusschen de twee accentvormen,
teruggaat op de oorspronkelijke relatieve zwaarte van het postaccentische element, met onvermijdelijke analogische verwarringen waarvan
we onmiskenbare sporen opmerken. Zoo heeft het paradigma baan (b)— barren (a), of ik schriff (b) — wij schrijven (a) ongetwijfeld een verstrekkende invloed gehad, waar het etymologisch geen grond had b.v.
naald (b) — naalden (a) uit groep I !), ik schreef (b) (oorspr. eenlettergr.
vorm 0 — ivy schreven (a).
5. Zoo zouden we de heele accentgeschiedenis van ons dialect van
een principe uit kunnen verklaren, nl. de aanpassing van het alg.
germaansch accent aan ons dialect, met, als men wil, in een bepaald
geval (groep I) een zekere beinvloeding van buiten uit. Het optreden,
van het stootaccent zou dan gebonden zijn aan of teweeggebracht door
een bepaalde zwaartegraad die al kon gevonden worden :
(1) in de accentdragende klank : wg. á' enz. (gr. I)
»
»
(2)
lettergreep : wg. a enz. + 2 stemhebb. explos.
of fricat, (tusschengroep).
Ofwel werd hij eerst bepaald door het heele woord, waar het accentdragende element in dit opzicht op zichzelf niet karaktersstiek genoeg
was, zoodat het accentvolgende deel dan de doorslag gaf, in dien zin
dat het lichtere het stootaccent begunstigt ; de zwaartegraad wordt dan
eerst gevonden :
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(3) in de spreekmaat : gr. ll (min tusschengroep).
Maar het stootaccent kon ook een zwaartegraad ontmoeten waardoor
het a priori uitgesloten werd en wel :
(4) in de lettergreep : gr. II (heel) ± stemlooze medekl.
Ongetwijfeld is ook deze voorstelling nog niet meer dan een hypothese, waarvan het enkel door verdere en grondige navorschingen kan
uitgemaakt worden of ze al dan niet aan de ware gang van de zaken
beantwoordt. Stof daartoe kan gevonden worden :
(1) in plaatselijke en regionale dialectstudie : accentmonografieen
met volledig materiaal zijn bier onontbeerlijk,
(2) in experimenteel onderzoek, b.v. ter opheldering van het verband
tusschen sleepaccent en volgende stemlooze medeklinker, tusschen
stootaccent en lage tongstand,
(3) op literair-historisch gebied, waar we heel zeker, o.a. op grond
van de rijmen, en van qualiteitswijziging onder het accent, aanduidingen te dezer zake zullen vinden.
P. S. — Door (a) en (b) worden in de loop van de uiteenzetting
resp. en stootaccent aangeduid.
DR DUPONT doet verschillen uitkomen in zijn dialect, en waarschuwt tegen te verregaande conslusies uit afzonderlijke monographieen.
DR

KLOEKE legt nog eens nadruk op dat zelfde punt.

De vergadering werd geschorst om 1 u. 30

A'.....}

VIJFDE AFDEELING
GESCHIEDENIS VAN DE LETTERKUNDE
Den Zaterdag namiddag om 3 u. 30 wordt de vergadering voor
open verklaard door PROF. DR L. SCHARPE, voorzitter. Hij betreurt
dat Prof. Dr J. Persyn wegens een oogkwaal belet is zijn lezing to
komen houden (1). Aanwezig de heer L. Baekelmans, ondervoorzitter,
Mej. A. Tysmans, schrijfster, en een groot aantal toehoorders, onder
wie een vijftiental dames.
P. DR. J. VAN MIERLO,
lezing van zijn studie over

JR.

komt eerst aan het woord en houdt

De Gelukzalige Hadewijch (2)

In een vroegere voordracht over de persoonlijkheid van de Middeleeuwsche dichteres en prozaschrijfster, waren we tot de volgende
resultaten gekomen :
1. Uit de studie van door Naar genoemde tijdgenooten (in 't bijzonder
van meester Robaert en van here Henric van Breda, ook van Hildegardis
enz.) hadden we besloten, dat Hadewijch omstreeks het midden van
de dertiende eeuw moet hebben geleefd.
2. Uit de studie van den geest harer werken (van het ridderlijk karakter
er van, van den aard harer poezie, harer taal, in 't bijzonder weer van
de geestelijke atmosfeer die spreekt uit de lijst der volmaakten aan het
einde der visioenen) waren we tot dezelfde conclusie geraakt. Wij
hadden er verder uit besloten, dat HAD. moet gezocht worden in de
extatische vrouwenbeweging, die zoo krachtig opbloeide tegen einde
twaalfde en begin dertiende eeuw, en die in de begijnenbeweging
verliep.
Zoo zijn wij HAD. gaan zoeken in de begijnenbeweging. In onze
( 1 ) Ze wordt gehouden op de Wetenschappelijke Congiessen in 1922, den 30 Juli.
( 2) In extenso verscheen deze in verschillende afleveringen van Dietsche Warande
en Belfort, jaargangen 1921 en 1922. Dit bier is enkel een samenvatting.

voordracht van verleden jaar hebben we de resultaten van dit nieuwe
onderzoek meegedeeld.
In de werken van een schrijver, die met heel die vrouwenbeweging
in enge aanraking heeft gestaan, van Thomas van Bellenghem
(gewoonlijk genoemd Thomas van Chamtimpre) hadden we enkele
plaatsen aangetroffen, die duidelijk op onze HAD. wezen.
1. In zijn leven van de hl. Lutgardis spreekt hij van een vrouw, die
op Sinxendag kennis van alle talen ontving. Die zelfde eigenaardige
genade verhaalt HAD. (Vis. II) van haar zelve. En de vorm, waarin
Thomas dit verhaal van die vrouw kleedt, verraadt dat hij bij 't schrijven
onder den invloed stond van de wijze, waarop HAD. dit van haar zelf
meedeelt.
2. In zijn Bonum Universale de Apibus, gewaagt Thomas van een
jonkvrouw, die, ten tijde dat hij dit werk vervaardigde, aan 't hoofd
stond van twee duizend begijnen bij Nijvel. Die jonkvrouw, op wandel
met een gezellin, Elisabeth de Gravio, en van den goeden weg
afgedwaald, had een verschijning van Christus als van een schoonen
jongeling met kersp. blond haar. Die zelfde zonderlinge voorstelling geeft
ook HAD. van Jezus in haar eerste Visioen. Nog andere kleine
bijzonderheden in dit verhaal kwamen ons vermoeden bevestigen dat
die jonkvrouw onze Had. was.
3. Van een andere om hare groote volmaaktheid hoog staande
vrouw, die Thomas persoonlijk dertig jaren had gekend, met wie
anderen al zestig jaren hadden omgegaan, geeft Thomas een portret,
waarvan ieder woord aan HAD. herineren kwam.
4. Telkens zegt Thomas juist in die gevallen, dat hij den naam dier
vrouw niet mag noemen, omdat ze nog leefde toen hij schreef.
5. Alles samenvattende hadden we kunnen besluiten : HAD. moet
omstreeks de jaren 1 260 (tijd van vervaardiging van het Bonum
Universale) te Nijvel hebben geleefd, en daar aan het hoofd der
begijnenbeweging hebben gestaan. Zij was toen al een vrouw van
jaren : omstreeks zeventig zoo niet ouder.
Aan den anderen kant nu, ontdekten wij, dat in 1269 in de abdij
van Villers, te samen met andere om heiligheid beroemde monniken
uit die abdij, te samen met het lichaam van Juliana de Cornillion, de
lichamen werden bijgezet van twee jonkvrouwen uit de begijnenbeweging bij Nijvel. Dit waren voorzeker twee vooraanstaande en
leidende begijnen geweest. Zou de Magistra van 1260 daaronder niet
worden gezocht ? En waarlijk : eene ervan heet Helewidis of Helwigis,
Deze moet juist gestorven zijn tusschen 1258 en 1269.
De andere was een Marquina, en we hadden reden om te twijfelen
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of het niet Margareta moest zijn. En juist een der vertrouwelingen van
onze HAD. heet Margriet.
In 1271 werd nog een begijn van Nijvel bijgezet te Villers. Ze heette
Maria de Gravio. De zuster waarschijnlijk van die Elisabeth, in wier
gezelschap we HAD. al eens hadden aangetroffen.
Daaruit besloten wij : onze HADEWIJCH was nog in 1260 de leidster
der extatische vrouwenbeweging bij Nijvel. Zij is in 1269 te Villers als
een gelukzalige bijgezet geworden.
De eenige moeilijkheid mocht -zijn de kleine verscheidenheid in de
spelling van den naam. Maar de namen Hadewijch en Helwijch schijnen
in de Middeleeuwen meer verward te zijn geworden. En er bestaat
reden om te beweren, dat ook te Villers de naam Haduwigis gespeld
werd.
Zoo meenden wij eindelijk de persoonlijkheid van onze Hadewijch
met zekerheid te hebben vastgesteld.
MR WILLEMS brengt hulde aan P r Van Mierlo, den uitgever van
Hadewychs werken. Meent dat de naam Hadewych de grootste moeilijkheid oplevert — In alle kloosters van dien tijd vindt men dien naam.
Misschien was Hadewych van Nijvel een Walin — in Vlaanderen en
in Wallonie komt de naam voor. Spreker gelooft dat de Hadewych
van Pomerius de echte is.

VAN MIERLO antwoordt dat er te Nijvel zeker begijnen kwamen
uit Vlaanderen en uit Wallonie. Maar Thomas van Cantimpre heeft
Hadewych, de schrijfster, gekend in zijn Vita Ludgardis. Het is treffend
dat de Elisabeth de Gravio uit het 'Bienboec' en Hadewych zich
Jezus op dezelfde manier voorstellen. We vinden te Nijvel een vrouw
vereerd als een heilige en onder den naam van Hedwigis de St-Syro
bijgezet in de abdirte Villers. St-Syro was een groot klooster van
begijnen.
PR

PROF. DE VOOYS vraagt hoe er kan uitgelegd worden dat Hadevrych betrekking had met de ridderwereld -- zij die zich van haar
10e jaar reeds met minne bezighield.

P. VAN MIERLO : Hadewych was op de kostschool der kanunikessen te Nijvel. Maria van Oignies zag ook ridders voorbijtrekken.
J uist te Nijvel was het samentreffen van koopmansstand en ridderstand.
DR J. LINDEMANS ziet de visioenen van Beatrix van Thienen in
die van Hadewych. Die Beatrix leefde in een klooster Maagdendal te
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P. VAN MIERLO : Lutgardis, Margaretha, Christina de Wonderbare, Hadewych behoorden alien tot dezelfde beweging, sommige
leefden in kloosters, andere niet. Waarschijnlijk is Hadewych nooit in
een Cistercienklooster geweest. De begijnenbeweging bestond in de
kloosters en in de wereld.
PROF. VERDEYEN trekt 2 feiten in twijfel welke P. Van Mierlo
als bewijs dienden :
1° Deze hecht veel belang aan het wonder der 72 talen. Hetzelfde
is gebeurd met St Servaas van Tongeren e. a.
2° Het is niet bewezen in het feit van den jongeling die als geleider
diende dat dit de Christusfiguur is.
Het laatste schijnt zoo, zegt P. Van Mierlo, omdat de figuur plots
verdwijnt en als Bids diende. Volgens Prof. Verdeyen komt die figuur
voor in verschillende visioenen van dien tijd.
x Wat betreft de vrouw die , sprak op 72 manieren . betoogt P. Van
Mierlo : . dat is juist het bewijs dat het Hadewych is. Thomas van
Cantimpre mag de vrouw niet noemen, zij leeft nog .. Die overeenkomst was juist het voornaamste van zijn betoog.
Het debat wordt niet voortgezet.

Na deze bespreking verleende de Voorzitter het woord aan
KAM. HUYSMANS die een en ander rnededeelen zou

DR

Uif Bilsen's verleden
Deze studie zal kort zijn daar ze niet ten einde is, maar ze ligt me
zeer aan het hart omdat ze mij terugbrengt in het midden mijner jeugd
en omdat ze een zekere belangrijkheid heeft, uit hoofde van den
blik dien ze ons laat werpen in de letterkundige wereld van einde
XVIIIe eeuw.
Hoe deze mysteriespelen teruggevonden werden ?
Op zekeren dag wist me een medeakteur van onzen tooneelkring te
Bilsen, — 'k was nog student, — te vertellen dat hij ook een spel
bezat, maar dat het niet kon uitgevoerd werden omdat er engelen in
voorkwamen : 't was een handschrift der XVIIl e eeuw, dat ongewaardeerd weggesmeten was en onder de koffiekan dienst deed. lk las
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het, en vol bewondering deelde ik het mee aan mijn toenmaligen
leeraar van Tongeren en aan een hoogleeraar van Luik : 't was een
heerlijk werk dat waard bevonden werd uitgegeven te worden in het
. Tijdschrift voor Nederlandsche Letterkunde ..
De indruk, die me bijbleef, was dat zoo'n werk niet kon alleen
bestaan : Na lang zoeken vernam ik dat er werkelijk verscheidene
. spelen . bestaan hadden, en reeds dacht ik ze te kunnen bemachtigen, wanneer door sterfgeval een belofte verhinderd werd en
politieke partijgeest de documenten doodzweeg.
Op onze dagen is die mentaliteit veranderd : Door tusschenkomst
van een paar studenten der Luiker hoogeschool werden de stukken
op den zolder van het sterfhuis van M. Bartels ontdekt.
Het zijn meestal spelen uit het einde der XVIII' eeuw. Ze bewijzen
mijne opvatting dat er altijd eene zekere continuiteit bestaan heeft in
onze letterkunde, welke in Vlaanderen steunt op traditie, waar ze in
ander landen een uitwerksel is van veelzijdige invloeden.
Tusschen die handschriften is er een agenda waarin we het verslag
vinden der gespeelde stukken der Rederijkerskamer van Bilsen. Onder
meer wordt er gewag gemaakt van de gevonden stukken : twee tragedies en vier esbatementen.
Deze werken zijn geen kunstwerken : eerder zijn ze voor ons een
document, ons klaar aanduidend het verschil dat er te dien tijde
bestond tusschen hetgeen geschreven werd om gelezen te worden
of om opgevoerd. Onder die stukken zijn er die heel goed « speelbaar . zijn, en zeker is het dat we ze niet moeten beoordeelen volgens
de vooroordeelen waarmee men de litteratuur der Rederijkers misprijst.
Het oude stuk draagt als titel « Bajazet » : een zeer bloedig drama.
Vijf bedrijven in alexandrijnen geschreven. 't Eigenaardige is dat bier,
gelijk in de Engelsche letterkunde de beul een komieke rol voert.
Een ander stuk is aan den pastoor opgedragen : . Hendrik IV >>.
Het is heel speelbaar en laat een goeden indruk.
Volgen de esbatementen : een komiek spel met lokale kleur : iets heel
specifiek « Bilsersch .. Er ligt plezier op elke bladzijde ; 't . kerseeren . is er dagelijksch brood, en er worden veel slagen uitgedeeld.
't Laatste stuk dat gespeeld werd, is van 1786 : 't Zonderlinge
dezer voorstelling is dat het stuk uit Diest afkomstig is en de rijm
veranderd werd om reden der landstaal van Bilsen.
De opvoering zelve der stukken van de Rederijkerskamer van Bilsen
lag niet besloten binnen de enge muren van het stadje, toehoorders
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stroomden toe uit de omliggende dorpen, muzikanten werden bijgehaald uit Luik en Maestricht, kostumen werden door huizen uit
Brussel geleverd.
ZOO ligt het bewezen uit deze tooneelstukken, hoe weinig we ook
steunen op hunne letterkundige waarde, dat er in het klein Limburgsch
stadje zekere ontwikkeling heerschte, die hooger stond dan het alledaagsche, en die een heerlijk uitzicht geeft aan het verleden van
Bilsen.
Spreker eindigde met een wensch en een verzoek : Dat de H.H. Geestelijken in hunne dorpen overal zouden naspeuren of er soms nog
archiefstukken, letterkundige brokken uit de oude tijden of wat ook
uit het verleden te vinden is. ZOO zou misschien eensdaags blijken
dat de beoordeeling der geschiedenis over de Rederijkerskamers te
te streng was, en dat ook hier sappige, flinke litteratuur werd voortgebracht.
Daarna kwam de beurt aan den beer PROSPER VERHEYEN, die
sprak over den
M Maagdendans

(1)

In het Onze-Lieve-Vrouwe-gasthuis te Mechelen bestaat een
onooglijk schilderijtje, naar mondelinge overlevering « Maagdendans »
genoemd. In het berijmd onderschrift luidt de titel : « Den dans der
dueghden » . Het stelt Christus voor, staande op een bebloemd veld, in
zegenende houding. Rond Hem staan twaalf vrouwenfiguren, twaalf
maagden, die elk met den naam van een deugd aangeduid worden,
in de symbolische kleuren dier deugd gekleed zijn, en de symbolische
bloem of twijg dierzelfde deugd in hun hand dragen. Er is tamelijk
nauwe overeenkomst tusschen het hier aangewende symbolisme, en
de zinnebeelden die in de literatuur van den tijd algemeen gangbaar
waren, bijzonder als men veronderstelt dat het blauw mettertijd zou
zwart geworden zijn. Aileen de schikking in een kring laat denken
aan een dans ; van een beweging met de voeten, van een , nijgen van
het lichaam, van een zweven kan er amper sprake zijn.
Het stuk, uit 1545 gedagteekend, maakt weinig aanspraak op verdienste als kunstwerk ; het is meer een didactisch bord, als opvatting
verwant met de Mechelsche « Besloten Hoven ». In de werken van
den Minderbroeder Frans, die zieken bezocht in het Onze-Lieve(1) Deze lezing verscheen in extenso in de Handelingen van den Mechelschen kring
"COT Oudheidkunde, Letteren en Kunst, XXVII, 1922, versierd met een keurige
photogravuur van het bedoelde schilderijtje.
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Vrouwe-gasthuis en de schilderij aldaar gezien heeft, treft men verscheidene toespelingen aan op een werk dat hij zou schrijven of
geschrev en had onder den titel : Den Dansch der Maechden » of Der
Maechden dans der xij duechden » of ook nog Maechdendansch of
. Boec der maechden ». Dat boek, dat nergens blijkt bekend te staan, en
als de literaire uitwerking van de schilderij zou geweest zijn, wordt
in die toespelingen voorgesteld als een tegenhanger van zijn « Vyants
Net », waarvan de titelplaat, een volslagen tegenbeeld van onze
schilderij, een ziel voorstelt gevangen in een kring van duivelen
(ondeugden) die om haar heen dansen.

Het Mechelsch tafereel heeft zijn onderwerp en zijn traditoneele
benaming Maagdendans » ontleend aan oudere literaire voorstelling van de hemelvreugde van hen die rein geleefd hebben en waarin
deze zaligen met Jezus en Maria aan den dans zijn. Dit begrip :
. Maagdendans », als belooning voor den maagdenlijken staat, sluit
eenigszins aan met Openbaring, XIV, 3 en 4, en wordt vermeld of
als onderwerp behandeld in vijftiend- of zestiendeeuwsche gebeden,
exempelen, gedichten, en liederen. Na de 16e eeuw levert de volksliteratuur, voor zoover spreker bekend is, slechts een voorstelling
van den Maagdendans, namelijk in het Lied van de Maegden op de
wryze van Cecilia ». In de volksgebruiken waren in den loop der
vorige eeuw nog duidelijke sporen van dat volksbegrip te bespeuren.
Het is echter licht te verklaren dat deze voorstelling der hemelvreugde niet meer algemeen voorkomt : uitteraard was zij niet
gevaarloos. Het leek de geestelijke schrijvers beter van dansen niet
te spreken, zelfs niet als hemelsch vreugdebetoon. Zoo komt het dat
het begrip van den Maagdendans nooit algemeen werd, zelfs niet in
de volksliteratuur, dat het in de 16 e eeuw uit gebedenverzamelingen
en tractaten geheel verdwijnt, en plastisch, voor zoover geweten is,
alleen te Mechelen werd uitgebeeld.
Deze lezing lokt geen besprekingen uit. De Voorzitter verzoekt de
aanwezigen die lets over dit onderwerp zouden weten of vinden, zich
met den heer Verheyden in betrekking te stellen.
De uiterst welgeslaagde vergadering wordt geschorst om 5 u. 30 (I).
(1) De lezing waarmede Prof. Dr J. Persyn inizeschreven was voor deze afdeeling
wordt gehouden op de Wet. Ccngressen in 1922.

ZESDE AFDEELING :
MIDDELEEUWSCHE EN NIEUWERE
GESCHIEDENIS
Om 9 u. 30, den Zondag morgen, wordt de vergadering geopend
door KAN. DR J. LAENEN, voorzitter. Aanwezig Rijksarch. J. Lyna,
ondervoorzitter, Dr J. Uytterhoeven, secretaris, en ongeveer vijf en
zeventig toehoorders, onder wie enkele dames.
De voorzitter verleent onmiddellijk het woord aan
die spreekt over :

PROF. DR GEYL,

De opvaffingen der Nederlandsche geschiedschrijvers
over de scheuring der Nederlanden op het einde der
zestiende eeuw.
Zooals u weet door het programma, zal ik spreken over de houding
der Nederlandsche geschiedschrijvers tegenover een gewichtig vraagstuk in onze gemeenschappelijke geschiedenis, nl. de scheuring van
de Nederlanden op het einde der zestiende eeuw. Laat me eerst even
een beperking maken. Mijn overzicht zal zich vrijwel alleen met bovenMoerdijksche schrijvers bezig houden en het streeft bovendien volstrekt
niet naar volledigheid.
Maar nu moet ik u uitleggen, met wat bedoeling ik u dat overzicht
ga voorleggen. Aan een Catalogus van schrijvers en meeningen zouden
wij natuurlijk weinig hebben. Maar de afwijkingen door de eeuwen
heen, in de beschouwing van die allerbelangrijkste gebeurtenis zijn
zoo maar niet toevallig. Er zit een vaste lijn in. Men kan ze groepeeren,
er ontwikkeling in zien. Bestudeering ervan leert ons opnieuw, dat
geschiedbeschouwing zelf een geschiedenis doormaakt, dat zij wisselt
niet maar naargelang van persoonlijke inzichten of luimen, maar onder
inwerking van de tijdsomstandigheden.
Wij kunnen het verleden niet anders zien dan van ons eigen standpunt. Ons standpunt nu wordt door onze tijdsomstandigheden in de
eerste plaats bepaald. Maar zien van een standpunt wil zeggen onvolledig zien. De historicus doet wijs die zich van de onvolledigheid, de
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vergankelijkheid van zijn inzicht bewust blijft. Inderdaad, naarmate
ons standpunt wisselt, zien wij andere Bingen, of zien wij de Bingen
anders. Dat is vooral waar, voor de groote kwesties van onvermijdeIiikheid of toevalligheid, waarover de geschiedschrijver zoo graag
orakelt, maar die in zijn gamest gewoonlijk toch geheel door de uitkomst
worden-teslist. En dat hij zich (en zijn publiek) daarover niet altijd
rekenschap geeft, is te gevaarlijker, omdat het in zooveel gevallen
mogelijk is voorbarig te zijn in het aannemen van een uitkomst.
Het leek mij wel de moeite waard eens met u na te gaan
een kwestie die zoo nauw verband houdt met de groote problemen
van de vorming en van het wezen van de Nederlandsche en de
Belgische nationaliteit als die van de scheuring der Bourgondische
Nederlanden. Als ik de verschillende uitspraken over die gebeurtenis
de revue wil laten passeeren, moet ik het ook wel van een standpunt
doen. Daarom zal ik beginnen met u in 't kort te zeggen, wat mij zelf
in die geschiedenis der scheuring treft, wat ik er belangrijk in vind,
wat ik ervan denk. U zult niet van me verwachten, dat ik mijn oordeel
uitvoerig ga toelichten. Daartoe ontbreekt de tijd. lk zal dus maar
boudweg beweren, dat ik die scheuring niet zie als in de oudere
geschiedenis der Nederlanden noodwendig besloten ; ik vind het geen
natuurlijke ontwikkeling die uit den aard van de Noord- en de ZuidNederlanders vanzelf moest voorkomen. Ik zie het integendeel als de
storing van een natuurlijk proces, een storing teweeggebracht door
oorzaak van buiten, door de inwerking van vreemde elementen op het
nationale leven dat zich volgens zijn eigen wetten aan het ontwikkelen
was. Kortom een onnatuurlijke, een ongezonde, als ge wilt eentoevallige
gebeurtenis. Het was de wil van een vreemd vorst, Philips II, van een
vreemd staatslichaam, Spanje, dat de Bourgondische eenheid heeft
verbroken. Aan zichzelf overgelaten zou de Nederlandsche revolutie aan
de Nederlandsche eenheid Been scha hebben hoeven te doen. Eerst
Alva, daarna Parma hebben Naar evenwel niet aan zichzelf overgelaten
en ten slotte heeft niet de volksaard, niet de godsdienst, niet te taal,
niet de historische ontwikkeling, maar de krijgskans uitgemaakt, dat
er een grens dwars door de Nederlanden zou loopen en waar die
grens zou loopen.
Deze beschouwing nu vindt men bij de oudste geschiedschrijvers
nergens met zooveel woorden uitgedrukt. Haar tegenovergestelde heb
ik gevonden in De Groot's Annales, waar hij zegt: Belgis vix commune
quicquarn extra odium Hispanorum: de Neclerlanders hadden nauwelijks jets gemeen behalve hun haat tegen de Spanjaarden. De implicatie
van die paar woorden, die voorkomen in een passage over het tot
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stand komen van de Unie van Atrecht en de gevolgen, is volkomen
duidelijk. De Groot wil zeggen : de Nederlanden vielen uiteen, omdat
er niets was dat hen innerlijk te zamen bond, zij waren voorbestemd om
uiteen te vallen. Zulk een uitspraak nu is in dien tijd nog zeldzaam.
Voor de meesten bestond het vraagstuk dat mij bezig houdt, eenvoudig
nog niet. Dat kan men natuurlijk in de eerste plaats toeschrijven aan
een gebrek aan historischen zin. De diepere oorzaken, dat is niet waar
de 16e en 1 7 e eeuwsche historicus het sterkst is ; en hij zal zich ook in
het algemeen weinig wagen aan de beoordeeling van de feiten die hij
meedeelt. Vandaar dan ook dat juist een ongewone geest als De Groot,
oneindig veel meer beschouwend aangelegd dan de Van Meterens of
de Bors, zelfs dan Hooft, zich wel, hoe kort dan ook, over het vraagstuk
uitlaat. Maar afgescheiden daarvan hebben toch het spreken van
De Groot en het zwijgen van de anderen denzelfden ondergrond. De
tijdgenooten waren tezeer vervuld van de positieve verrichtingen van
hun geslacht om zich veel bezig te houden met de mislukking. Inderdaad, hoe kon men zelf aan mislukking denken temidden van niets
dan succes, van den voorspoed, de welvaart, den roem van de
jonge Republiek ! Het kleinere Hollandsche nationaliteitsgevoel dat
met den strijd tegen Spanje was opgeschoten, was oneindig veel
sterker dan het grootere Nederlandsche ooit geweest was, dat in zijn
eerste opkomst verrast was en neergeslagen. De Hollander en de
Vlaming waren op weg geweest om tot een natie samen te groeien,
maar zij hadden elk hun indentiteit nog te volledig bewaard dan dat
de Hollander in zijn eigen verbazenden voorspoed zou treuren om het
verlies van de genootschap ; de verhouding van den Hollander tot den
Fries of den Geldersman was niet anders ; alleen wilde het toeval van
den oorlog, of de geografie van het land die in de groote rivieren een
natuurlijke grens bood, dat zij niet ruw vaneengescheurd werden,
zoodat de verhouding tijd had om anders te worden. In ieder geval,
nog eens, de 17 e eeuwsche Hollander, als hij overdacht hoe de
onafhankelijke republiek uit den opstand was voortgekomen en als hij
den weergaloozen bloei om zich heen waarnam, kon bezwaarlijk het
tragische van de verongelukte Nederlandsche eenheid voelen. Daar
kwam bij, dat de scheuring zelf als met een slag een gapende tegenstelling tusschen de Nederlanders van Noord en Zuid had geopend.
Er was niet alleen een intens Noord-Nederlandsch volksbesef : dat
besef was zeer bepaald vijandig aan het Zuiden. Een enkele ZuidNederlandsche vluchteling in het Noorden mocht nog droomen van
hereeniging, — zooals Asselinx bijvb., of Vondel, Katholiek en
Brabander van afkomst, mocht in zijn Leeuwendalers de verzoening
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van Noord en Zuid. in 1648 idealiseeren, — over 't geheel voelde de
publieke opinie van het Noorden weinig anders dan afkeer of
minachting voor het Zuiden. Hoe moeilijk was het onder al die
omstandigheden niet om zich te verplaatsen in den tijd van de
beslissing, toen Hollandsch nog niet Calvinist, en Vlaamsch nog niet
Katholiek wou zeggen, toen Vlaanderen en Brabant het hart waren
van de Nederlanden en de zaak van nationale vrijheid onverbrekelijk
aan hen verbonden leek. De i 7 e eeuwsche Hollander voelde inderdaad
geenerlei gemeenschap met den Zuid-Nederlander en als De Groot
schrijft, dat de scheuring onvermijdelijk was omdat er geenerlti
gemeenschap bestond, dan doet hij niet anders dan waar ieder
historicus de natuurlijke neiging toe in zich heeft : hij beziet het
verleden met de gevoelens van zijn eigen tijd. En het gevolg is dat hij
oorzaak en gevolg verwart, een Pout waarin zooals we straks zullen
zien, vermaarde latere geschiedschrijvers hem hebben nagevolgd.
De lateren hebben aan het onvermijdelijkheidsmotief van De Groot
nog iets toegevoegd. De logische ontwikkeling van de positie die ik
zooeven heb aangegeven was dat men voldoening ging uitspreken
over het feit van scheuring. Hoor maar hoe Simon Stijl spreekt
in zijn Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden, een boek
verschenen omstreeks 1770. Na het vertrek van Anjou, zoo schrijft hij,
(166) . begaven onze Nederlanders, ondertusschen tijd gewonnen
hebbende om het groote werk hunner vereeniging te bereiden, zich
tot de voltooiing van hetzelve ..
lk merk hier even op, dat Stijl dus in de Unie van Utrecht niet de
voorbereiding van de scheuring, maar de voltooiing van de eenheid
der Nederlanden ziet. Een zeer algemeen verbreide beschouwing
natuurlijk. Straks meer daarover. Stijl gaat voort :
. Zij... . (. onze Nederlanders . dus) . lieten de Gentenaars en de
Walen aan hunne onderlinge verdeeldheid over, en leiden te Utrecht
de grondslagen van het gelukkigste Gemeenebest, dat immer buiten
de wijsgeerige bespiegelingen van Plato of Morus bestaan heeft. >> De
nonchalance waarmee hier de Gentenaars en de Walen aan hun lot
worden overgelaten, is kostelijk. Maar Stijl laat zich nog veel duidelijker uit :
. Dikwijls heb ik mij verbeeld, dat eene der voornaamste oorzaken,
waaraan ons gemeenebest zijne duurzaamheid verschuldigd is, in
deszelfs juiste grootheid moest gezocht worden, dewijl het niet kleiner
had moeten zijn, om bij zijne naburen niet verachtelijk te schijnen ;
en niet grooter, om door zijne eigene vermogens niet overheerd te
worden. . De Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden, (pp. 241-243.)

— 106 —
Wat hij daarmee bedoelt, blijkt verderop als hij zegt :
. Sommigen achten het voor een groot ongeluk, dat al de overige
Nederlanden zich met de onzen niet vereenigd hebben tot eene
RepulAiek van zeventien Provincien ; (hetwelk misschien zou gebeurd
zijn, indien men zich beter aan de Gentsche bevrediging hadde
gehouden.) Een rijke verbeelding kan de magt en het aanzien van
zulk eene Republiek, den schrik van hare wapenen, en haar ontzag
bij de hoogste tronen van Europa, heerlijk schilderen. Maar dat
geene verbeelding ons oordeel verblinde ! Al hetgeen wij boven
aangeroerd hebben ten opzigte van Braband, Vlaanderen en Holland,
in hunne onderlinge betrekkingen, leert ons, dat deze drie gewesten
bij het aangaan van de Unie, of kort na dien tijd, niet meer geschikt
waren, om op eenen gelijken voet leden van denzelfden Staat te zijn ;
vermits de eerste twee, hunner oude grootheid gedachtig, onvermoeid
zouden gewerkt hebben, om die te herwinnen, ten koste van de
laatsten.
Het had dus niet kunnen beter zijn dan het was.
Hier hebben we ten voeten uit dat « curious sort of optimistic
fatalism, to which ., zooals Seeley opmerkt, . historians are liable .,
en dat hen in Engeland bijvb. er toe bracht om te betoogen . that
the loss of our American colonies was not only inevitable, but was
even a fortunate thing for us.. Bij niemand anders dan bij een
18 e eeuwer zal men het ooit zoo naief zelfgenoegzaam aantreffen, en
het is vermakelijk om te denken dat al die zelfgenoegzaamheid berustte
op het geloof in de duurzaamheid van de Republiek, die toen Stijl schreef
nog maar een 25 jaar voor zich had. Maar al waren de manner) van de
volgende eeuw ook iets minder naief, wij zullen zien, dat ze niet alleen
de fout van De Groot, maar ook die van Stijl met animo navolgden.
Alleen, eerst komt er een interruptie. Er komt namelijk de hereeniging. Als die duurzaam geweest was, dan... dan zou de 19 e eeuw
de geschiedenis van de 16e heel anders geschreven hebben ! Inderdaad
heeft ze maar net lang gen oeg geduurd om aan een Noord-Nederlandsch
historicus de gelegenheid te geven heel onze gemeenschappelijke
geschiedenis eens uit een nieuw standpunt te bekijken. In 1826 is een
KB uitgevaardigd, waarbij de Nederlandsche historici werden uitgenoodigd plannen in te dienen tot het samenstellen van .een algemeene
Nederlandsche geschiedenis
een geschiedenis tot alle de gewesten
van dit Rijk betrekking hebbende .. Daarop is in 1830 — nog net
bijtijds ! — Groen van Prinsterer gekomen met zijn . Proeve over de
samenstelling van eene algemeene Nederlandsche geschiedenis ., een
merkwaardig geschriftje, waarin hij in 't algemeen betoogt, dat er een
D , <<
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. historische eenheid bestaat (. gelegen . namelijk 4. in oorsprong,
ontwikkeling en voortgang van het nationaal bestaan D), en ook in het
bizonder dat de scheuring in de 16e eeuw veroorzaakt is door uitwendige,
niet door innerlijke oorzaken. Groen wijst erop, dat het succes van
den opstand in het Noorden en zijn ondergang in het Zuiden voornamelijk door geographische oorzaken zijn bepaald ; hij legt er nadruk
op, dat de scherpe scheiding van Protestant en Katholiek aprês coup
is gekomen en niet zelf de scheuring heeft kunnen veroorzaken.
Kortom, hij beredeneert opzettelijk en met helderheid en kracht, dat
de scheuring geenszins . onvermijdelijk is geweest, maar te wijten
aan een samenloop van omstandigheden, die met de innerlijke leefkracht van een grooter Nederlandsche nationaliteit niets te maken
hadden. Het is niet weinig merkwaardig, dat dit inzicht juist in die
dagen toen de grootere Nederlandsche Nationaliteit een nieuwe kans
had, verdedigd is. En als die nieuwe kans verspeeld is, nog merkwaardiger, duikt het weer onder en is er een terugval tot de vorige
beschouwingen. Groen was een van de weinige Noord-Nederlanders
geweest, wier verbeelding door het schouwspel van de hereeniging
ontvonkt was. In 1830 doofde ook bij hem de vlam. In zijn Handboek
is van groot-Nederlandsche beschouwingen niets te bespeuren.
Over 't geheel was 1830 voor de Noord-Nederlanders natuurlijk als
een bevestiging van het werk van de jaren 80 der 1 6e eeuw, een nieuwe
bekrachtiging van het Hollandsch nationaliteitsbesef, weer, en uitsluitender nog dan vroeger, juist tegen het Zuiden toegespitst en tot
bewustzijn gebracht. lk zei al, zinspeelde er al op, dat Groen's
beschouwingen van juist vOor de catastrophe de geschiedschrijving
zeker zouden hebben beheerscht, als die katastrophe niet gevolgd
was. Zij riep er juist een reactie tegen wakker. De tijdgenooten
vonden 1830 zelf zoo onvermijdelijk (achteraf beschouwd) en gelukkig,
dat de vorige scheuring het allebei nog meer ging lijken.
Hollandsch patriotisme, aangewakkerd door de gebeurtenissen,
bevredigde hen ten voile. Niemand dacht er meer aan om in het
verleden te zoeken naar de mogelijkheden ten deele verloren, ten deele
misschien nog niet, van die groot-Nederlandsche eenheid die men
juist niet alleen met onverschilligheid, maar met een gevoel van
verlichting, van geestdrift zelfs, opnieuw had zien mislukken. Het
geslacht van na '30 meende dat het voorgoed met de BeIgen afgedaan
had. Zoo eenzelvig, zoo exclusief was het Hollandsche volksbesef,
dat het liever niet hooren wilde van Nederlandsche verwantschap,
belangen, mogelijkheden, in Belgie. De Vlaamsche beweging vond
in het Noorden weinig sympathie. Potgieter schrijft over 1830 zonder
>>
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besef van verlies van Nederlandsche volkskracht aan Fransche invloed en..
Backhuizen van den Brink waarschuwt zijn vrienden in Holland, dat ze
toch vooral van de Vlaamsche beweging niets moeten verwachten.
Busken Huet, die toch kort na 1870, onder den invloed van de
Duitsche en de Italiaansche eenwording, een tamelijk hol aandoende
bevlieging had voor hereeniging, schrijft in 1878 in . Het land van
Rubens . cruweg, dat . de Belgen nooit jets kunnen beteekenen
tenzij door hunne ontwikkeling to regelen naar die van het land welks
taal zij aannamen. . Men kan de Vlamingen niet krasser van zich en
naar Frankrijk wijzen. En dat was vrijwel de algemeene houding van
de Nederlandsche intellectueelen, die zich in hun boven-Moerdijksche
nationaliteit of voelden en niets liever wilden dan gelooven, dat de
Belgen een even . effen nationaliteit vormden als zij. De NoordNederlander vond dus nog steeds, en zelfs met meer vuur dan ooit,
in de dagen van verval die hij beleefde en waarin historische romantiek
hem troosten kon, hij vond in den opstand tegen Spanje den waren
oorsprong van zijn nationaal bestaan en bewustzijn, hij grondde zijn
nationaliteit op het protestantisme. Dat alles vindt men in de historische
beschouwing van opstand en scheuring weerspiegeld.
Neem bijvb. de manier waarop steeds de Unie van Utrecht wordt
voorgesteld. lk zal u een plaats voorlezen uit Van Vloten's boek
<< Nederland's volksopstand tegen Spanje . (1872), maar er zijn er
natuurlijk vele in dien geest.
. De afbreuk . zegt Van Vloten, . door dit Zuiderverbond (Unie
van Atrecht) aan de Nederl. zaak gedaan, was door 't kloek beleid
van den Prins en zijn volijverigen broeder Jan, reeds in den aanvang
van 't jaar, door een Noorderverbond vergoed geworden, dat, als
Unie van Utrecht, . enz.
Gij ziet dat het woord vergoed door geen enkele uitdrukking van
spijt wordt gequalificeerd, en gij ziet tevens, hoe deze geesteshouding
de historici blind maakte voor de eigenlijke bedoelingen van Oranje,
die immers voor alles de nationale eenheid tegenover Spanje bewaard
Wilde hebben. Van Vloten schrijft doodkalm, alsof de glorieuse Unie
van Utrecht een daad van den vereerden Oranje was. Hij ziet in de
Unie eenvoudig den grondslag van de N. N. onafhankelijkheid ; het
aspect in begin v.d. scheuring ontgaat hem geheel. En zoo is Blok's
onthulling over de zeer besliste oppositie van Oranje tegen de Unie
onlangs min of meer als een verrassing gekomen.
Dit betreft de kwestie van een geluk of een ongeluk. Wat de
oorzaken aangaat, de onvermijdelijkheid heeft vermaarde voorstanders
gevonden in de laatste eeuw. De moderne historicus heeft een blijk>>
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bare behoefte gevoeld om de geschiedenis vrij te pleiten van de
verdenking als zou ze zich bij de vorming van staten en volken door
iets zoo onwetenschappelijks als het toeval hebben laten leiden. lk
noem u Brie namen, Fruin, Colenbrander en Kalff.
Fruin schrijft in zijn . Tien Jaren » :
Het mislukken der vereeniging was niet aan toevallige, maar aan
noodzakelijke oorzaken te wijten. Geen voorbijgaand misverstand had
de scheuring teweeggebracht, maar een diepgaand verschil tusschen
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, in afkomst, in volksaard,
in geschiedenis, in godsdienst, in regeeringsvorm, in maatschappelijke
toestand.
Dit is een ontstellende uitspraak van een man als Fruin, zoo koel,
zoo fielder van hoofd. Hij brengt ze te pas als hij over vredesmogelijkheden in 1598 spreekt, maar hij vraagt zich ondubbelzinnig af, wat de
scheuring teweeggebracht had. En antwoordt dan met de opsomming
van verschillen, die alle zeker in zijn dagen bestonden (ofschoon
afkomst ?...) en waarvan hij zich met heel zijn generatie zooals ik zei
scherp bewust was ; zoo scherp dat hij, de historicus, ze klakkeloos
aanneemt als oorzaken van de scheuring, doorwelke ze meerendeels
pas zijn geschapen ! Verschil in geschiedenis. Was de middeleeuwsche
geschiedenis van Brabant en Vlaanderen zoo verschillend van die van
Holland of Gelderland ? Door de scheuring treedt een diepgaand
verschil in. Maar d.aarvOor ? In regeeringsvorm ? Er waren verschillen
van gewest tot gewest, tusschen Friesland en Utrecht, tusschen
Overijsel en Holland, tusschen Henegouwen en Brabant. Maar toch
geen essentieel verschil tusschen de Zuidelijke en Noordelijke
gewesten ? Hetzelfde geldt voor maatschappelijke toestanden. Ziet dit
op de positie van den adel ? Die was zeker in het Zuiden machtiger
dan in Holland en Zeeland. Maar hij was in Gelderland en Overijsel
ook veel machtiger dan in die twee gewesten. Als de adel de zaak
van den opstand geschaad heeft in het Zuiden, men kan hetzelfde met
niet minder grond opmerken van het Oosten. Ten slotte godsdienst.
Dit is de gewone voorstelling. lk haalde al aan hoe Groen dertig jaar
tevoren ertegen opkwam. Ze is tot den huidigen dag populair gebleven
zoowel in Holland als in Belgie. Holland is eeuwen lang op het oog
zoo Calvinist geweest, Belgie zoo typisch Katholiek, dat men bijna
vanzelf tot de conclusie komt, dat het eene yolk uit zijn aard voorbeschikt was om Calvinist, het andere om Katholiek te zijn. Maar wist
Fruin dan, is men geneigd te vragen, wist hij dan niet, dat het
Calvinisme in de Zuidelijke Nederlanden zijn eerste en zijn felste
aanhangers heeft gehad ? dat het, zoolang de toestand zich bleef
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ontwikkelen zonder al te ingrijpende inmenging van buiten, volstrekt
niet sterker was in het Noorden dan in het Zuiden ? Wist hij niet, dat
het Calvinisme zelfs in Holland lange jaren het geloof van een
minderheid bleef ? dat die minderheid propaganda kon maken en het
yolk Naar sternpel opdrukken, omdat ze in de stadsbesturen genesteld
zich kon handhaven in een land zoo bij uitnemendheid geschikt voor
den guerilla-oorlog ? Wist hij niet, dat de Oostelijke provincien uiterst
lauw waren in het aannemen van het nieuwe geloof en ten slotte met
vrij onzachte middelen zijn gedwongen ? Hoe kan men zeggen, dat de
Vlamingen van nature Katholiek waren, als men ziet, dat de Vlaamsche
ballingen in het Noorden onder de vurigste Calvinisten waren ; en hoe,
dat de Hollanders van nature Calvinist zijn, als men nagaat, hoeveel
moeite het Calvinisme gehad heeft zich bij hen in te dringen, dat het
hun cultuur nooit beheerscht heeft, dat een sterke minderheid altijd
trouw is gebleven aan de oude kerk en dat tegenwoordig het Calvinisme
nog maar een minderheid van de bevolking omvat.
Nu zal men tegenwerpen, dat Fruin al die dingen ook niet zegt. Ze
liggen evenwel opgesloten in den zin dien ik aanhaalde. En wij kennen
die beschouwing immers uit zooveel andere schrijvers. Ze is, durf ik
zeggen, de populaire, en als we ze al bij Fruin niet ten voeten uit
vinden, dan toch bij Colenbrander.
lk heb natuurlijk het oog op Colenbrander's boekje « De Belgische
.omwenteling ». Dat boekje geeft veel meer dan de titel belooft. Het is
in werkelijkheid een studie in Hollandsch en Belgisch nationalisme.
De Hollanders, ik wees er al op, waren van 1830 af ten volle bereid
om de Belgen als een ongedeelde, en een vreemde natie te accepteeren. Toen Pirenne dus kwam en het Belgisch nationalisme een
historischen ondergrond gaf, vond hij ook in Holland een gunstig
.onthaal. Dr Colenbrander aanvaardde zijn stelling van heeler harte en
men kan gerust zeggen, dat De Belgische omwenteling geschreven
is onder den invloed van Pirenne. Colenbrander wil laten zien, dat
evenals Vlamingen en Walen door de eeuwen heen tot elkander
hebben gestreefd, zoo de Hollanders naar hun eigen centrum van de
Vlamingen af gegroeid zijn. Men heeft hier dus een tegenvoeter van
Groen's boekje. Al de klein-Nederlandsche oordeelvellingen, die
Nederlandsche historici half of heel onbewust onder den invloed van
hun tijdsomstandigheden en van hun Hollandsch nationalisme gewoon
waren neer te schrijven, vindt men hier gesystematiseerd terug. De
opzettelijkheid van de voorstelling blijkt op allerlei plaatsen. lk heb al
eens ergens opgemerkt, dat de schrijver zijn stelling onder meer zoekt
;te bewijzen met een betoog, dat men reeds in de middeleeuwen in de
0
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Hollandsche schilderschool een eigen, van de Vlaamsche duideliik
onderscheiden, karakter kan waarnemen. Is dat het particularisme niet
op de spits drijven ? Niemand zal ontkennen, dat de Vlaming vanouds
verschild heeft van den Hollander, evenals by. de Hollander van den
Fries. Maar waar het op aankomt, is of het hun uit hun aard onmogelijk
moest zijn om samen in een staatsverband te leven, en kunnen daar
zich Been verschillen verdragen ? Hoe verschillend is de Zuid-Franschman niet van den Noord-Franschman, de Engelschman van den Schot !
Hoeveel schilderscholen, constant in hun verschillende karakters, telt
men niet in Italie ! Neen, als men ons de Nederlandsche middeleeuwen
en den staat van Karel V kon vertoonen zonder dat we wisten hoe het
ermee afgeloopen was, dan zou zeker niemand dien afloop voorzien.
Wanneer Dr Colenbrander dan ook aan de scheuring toekomt, die zich
dus eigenlijk uit al het voorafgaande als vanzelf moest opdringen,
dan vindt hij niets dan het godsdienstverschil, dat hij dus ook voor in
plaats van na de scheuring stelt, en dat hij dan op de wijze die ik al
aangaf, verbindt aan het verschil in volksaard van de Noord- en de
Zuid-Nederlanders. Colenbrander weet natuurlijk heel wel dat het
Calvinisme een tijdlang diep in het Zuiden heeft ingeslagen. Ziehier
hoe hij daarover spreekt : . Het is weer een geschiedenis van
Vlaamsche ontvlambaarheid en actie, van Hollandsche stugheid en
rust. Het ondiepe water wordt het felst bewogen, maar de hooge
golven die er gaan breken ook het eerst. » Het is aardig gezegd, maar
er treft mij een hinderliike Hollandsche zelfingenomenheid in. De
Hollanders, geloof ik, zijn niet minder zelfingenomen dan andere
volken. Deze beschouwing van Colenbrander kon rekenen op een
gunstig gehoor. lk vind Naar terug in het derde deel van Kaiff's
Literatuurgeschiedenis, een paar jaar na het boekje van Colenbrander
verschenen, waar hij zegt :
<< Het Zuiden, lichter opvlammend, was den strijd begonnen, het
Naorden, trager te bewegen, houdt hem vol. » Hielden Holland en
Zeeland niet vol, (is men geneigd te vragen), omdat hun ongemeen
gunstige ligging hun dat mogelijk maakte ? Waren de Zuidelijke
vluchtelingen in het Noorden niet onder de stevigste volhouders ?
Hielden Gelderland, Overijsel en Groningen ook vol, of moesten zij
door de Hollanders, die nu eenmaal handel en geld hadden, weer
worden bevrijd ? Hier is een denkbeeldige tegenstelling in volksaard
geschapen — zeer vleiend voor het Hollandsche publiek —, terwij1
allerlei feiten, die zeer ter zake dienen, verwaarloosd worden.
Gij ziet hoeveel gevoelens die met de historische waarheid niets te
maken hebben,, zich in de interpretatie der feiten kunnen mengen. lk
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wil nu tot besluit, terugkeeren tot het voornaamste van die gevoelens,
namelijk de overtuiging der 19 e eeuwsche historici, dat de scheuring
een geluk geweest was. Fruin geeft ons bier de voile mast. . Het was
schrijft hij, < een geluk voor den opstand, dat hij zich slechts een
korte poos over geheel Nederland kon uitbreiden, doch op den duur
binnen enge grenzen beperkt bleef. Wat hij dus aan uitgebreidheid
verloor, won hij in verdubbelde kracht ; de ondernemendste mannen
van al de gewesten stroomden naar dit eene toevluchtsoord te zamen.
Wat mij in deze passage treft, is de ergerlijke zelfzucht van den
Hollander, die zich kalm gelukwenscht met het gewin dat hem de
ellende van het Zuiden oplevert, en blijkbaar niet voelt, dat dat land
toch recht had op zijn eigen toekomst. Maar laten wij billijk zijn. De
houding van Fruin en zijn tijdgenooten berust toch ook vooral op het
geloof, dat hun alien gemeen was, dat ten slotte niet alleen Holland
maar ook Belgie zoo goed terecht was gekomen. Als hij later in de
Tien Jaren spreekt van vredesonderhandelingen, van kansen op een
bevrijding van Belgie uit de Spaansche heerschappij, dan merkt hij op :
. Is het niet, als zagen wij hen reeds uitzien naar den toestand dien
wij beleven, nu Nederland en Belgie twee onafhankelijke maar
bevriende rijken zijn, zelfstandig en in menig opzicht onderscheiden,
maar door gemeenschappelijk belang tegenover hun machtige naburen
vereenigd ? » Dat heeft vermoedelijk heel overtuigend geklonken in
1859, en misschien zelfs nog in 1905, toen C. schreef maar in 1921
klinkt het.... een beetje naief.
En hiermee raak ik den kern van mijn betoog. Er is iets veranderd,
sinds Colenbrander, en tenminste sinds Fruin schreef. Het is niet dat
iemand in Holland zou gelooven dat de scheiding van 1830 niet
onherroepelijk was. Van irredentisme is geen sprake. Maar wel zien de
meeste Hollanders Belgie op dit oogenblik anders dan vroeger. Zij
zien dat de Vlamingen zich veel meer dan ooit tevoren in de laatste
eeuwen bewust zijn van een eigen aard. Zij zien dat dat bewustzijn
zich doet gelden in de verhouding van Belgie tot zijn buren. De oorlog
— en de vrede — heeft iedereen meer oog voor dergelijke feiten
gegeven. Men voelt nu in Holland beter dan vroeger van hoeveel
belang het zijn kan dat sterke banden van gelijke taal en gelijke cultuur
ons aan u verbinden. Voor het eerst let men niet meer zoozeer op wat
ons scheidt, als op wat ons te zamen brengt. Het wordt hoog tijd dat
de vraagstukken van onze gemeenschappelijke geschiedenis ook weer
eens door Hollanders van uit dat standpunt worden beschouwd.
1k heb gezegd.

— 113 —
De heel FASSOTTE : In vreemde landen heeft de continuiteit van
de regeeringspolitiek ook de grootheid veroorzaakt van den staat.
Hier in de Nederlanden zou de politiek van het Huis van Oranje er
schuld aan hebben dat beide Nederlanden niet meer vereenigd zijn
en wel ter oorzake van het aristocratisch karakter van dat huis. Want
in den loop der 17 en 18 eeuw zijn er voldoende genegenheden
geweest om de Nederlanden te vereenigen.

e

e

PROF. DR GEYL : Dat is discusseering van de oorzaken ! Frederik
Hendrik zou wel een gedeelte van de zuidelijke Nederlanden willen
terug brengen bij Noord-Nederlanden ; maar wat ware er dan van de
rest geworden ? Dat gedeelte zou er nog veel slechter aan toe
geweest zijn.

Daarop verleent de Voorzitter het woord aan

RIJKSARCHIVARIS

J. LYNA, voor een
Overzichtelijke hijdrage aangaande de geschiedenis van Limburg.

Daar de h. Lyna zijn bijdrage nog verder wenschte uit te werken,
liet hij ze voorloopig liefst niet drukken.
Daarna sprak KAN.
bisdom Mechelen

DR J.

LAENEN, archivaris van het aarts-

Over hey onisfaan der middeleeuwsche gad
Om wille van bijna volkomen gebrek aan oorkonden blijft het
vraagstuk van het beginsel der vrije stad een der meest ingewikkelde
onzer middeleeuwsche geschiedenis : juist daarom is het een plicht
voor den geschiedenisvorscher elk lichtstraaltje, hoe gering ook, met
zorg te volgen.
Het ware overbodig uit te weiden over de stelsels beurtelings door
de schrijvers voorgestaan en weder opgegeven. Een dezer doet de
middeleeuwsche vrije stad tot de aloude Germanen opklimmen ; een
werd voor ruim een halve eeuw uiteengezet door Arnold die het er
voor hield dat de Duitsche stad ontstond uit een afhankeliike of
dienstbare familia van bisschop of kerk, en uit een kern van aloude
vrije inwoners, de altfreigemeinde.
Ten onzent, om slechts een schrijver van eerste gehalte te noemen,
trad Leo Vanderkindere als verdediger op van het ontstaan der stad
uit het markgenossenschaft.
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Sinds ettelijke jaren nochtans heeft dat stelsel alle gezag verloren,
en is de stelling van Hoogl. Pirenne als een axioom in het onderwijs
der geschiedenis aanvaard. Volgens deze dan was elk spoor eener
vrije bevolking in de IXe en Xe eeuw verdwenen. « De eerste
» stadsche gemeenschappen, zegt hij, waren in den volsten zin des
» woords kolonien van kooplieden en handwerkers en het gemeen» tewezen ontstond te midden van een bevolking uit alle streken
» toegestroomd, lieden die elkaar teenemaal vreemd waren. Het waren
» vreemdelingen, kolonisten en vermits men hun geen meester kende,
» moest men ze wel als vrije mannen behandelen>>.
Is dat alles wel zoo zeker ? 'k Durf er aan twijfelen.
Het gaat er echter niet om, aan te toonen dat in de XIe eeuw in
elk onzer steden een dubbele, een vrije en een onvrije bevolking
bestond, waarvan de versmelting de latere stadsbevolking zal uitmaken.
Daarover is iedereen accoord. Evenmin valt de invloed der steeds
talrijker wordende klas der groothandelaars en hun stijgende welstand
op de ontwikkeling der stadsvrijheden te ontkennen.
Het meeningsverschil geldt den eersten oorsprong der vrije bevolking. Was het een kern van oud vrije mannen, of ontstond ze uit
een verzameling van hun meester ontloopen lijfeigenen of halvrijen ?
Leo Vanderkindere, die van oud-vrijen houdt, tracht zijn stelling
goed te maken door te wijzen op de coremanni, opvolgers der beheerders van de marcke en voorloopers der iurati, en ook op het voortbestaan der marcke-instellingen.
Die bewijsvoering wil ik geen afbreuk doen : ik wil ze onverlet laten
of beter ze steunen met een feit dat den geschiedenisvorscher ontgaan
was, en dat, dunks mij, duidelijk het bestaan op vele plaatsen in de
Xe eeuw, eener vrije bevolking aanwijst, namelijk het bestaan van een
dubbele kerk in onze wordende steden, van een vrije en van een
domaniale kerk.
Deze twee kerken, om mij slechts tot het oude Brabant te bepalen,
vind ik te Antwerpen, te Brussel, te Diest, te Leuven, te Mechelen,
te Thienen, te Geldenaken.
Deze twee kerken beantwoorden volstrekt aan geen enkele godsdienstige noodzakelijkheid. De bevolking onzer beginnende steden
was nog gering genoeg om aan een enkelen priester en aan een enkele
kerk toe te laten in alle vereischten te voorzien. Daarbij, die twee
kerken die wij daar aantreffen lagen om zoo te zeggen rug tegen rug,
op weinige passen van elkaar, terwijl, aan den anderen kant een der
parochie's zich uren ver uitstrekte.
Er moet dus een andere uitleg dan wel een geestelijke vereischte,
voor het ontstaan dier twee kerken gevonden worden. Welke ?
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De toestand op het platte land zal het ons zeggen.
Daar immers ook, ten minste in de vruchtbare, heel vroeg druk
bebouwde kleistreek, staan wij op het eerste gezicht voor een zelfde
verschijnsel. Daar ook treffen wij op vele plaatsen twee parochiekerken
aan, ook rug tegen rug aangelegd. lk noern slechts als voorbeeld,
de kerken van Op- en Nederdormel, Op- en Neder-Heylissem, Over
en Neder-Heembeek, Groot en Klein Orp, Dion op den Berg en Dion
in het Dal, Sint-Marten's en Sint-Hymdenus' te Vissenaken, BerchemSint-Laureys en Audenaken, waar thans nog beide kerken, beide
parochien, ja, beide gemeenten door een en denzelfden pastoor
bediend worden die niet eens een onderpastoor heeft.
Ook deze kerken beantwoordden, alzeker in den ouden tiid, aan geen
godsdienstige behoeften.
De reden van hun ontstaan kennen wij echter.
Overeenkomstig het reeds gevestigde gebruik, stond in de allereerste
jaren der IXe eeuw de wet van Salz aan elken eigenaar van een
domein oorlof toe op dit domein een eigen kerk te bouwen, en zijn
domein tot parochiegebied te zien erkennen. Om reden van godsdienstigen en van economischen aard maakten de eigenaars van
landgoederen een ruim gebruik van die toelating.
In de stad is het niet anders gelegen. Hier ook duiden de twee
kerken het bestaan aan, in de IXe eeuw of zelfs in de Ville en
misschien nog vroeger, van twee goed van elkander afgescheiden
bevolkingscentra.
lk zeg bevolkingscentra en niet landgoederen.
Terwijl immers in de Brabantsche kleistreek de overgroote meerderheid der parochiekerken het onbetwistbaar kenmerk dragen van
hun domanialen oorsprong, — in de Xle en XIIe eeuw worden ze door
den eigenaar van het landgoed weggeschonken , deze landeigenaar
int het beste gedeelte der tienden en noemt den pastoor, — komt
daarentegen, een der stadskerken voor als een vrije kerk : geen
grondheer, maar alleen het koninklijk gezag oefent er eenig recht op
uit, de pastoorsbenoeming komt er den Bisschop toe, en de geestelijkheid beschikt er zeif over de tienden. Wij weten ook uit de oorkonden
dat de kerk van den merovingischen vicus door een betrekkelijk
talrijken clerus bediend werd, die zich in de Xle en XIIe eeuw, tot de
collegiale kapittels ontwikkelde. Veeltijds ook vinden wij daar als
opvolger van den archypresbyter vicanus, den landdeken terug.
Zulke vrije kerken waren de Sint-Michielskerk van Antwerpen, de
Sint-Michielskerk te Brussel , waar ten jare 1 043 Baldericus of
Lambrecht II, de overblijfselen der heilige Gudula bestelde en den

— 116 —
clerus herinrichtte, de Sint-Pieterskerk te Leuven, de Sint-Germanuskerk

te Thienen, welke tusschen de jaren 810-840 reeds een talrijke
geestelijkheid bezat, die samen het claustrum betrok, en toen ook reeds
door den keizer aan de abdij van Sint-Germanus nabij Parijs werd
afgestaan, wat de eigen geestelijkheid niet belette de beschikking te
behouden over hare goederen en tienden. Ook werd deze kerk met
haren omvang steeds als vrijgoed aangezien. (Bulle van Callixtus II,
1119).
De akte van keizer Lodewijk is merkwaardig omdat zij ons in het
begin der IXe eeuw het bestaan dier kerk uitdrukkelijk doet kennen.
Elders schieten zulke afdoende getuigenissen te kort alhoewel elk
bewijs van een later ontstaan, in de Xe of XIe eeuw, b. v., dier
zelfde vrije kerk evengoed te missen valt.
Afdoende getuigenissen schieten te kort, zeide ik, maar niet
overtuigende aanduidingen der oudheid van de vrije kerk.
Een eerste aanduiding vinden wij in het bezit van een tiendengebied. Men weet dat het gebruik tienden te betalen algemeen en
verplichtend werd in de IXe eeuw. Men weet ook dat elke parochiekerk toen haar tienden-gebied verkreeg, dat dit tienden-gebied zoo
vast stond dat eeuwen later, wanneer de kerk reeds lang hare
parochierechten verloren had, zij nog steeds een eigen tienden-gebied
bezat. Het bestaan van een tiend.en-gebied mag dus gelden als een
bewijs van het oud parochieel karakter eener kerk, en van haar
bestaan in de IXe eeuw.
Een tweede aanduiding van den hoogen ouderdom der vrije kerk,
in 't bizonder, vinden wij in het voortbestaan van een talrijken clerus
en in het feit dat die clerus, wanneer handel en nijverheid een nieuw
leven aan de stad bijbrachten, reeds tot economisch verval was
gekomen en behoefte had aan een hervorming, welke dan ook
intreedt.
Op sommige plaatsen bestaan er andere aanduidingen nog, zoo,
b. v., te Leuven is de Sint-Pieterskerk in bezit van een zeer talrijke
lijfeigen familia, de Sinte-Pieters-mannen, die dank zij verschillende
omstandigheden, in lateren tijd hun slaafschen oorsprong gansch
vergaten om fier als pauwen en stadsche adel het hoofd in de lucht te
steken.
Overigens, niet enkel in de latere steden bestond die aloude vrije
bevolking.
In dit opzicht ook ben ik het niet eens met hen die meenen dat in
>> het begin der Xe eeuw in Belgie nog slechts op de Vlaamsche kust
» en in de heiden van Noord-Brabant en van de Kempen vrije boeren
* bestonden >>. (PIRENNE, t. I, p. 131).
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Nog eens komt het mij voor dat men te veel op Fransche toestanden
is ingegaan : zelfs na eeuwen bestond er nog verschil tusschen den
overwonnen Gallo-Romein en den vrijen Germaan.
Het ware wel de moeite waard ook op den buiten, op den
Vlaamschen buiten, den juridischen stand der parochiekerk na te
gaan en ze in verband te brengen met de herinneringen aan de aloude
marcke die men in vele keuren aantreft. lk heb zoo den indruk dat
hier ook nude begrippen moeten geweerd. worden.
In de IXe eeuw hadden de parochianen ook nog het recht tusschen te komen in de benoeming van den pastoor. In de XI e en
Xi i e eeuw, vinden wij nog meermalen sporen eener deelneming der
bewoners aan het stoffelijk bestuur hunner kerk : bieden deze vergaderingen van zuiver kerkelijken aard misschien ge ..ri beste kader
voor latere burgerlijke vergaderingen ?
Daar is nog een veld open voor ernstigen arbeid. Ons Vlaamsche
yolk is nog niet genoeg bekend.
Na eenige discussie kwam
woord over

KAN. PROF. DR

L. LEMAIRE aan het

Het onderwerp van Van Eyck's (, Aanbidding >,
Stelling : Het stuk geeft eerie voorstelling van den Hemel, in verband met
het feest van Allerheiltgen.
Uitleg : De vraag wordt gewoonlijk slecht gesteld : Zij is niet
4, Welk onderwerp geeft best rekenschap van al de verbeelde dingen ? . maar wel : « Wat hebben de schilders en bestellers feitelijk
willen voorstellen ? .
Welnu, deze geschiedkundige vraag kan niet opgelost worden door
de studie van het werk zelf. Er hoeft rekening gehouden te worden
met al de factoren die invloed op de opvatting der kunstenaars hebben
kunnen uitoefenen. Deze factoren zijn van drievoudigen aard ;
a) van stcffelijken aard — 1° De wijze waarop een veelluik
onderverdeeld wordt in panneelen is niet altijd het gevolg van de
innerlijke schikking van het onderwerp : het tegenovergestelde is
dikwijls waar : technische noodwendigheden dwingen den kunstenaar zijn
opvatting te wijzigen. Dat is hier hoogst waarschijnlijk het geval met
sommige stukken : b. v. Adam en Eva.
2° In al de retabels met luiken in de XV e eeuw wordt, door de
bestemming zelf van het werk, alle rechtstreeksch verband uitgesloten
tusschen buiten- en binnenkant. Ook hier zijn de buitenluiken enkel een
op zich zelf staande « hors d'oeuvre ..

— 118 —

b) van geschiedkundigen aard — De omstandigheden waarin een
tafereel wordt besteld en uitgevoerd laten gewoonlijk sporen over in
het onderwerp. Dat is hier het geval meer dan elders, want men heeft
hier te doen :
1° met twee schilders die elkaar hebben opgevolgd. Het zou ten zeerste
te verwonderen zijn indien de laatste de opvatting van zijn voorganger
niet had gewijzigd of vervolledigd.
2° hoogst waarschijnlijk met twee elkaar opvolgende bestellers. Meest al
de duisterheden vallen weg indien men aanneemt dat Vydt het reeds
half afgewerkte stuk enkel overnam.
c) van godsdienstigen aard — Er bestaat geen reden om te beweren dat de . aanbidding . niet werd opgevat gelijk de andere kunstwerkeu van dien tijd. Welnu, de godsdienstige kunst der XVe eeuw
wordt beheerscht door twee groote beginselen :
1° Zij is eerst een onderwijsmiddel, en wel veel minder voor de
geletterden dan voor het yolk. Zij behandelt over 't algemeen enkel
klare, door elkeen begrepen onderwerpen. Het is dus onredelijk in
de . Aanbidding . zonder volstrekte noodzakelijkheid een ingewikkeld
theologisch complex te zoeken, liever dan de didaktische voorstelling van
een bekend godsdienstig felt.

Didaktische doeleinden leggen by. zeer wel het verschil van schaal
uit tuschen beide verdiepingen, alsook de . helle > en Adam en Eva.
2° Zij staat steeds in innig verband met de liturgie. Al de beschrijvende, bijbelsche onderwerpen draaien rondom de mysterien van
Kerstmis, Paschen en Allerheiligen. Daar is dan ook het onderwerp
der . Aanbidding . te zoeken, en wel enkel in het laatste feest.
Het schilderij is ongetwijfeld enkel een didaktische voorstelling van het
geluk des hemels zooals de liturgie van Allerheiligen ons dat verbeeldt.

En inderdaad, indien men rekening houdt met de werking der boven
vermelde factoren, vindt men zeer gemakkelijk al de onderverdeelingen van het retabel terug in de lezingen, de responsia, het epistel en het
evangelic van Allerheiligen.

Enkel eenige belanglooze details kunnen buiten den invloed dezer
factoren biijven en het gevolg zijn van de vrije fantazie der schilders
of bestellers.
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De Volksfaal waargenomen in de bronnen
der plaafselijke geschiedenis
Het instudeeren der plaatselijke geschiedenis beantwoordt aan
eene ware noodzakelijkheid. Uit een geschiekundig, philologisch en
ethnografisch oogpunt is die studie van 't allergrootste belang.
Welke bronnen dienen benuttigd ten einde, in elke gemeente, de
bestuurlijke, rechterlijke, kerkelijke en gebruikelijke taal, door de
eeuwen heen, vast te stellen ?
A) Archieven der Schepenbanken, leenhoven, laat- en cynshoven ;
Archieven van Gemeente, Kerk en Arme ;
Archieven der Abdijen en andere kerkelijke instellingen.
Onnoodig te wijzen op de buitengewone belangrijkheid der
archieven der Schepenbanken die eene verzameling uitmaken van
alle geregistreerde burgerlijke en rechterlijke akten gedurende verscheidene eeuwen.
De gemeentearchieven leveren ook 't grootste belang op voor de
studie welke wij beoogen. Men treft er aan : ordonnantien en recesboeken, besluiten van 't magistraat, keurboeken, suppliekboeken,
rolleregisters der burgemeesters, verordeningen der gilden en ambachten,
belastingsboeken, rekeningen van inkomsten en uitgaven enz.
Op vele plaatsen bevinden zich daarenboven rijke kerkelijke
archieven : stichtingsboeken, stokregisters, registers der ontvangsten enz.
B) Kunstvoorwerpen en gedenkstukken met opschriften, zooals
geschilderde paneelen, gedenkplaten van gilden, klokken, grafsteenen
enz., vlaamsche opschriften dragend van alien aard.
Hierin kan een . Oudheidkundig Inventaris der Kunstvoorwerpen
in kerken en openbare gebouwen », uitgegeven door de zorgen van 't
Provinciaal Comiteit der Briefwisselaars der Koninkliike Commissie
voor Kunstgebouwen en Natuurschoon, groote diensten bewijzen.
c) Volkslitteratuur in kronieken, vertellingen, tooneelstukken,
gedichten enz.
Komen in aanmerking : uitgegeven of geschreven kronieken,
volksvertellingen in de gewestelijke taal, volksgedichten die men o. a.
aantreft in heiligenspelen of mysteriespelen, tooneelbundels der
rederijkerskamers enz.
Dank zij het instudeeren van al die plaatselijke bronnen zal 't
mogelijk zijn vooreerst het plaatsnaamkundig glossarium op te maken.
Dit moet het werk zijn van geschiedkundigen en philologen. De
geschiedkundige zal zorgvuldig, volgens de oorspronkelijke hand-
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schriften, de opgave der plaatsnamen en de kritiek der teksten geven.
De taalkundige zal daaruit zijne besluitselen afleiden.
Tevens zal, uit de bronnen der plaatselijke geschiedenis, blijken
welke de volkstaal, in den loop der eeuwen, geweest is. Deze studie
zal, voor de gemeenten der taalgrens en voor de steden, van 't
grootste belang zijn. Of de studie der plaatselijke oorkonden soms
verrassende uitslagen oplevert en altijd tot uiterst leerrijke bevindingen
leidt behoeft niet betoogd. Vele thans franschsprekende steden en
gemeenten waren voorheen uitsluitend Vlaamsch.
Dat zijn zooveel punten voor dewelke de studie der plaatselijke
bronnen in taalopzicht van groot gewicht en groot nut is. De
Vlamingen moeten in ruimere mate die geschiedkundige bronnen
benuttigen om vele en grievende wantoestanden op taalgebied to
doen ophouden (1).
(1) Deze studie verscheen in Naar geheel in Dietsche Warande en Belfort, 1922

ZEVENDE AFDEELING :
VOLKSKUNDE
Om 3 u. 30 op Zaterdag namiddag wordt de vergadering geopend
door PROF. J. VERCOULLIE, voorzitter. Aanwezig de heer M. De
Meyer, secretaris, en een dertigtal toehoorders onder wie verscheidene
dames.
Dadelijk geeft de h. DE MEYER lezing van een belangrijk
stuk, gevonden in de nagelaten schriften van i A. DE COCK :

De Volkskunde in Vlaanderen. 0)
Twee en zeventig jaar geleden werd het woord folklore door een
Engelschman, W. J. Thorns, in het tijdschrift The Athenaeum voor
het eerst gebruikt. De Duitschers beweren dat het Engelsch woord
naar het Duitsch Volkskunde werd gevormd, maar het blijft onzeker
welk van beide woorden de oudste kerstenbrieven beef t. Een Duitscher, J. W. Wolf, is althans de eerste geweest, om in Vlaanderen,
waar hij van 1842 tot 1845 verbleef, een volkskundig tijdschrift to
stichten, n.l. Wodana (Gent, C. Annoot-Braeckman, 1843). Slechts
2 aflev. zagen het licht, eene van 120 + 2, en eene van 106 bladzijden, ook verschenen zonder Inleiding onder den titel Grootmoederken. De vruchten van zijn onderzoek in de Nederlanden legde hij
neer in zijn bundels Niederlandische Sagen (Leipzig, 1843) en Deutsche Marchen und Sagen (Leipzig, 1845) , terwijl hij in 1853 het
Zeitschrift fiir Deutsche Mythologie und Sittenkunde (Gottingen)
stichtte. Naast hem hield een ander Duitscher, Dr. Coremans, die
echter van Brusselsche afkomst en omtrent 1836 in Brussel aangeland
was, zich hier met dezelfde opzoekingen onledig en liet in 1844 in
de Bulletins de la Commission royale d'histoire (t. VII) zijn bekend
werkje 1.,' A nn6e de l' ancienne Belgique verschijnen (in 1884 afzonderlijk bii Hayez) en, veel later dan, zijn vergelijkend werk La Belgique et la Boheme (Brux., 1862).
Als vruchten van die beweging, die eerlang uitstierf, kunnen ook
beschouwd worden : Sleeckx' Kronyken der Straten van Antwerpen
(1843) en zijn Volksverhalen (1848), Th. van Rijswijck's Balladen
(1843), Pr. van Duyse's Klaverblad (Romancen, legenden, sagen,
(1) We drukken de bijdrage met de verkortingen die er in voorkomen.
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1848) , en Maria von PlOnnies' Sagen Belgiens (Fransche vertaling
van L. Pire, 1848). Doch, vcitSr Wolf reeds, kan in de Nederlanden
op feiten gewezen worden, die aantoonen, dat de zon der ontluikende
democratie was opgestaan en de hoofden warm maakte, zoodat het
« volkstiimliche » als in de lucht hing. In 1826 had Westendorp zijn
Onderwerpen uit het gebied der Oudheidkunde, in 1830 zijn Noordsche Mythologic uitgegeven, waarop Van den Bergh in 1836 zijn
Nederl. Volksoverleveringen en Godenleer, in 1838 zijn De Nederl.
Volksromans en in 1846 zijn Kritisch Woordenboek der Nederl.
Mythologie liet volgen, terwijl D. Bucldingl, behalve zijn studien over
Noordsche godenleer (1836 en '37) , ook nog in 't licht zond : Over
oude en latere drinkplegtigheden vooral der Scandinaviers, Germanen en Nederlanders (1842) en zijn Mirakelgeloof en mirakelen in
de Nederlanden (1845). Anderzijds gaf Scheltema ons zijn Volksgebruiken bij het vrijen en trouwen (1832) en Dr. Halbertsma, in den
Overijselschen Volksalmanak voor 1837, zijn Verhandeling over de
(( Witte Wijven »; Niermeijer leverde ons Het booze Wezen in het
Bijgeloof onzer natie (1840) , en Ds. Heldring zette zijn Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche Oudheden, Legenden, enz. op het getouw (1838-'48) . Ook Schayes met zijn Essai
histor. sur les Usages, les Croyances, les Traditions, les Ceremonies
et Pratiques religieuses et civiles des Beiges anciens et modernes
(1834) verdient hierbij eervol herdacht te worden. Daarnaast meen
ik nog te mogen wijzen op deze verhalen en verzenbundels van Th.
van Rijswijck : Eigenaerdige Verhalen (1837) , Antigonus (1841)
en Poetische Luimen (1842).
Reeds vroeg was in Vlaanderen de belangstelling gewekt voor het
Nederl. volkslied, zooals blijkt uit de verschijning, in 1848, van Willem's Oude Vlaemsche Liederen (met de melodieen) , in 1852 gevolgd
door Oude en nieuwe Liedjes van Snellaert, en in 1856 door de uitstekende verzameling van De Coussemaker Chants populaires des
Flamands de France. Nochtans was het weerom een Duitscher, Hoffmann von Fallersleben, die hun den weg was komen wijzen, n.l.
door de uitgave van zijn 12 din. Horae Belgicae (1830-'62) , inhoudende o.. a. Hollandische Volkslieder (1833) , Niederl. geistliche
Lieder des XV. Jahrhunderts (1854) , en de heruitgave van het
Antwerpsche Liederboek van 1544, het jaar nadien verschenen. Na
enkele jaren van verflauwing, is die belangstelling in 1879 heropgewekt door het kostelijk werk van A. Lootens en J. Feys, Chants
popul. flamands de Bruges en sedert is die studie steeds beter en
ijveriger beoefend geworden. In het Zuiden wil ik nog noemen : P.
Fredericq, Onze historische Volksliederen van v66r de godsdienstige
Beroerten der 16e eeuw (met achttien zangwijzen, 1894) ; Pastoor Jan
Bols, Honderd oude Vlaamsche Liederen, woorden en zangwijzen

— ;23 —
(1897). En de vermaarde musicoloog, Fl. van Duyse, tevens schepper der Liederavonden, zette de kroon op al dien arbeid door zijn
driedeelig standaardwerk : Het oude Nederl. Lied, teksten en melodieen (1903-'07) . In het Noorden verdient een bijzondere vermelding,
om het vele nieuwe en voortreffelijke op dat gebied, Kaiff's Lied
in de Middeleeuwen (1884).
Reeds vroeg ook vond men beoefenaars van het Nederl. spreekwoord, als daar zijn Bogaert (Toegepaste Spreekwoorden, 1852) en
in Holland vooral Harrebomee (Spreekwoordenboek der Nederl.
Taal, 1858-'70, Brie din.) , en Dr. Suringar, Erasmus over Nederl.
Spreekwoorden (1873), om niet te gewagen van spreekwoordenbundels uit vroeger eeuwen. Ook trof men hier en daar een geleerde aan,
die een of ander onderdeel der volkstraditie onderzocht, gelijk hier
een Fr. de Potter, Het Bock der vermaarde Uithangborden (1861 en
1874) , en een Huyttens deden, Etudes sur les Mceurs, les Superstitions et le Langage de nos Ancetres (les Menapiens ; — 1861) ; gelijk
in 't Noorden een Veenstra deed voor Volksvooroordeelen en Bijgegeloof (1858) , een Schotel voor het Oud-Hollandsche Huisgezin der
17e eeuw (1868) , Van Lennep en Ter Gouw voor de Uithangteekens
(1867) , de laatste ook voor De Volksvermaken (1871) , en zooals
reeds in 1732 een Van Alkemade voor de Nederl. Displegtigheden
gedaan had. Doch eerst in 1866 stond in West-Vlaanderen een
(( wonderzinnige » man op, die, folklorist « avant la lettre », eer de
naam en het eigenlijke begrip der zaak in Vlaanderen waren doorgedrongen, om zoo te zeggen heel het gebied der volkskunde overzag en in zijn nieuw gesticht tijdschrift tot een voorwerp van onderzoek maakte. Die man, een baanbreker in meer dan een opzicht,
was Guido Gezelle. Reeds in den 1 e jaarg. van zijn Rond den Heerd
(1866) , vindt men naast velerlei andere dingen, sprookjes en sagen,
volkstaal en volksliedjes, kinder- en volksrijrnpjes, raadsels, yolksgebruiken en volks g eloof met een zekere voorliefde behandeld. En
dat hij, de volksman, bij het oververtellen der sprookjes, dadelijk
den stiji van het sprookje, den echten volkstoon wist te treffen, wie
zal het betwijfelen ? In dien zelfden geest werd R. den Heerd, ook
door de volgende redacteurs, 25 jaren lang voortgezet. Wetenschappelijke folklore krijgt men hier zeker niet, maar talrijke en goede
bouwstoffen, soms wei met een proeve van verklaring. Gezelle
stichtte nog twee andere tijdschriften : Loquela (1881) , aan de yolkstaal gewijd en dat hij tot aan zijn dood heeft opgesteld, en Biekorf,
een tegenhanger van R. den Heerd; in beide krijgt de folklore wederom een ruim aandeel. 1k wijs hier ook op zijn Duikalmanak.
Met ingenomenheid vermeld ik te dezer plaats een paar verdienstelijke werken, die buiten de invloedssfeer van Gezelle staan, n.l.
op Reinsberg-Duringsfeld, Calandrier beige (1861) , waarvan de rijke
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inhoud door onze drukpers nog dagelijks wordt uitgebuit ; en Schuermans' A lgemeen Vlaamsch ldioticon (1865 ; Bijvoegsel in 1883) , als
zijnde het eerste eener lange reeks idiotica, in Noord en Zuid (1) ,
vooral te onzent, waar de Vlaamsche Academie, door prijsvragen,
die woordenboeken uitlokt, om aldus al de schatten onzer overrijke
volksdialekten aan 't licht te brengen.
Als vruchten van het volkskundig zaad, door G. Gezelle uitgestrooid, kunnen misschien golden : Oude Kindervertelsels in den
Brugschen tongval van Ad. Lootens (1868) en drie werken van Fr.
de Potter : Aardigheden uit den ouden tijd (1868) ; De Advertentie
in de Nieuwsbladen (1879, — 2 din.), en Huiselijke Godsdienst
onzer Voorvaderen (1879) .

Weer zou de folkloristische beweging eenige jaren insluimeren,
totdat een krachtige elleboogstoot van over de grenzen, ook hier in
Vlaanderen, ze voor goed zou wakker schudden. Pol de Mont heesch
in 't Studentenblad Het Pennoen, dat hij in 1877-'78 met A. Rodenbach uitgaf, later in zijn Jong Vlaanderen (1882) , weer de traditioneele vlag, en nu zou hij, jaren achtereen, hierin weldra gevolgd
door Aug. Gittee, de vaandrig zijn der nieuwe wetenschap. In 1886
begcnnen beiden, vooral de laatste, een echten veldtocht tot popularizeering der folklore en voorbereiding van een cigen tijdschrift,
dat zij onder den titel Volkskunde, tijdschrift voor Ncderl. Folklore
(Gent, Ad. Haste) in 1888 gezamenlijk oprichtten. Gittee's Vraagbock tot het zamelen van Vlaamsche folklore (1888) was een krachtig hulpmiddel tot het welslagen der op touw gezette beweging. Nu
rezen de folkloristische tijdschriften ats paddestoelen uit den grond :
't Daghet in den Oosten (Hasselt) , reeds drie jaren te voren ontstaan, Ons Volksleven (Brecht) en Volk en Taal (Ronse) , beide in
1889; Biekorf (Brugge, 1890) ; bij onze Walen de Bulletin de Folklore (Brux., 1891) en Wallonia (Liege, 1893) .
Die Vlaamsche bladen hadden ongelukkiglijk een te veelomvattend programma en gebrek aan degelijke medewerkers : ze verloren
in de diepte wat ze dachten te winnen aan de oppervlakte. Ook bezweken Volk en Taal, Ons Volksleven en Le Bulletin de Folklore
achtereenvolgens aan bloedarmoede, terwiji 't Daghet, Biekorf en
Wallonia hun letterkundig gedeelte meer uitbreiding gaven ten nadeele der volkskunde, zoodat die schielijke opvlamming van folkloristische elementen, rondom 1890, bij menigeen al niet veel meer
dan een stroovuur bleek te zijn. Slechts een enkel Vlaamsch tijdschrift, uitsluitend aan folklore gewijd, n.l. Volkskunde, is tot hiertoe staande gebleven en heeft in 1914 zijn jubilaeum van 25 jaar
bestaan kunnen vieren. Sedert 1893 heeft Aug. Gittee van de redac(1) Hceufft met zijn Proeve van Bredaasch Taaleigen opent eigenlijk de rij.
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tie afgezien, en Alf. de Cock is in zijn plaats gekomen. Ook Poi de
Mont is in 1909 uit de redactie getreden ; feitelijk zelfs had hij na den
jaarg. 1899-1900 aan Volkskunde niet meer medegewerkt en de
redactie aan Alf. de Cock alleen overgelaten.
Nog tweemaal heeft Gittee nadien zijn folkloristisch geloof beleden, n.l. in 1899 door de uitgave in de Bibliotheque Gilon van zijn
belangwekkend bundeltje : Curiosit6s de la Vie enfantine, en in 1901
door zijn uitmuntende studie : De Legende van het Mannetje uit de
Maan, in het Hollandsch tijdschrift Taal en Letteren, XI 385-406,
waarvan hij toen mederedacteur was. Hij overfeed in 1909, slechts
51 jaar oud.
Verloor in Vlaanderen de folkloristische beweging haar twee
sterkste kampioenen, in het Noorden daagden bekwame mannen op,
om V olkskuncie te steunen ; ik noem o.a. Dr. A. Beets, Dr. G. J.
Boekenoogen, Prof. Gallee, Dr. de Vooys, Prof. Knappert, Dr. J.
Schrijnen, Dr. Zuidema, en later Dr. Mej. C. Van de Graft. Onder
de talrijke Vlaamsche medewerkers, wil ik enkel vermelden, —
want de volledige lijst zou te lang zijn : Fl. van Duyse, A. van Werweke, Mej. V. Loveling, Dr M. Sabbe, F. van Veerdeghem, A.
Blyau, Prof. H. Logeman, Prof. P. Hamelius, Dr. V. Fris, Prof.
I. d. C., Is. Teirlinck, Em. van Heurck, F. de Ridder, Cl. Buy&
Med. Verkest, Th. Peeters, Dr. R. Foncke, V. de Meyere, L. Verkein, Pater L. Reypens, Dr. P. Tack, Prof. J. Vercoullie, Prof. W.
de Vreese, Herman Teirlinck, Em. de Born, A. H. Cornette en L.
Scheltjens.
Laat ik hier ook nog zeggen dat de folkloristen veel kostelijk materiaal zullen vinden in het nieuwe Vlaamsche tijdschr. Onze Kongo,
gesticht door de paters van Scheut in 1910, onder het bestuur van
Aug. de Clercq, L. Scharpe, J. de Cock, en L. Frateur. Vier jaargangen, met een rijken inhoud, zijn reeds verschenen.
Thans wil ik de voornaamste folkloristische uitgaven opsommen,
die in de laatste 30 jaar in Zuid-Nederland (1) het licht zagen :
De Vogel, Ugendes bruxelloises (z. j.) ; Oomen, Het Plantenrijk,
zijne Legenden, enz. (1886) ; A. Joos, Schatten uit de Volkstaal
(1887) ; Vlaamsche Raadsels (1888) en Vlaamsche Vertelsels (1889'91, 3 dln.) ; Stallaert, Van de VII Vroeden van binnen Rome
(1889) ; Witterijck-Delplace , Oude Westvlaamsche Volksverhalen
(1892) ; Vermast, Sprookjes uit West-Vlaanderen (1893) ; Soens,
Het (( booze beginsel » in het middeleeuwsch Drama (1893) ; Is.
Teirlinck, Plantlore, 1' dl. (1892) , Plantenkultus, 2e dl. (2) (1904(1) Voor Holland noem ik enkel : Dr. J. Schrijnen, Ned. Volkskulde, 2 din.
(1916), en de uitg. van Dr. Boekenoogen, De Ned. Volksboeken (10 din. verscl-enen).
(2) Vgl. J. Chalon, Les Arbres fetiches de la Belgique (1912).
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'13) ; Le Folklore flamand, I en II (z.j.) ; Is. Bauwens, Lijkbegraving
en Lijkverbranding (1893) ; Dr. W. de Vreese, Mnl. geneeskundige
Recepten en Tractaten, Zegeningen en Tooverformules (1894) ;
Paque, De Vlaamsche Volksnamen der Planten (1896) met Bijvoegsel (1913) ; Dr. Simons, De Beowulf (1896) ; Cornelissen en Vervliet, Vlaamsche Volksvertelsels en Kindersprookjes (1900) ; A. de
Cock, Uit de Wonderwereld (1889) , Rond den Heerd (1890) , Volksgeneeskunde in Vlaanderen (1891) ; Poi de Mont en Alf. de Cock,
Dit zijn Vlaamsche Wondersprookjes (1896) , Dit zijn Vlaamsche
V ertelsels (1898) , Zoo vertellen de Vlamingen (1903; 2e dr. in 1912) ;
A. de Cock en Is. Teirlinck, Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland, 8 din. (1902-'08) , Brabantsch Sagenboek, 3 din. (1909-'12) ;
Alf. de Cock, Spreekwoorden en Zegswijzen, afkornstig van oude
Gebruiken (1905; 2e dr. in 1908) : Spreekw. en Zegswijzen over de
Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk (1911), Natuurverklarende
Sprookjes, 2 din. (1911-'12) , Volkssage, Volksgeloof en Volksgebruik, met 77 platen (1918) ; Brants, Gerrnaansche Heldenleer
(1902) ; Soens- Jacobs, Germ. G odenleer (1902) ; Coeckelbergs,
Sprooldes, Legenden, Sagen, Liederen (1903) ; P. Stef. Schoutens,
Maria's Oost-Vlaanderen (3e dr. 1903) , West-Vlaanderen (1903),
Maria's Brabant (1904) , Maria's Antwerpen (1905) , Maria's Limburg (1906) , Maria's Henegouw (1906) , Maria's Luik, Luxemburg
en Namen (1889) ; J. F. Vincx, Grappige Vertelsels en Sprookjes
van het Vlaamsche Volk, 2 reeksen (1903-'04) , Sagen, Leg., Sprookjes en Geschiedk. Bijdragen uit 't Hageland (1906) ; De Raadt, Les
Sobriquets des Communes beiges (1904) ; R. Ghesquiere, Kinderspelen uit Vlaamsch-Belgie (1905) , Spreekwoorden, De scalden,
Xle jaarboek (1908) ; V. de Meyere, De Volkswoning en hare Versiering, De scalden (1912) ; V. de Meyere en L. Baekelmans, Het
Bock der Rabauwen en Nachtridders (1914) ; W. Baekelmans, Het
ciifer Zeven (1917) ; P. Ivo Struyff, Uit den Kunstschat der Bakongos, 2 din. (1908) ; P. Leo Bittremieux, De geheime Sekte der Bak'
in-tba's (1912) , Mayombsche Namen (1912) , Mayombsche Penneschetsen (1914) ; R. Verdeyen en J. Endepols, Vondalus' Visioert en
St. Patricius' Vagevuur, l e dl. (1914) ; Ary Delen, Het Poppenspel
in Vlaanderen (1916) ; Em. van Heurck et G. J. Boekenoogen, Histoire de l'Imagerie populaire flamande (1910) ; Em. van Heurck,
L'CEuvre des Folkloristes anversois (1914) , L'Onguent armaire et la
Poudre de sympathie (1915 ) , Guirlande de Saints (1916) .
Een afzonderlijke vermelding verdient de Bollandist H. Delehaye,
met zijn Ugendes hagiographiques (Brux., 1905).
Een der gewichtigste resultaten van de flokloristische beweging
in Vlaanderen is het tot stand komen, in 1907, van het Antwerpsche
Muzeum voor volkskunde, waarop de Scheldestad heden trotsch
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mag zijn. Kan Max Elskamp als de stichter gelden, de ziel er van is
thans Victor de Meyere, de zoo kundige als ijverige secretaris-conservator. Ook te Gent en te Brussel is ernstig sprake van het oprichten van een dergelijk Muzeum.
`Vat tot hiertoe in onze beweging ontbreekt, is een Vlaamsche
folkloristische Vereeniging, wier voornaamste taak zou bestaan in
het verzamelen, ordenen en uitgeven van den nationalen schat der
Vlaamsche volksoverleveringen. In alle beschaafde landen kwam
jets dergelijks tot stand ; ook bij onze Noorderbroeders vindt men een
Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven in 't Oosten van
Nederland, gesticht in 1901, te Utrecht, door Prof. Gallee, na zijn
dood bestuurd door Dr. Bergsma (Groningen) ; Naar orgaan, Driemaandelijksche Bladen, is reeds in zijn 18e jaargang. Van het hoog-

ste belang zijn in Holland eveneens de talrijke academische proefschriften, behoorend tot het gebied der volkskunde. Tot hiertoe is
men aan de Belgische hoogescholen dien weg nog niet ingesiagen ;
ik ken er althans maar twee : Melee van Dr. Mallinger (1897) en
Bijdrage tot de Studie der Visioenen van Dr. Verdeyen (1904). In
de Vlaamsche Hoogeschool te Gent, schijnt echter een beweging
in dien zin ontstaan, en het Studentenblad A ula last veel verhopen.
Ook kan ik in Vlaanderen op nog andere feiten wijzen, die rechtrtreeks uit de folkloristische beweging zijn voortgevloeid ; ik bedoel :
1) de stelselmatige invcering, aan de conservatoriums van Antwerpen en Luik, van de volksgedachte in de muziek ; 2) de bekende
liederavonden, uitgegaan van Gent, tot den wederopbloei van ons
nationale volkslied ; 3) de voorliefde, bij onze dichters, voor folkloristische operateksten (Poi de Mont, Prinses Zonneschijn, De Koning der Dwergen en Meivuur; R. Verhulst, Quinten Massys, Min
nehrugje en Reinaert de Vos; R. de Clercq, De Vlasgaard en Heer
Halewijn; M. Sabbe, Pinksternacht; J. de Meester, Het Meilief ;
H. Melis, Shylock; L. Ducatillon, Liefdebloem en Winternachtsdroom) ; 4) het regelmatig uitschrijven van prijsvragen over folklore door de lion. Vlaamsche Academie (1).
Wanneer bekomt de Volkskunde een leerstoel aan de Vlaamsche
hoogeschool ? 1k weet dat er door de studenten voor geijverd wordt
en dat de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren er zeer ernstig
aan denkt.
1 Sept. 1918.
Bij afwezigheid van den h. W. BAEKELMANS, nam de h.
M. DE MEYER andermaa1 het woord en handelde over
(1) Het stichten van het Antwerpsche Muzeum vocr Volkskunde vermeldde ik reeds.

— 128 —

De studie der Volksvertelsels
Historiek. — De Huidige Stand : Historisch-Geographische Methode ;
Vôlkerpsychologie ; Psychoanalyse. ---,- Nieuwe ruegen.

Weinige uitingen van den menschenlijken geest, die van zoo een
algemeenen aard zijn als de volksvertelsels. Door de universitaliteit
van haar onderwerp is de studie der volksvertelsels bizonder geschikt
om door te dringen tot het laatste doel der geesteswetenschappen :
de kennis van den menschenlijken geest zelf, van zijn meest algemeene en meest elementaire eigenschappen. Zooveel van wat elkeen
van ons, hier in Vlaanderen, hoorde vertellen van zijn moeder, van
zijn jonge vriendjes, wordt ook verteld bij de Finnen en Laplanders,
bij de Kaffers en Bassoutos in Afrika, op Samoa in het verre Oceanid
en was ook v6Or honderden jaren reeds gekend. Zoo heeft Alf ons
de Cock van het vertelsel « Schaapsvel D (het thema van de magische
vlucht : de held gooit spiegel, Kamer en roskam achter zich welke
veranderen in een zee, een berg, een vuur) een en dertig varianten
uit de verschillige landen van Europa bijeen gebracht, zes uit Azie,
negen uit Afrika, een uit Amerika en Oceanie (« Le Garcon au Bonnet
rouge » in de Revue des Traditions Populaires XVI 217). Andere
vorschers hebben niet tientallen varianten van hetzelfde vertelsel
vergeleken, maar honderdtallen.
Daar het volksvertelsel dus eigen is aan alle volkeren, aan alle
tijden en elken ouderdom, is het ook niet te verwonderen dat de
spookjesstudie niet beperkt is tot het gebied van eerie wetenschap.
Zij behoort tot de volkskunde, in zoover de vertelsels heden ten dage
bij de beschaafde volkeren in den volksmond voortleven ; zij behoort
tot de literatuurgeschiedenis in zoover de volksvertelsels ons bewaard
gebleven zijn in litteraire documenten ; tot de ethnologie in zoover de
vertelsels voortkomen bij de zoogezegde onbeschaafde en halfbeschaafde volkeren ; tot de psychologische wetenschappen in zoover
de geestelijke eigenschappen en de psychische functies dienen verklaard waarop de vorming der volksvertelsels berust.
Met het woord volksvertelsel omvatten wij het heele gebied der
mythen, legenden, sagen en sprookjes. Uitvoerige beschouwingen
over de specifieke kenmerken van deze verschillige soorten vertelsels,
hebben wij hier niet noodig, want waar het gaat om de belangrijkste
van deze studie, den oorsprong, de ontwikkeling, de beteekenis van
de volksvertelsels, komeri zoowel mythen, sagen en legenden in
aanmerking als eigenlijke vertelsels of sprookjes. Streng afgebakende
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grenzen bestaan er niet op dit gebied. Een zelfde vertelsel kan en als
sage en als sprookje voorkomen. Zoo hebben wij het verhaal van de
twee bulten en de heksen. (De eene komt toevallig voorbij hun verblijf
en zingt of zegt iets dat de heksen aanstaat en wordt van zijn bult
verlost, de andere wil hetzelfde beproeven en krijgt bij zijn bult, dien
van den eersten nog bij). Dit thema wordt in Vlaanderen verteld,
verbonden aan bepaalde plaats, bepaalden persoon en voor waar
geloofd. (cfr. Ons Volksleven VI bi. 201) als echte sage dus, en
wordt hier ook verteld als gewoon sprookje (cfr. Teirlinck — Folklore
Flamand bl. 115). Dit zelfde verschijnsel komt eveneens voor bij de
half beschaafde. In Van Gennep « La Formation des Legendes —
pg. 35 D leest men hierover « on y trouve un fonds de themes qui
sont tantOt des mythes, tanteit des legendes, tanteit des contes selon
les moments, les circonstances exterieures, les modifications sociales ».
In dit overzicht behandelen wij 1. de verschillige theorieen 2. het
verzamelwerk. Op theoretisch gebied heeft Vlaanderen enkel een zeer
secondairen rol gespeeld.
De zeer verscheiden belangstelling voorspruitende uit de universaliteit der sprookjesstof had voor gevolg een reeks uiteenloopende
theoreen. Volgens Euhemeros grieksch schrijver uit de IVe eew voor
Christus, waren mythen en legenden eene vervorming van de geschiedenis; goden, helden en andere vertelselspersonages waren werkelijke
menschen, koningen of opperhoofden geweest. Over het Euhemerisme en over verscheidene andere verklaringsmethoden van mythen en
sprookjes, als de oude physische, allegorische, etymologische theorieen, die enkel nog belang hebben voor het historiek van het vak
raadplege men de gekende werken Lang : Myth, Ritual and Religion
1895; Bedier : Les Fabliaux 1895; Van Gennep : La Formation des
Legendes 1910.
Met het werk der gebroeders Grimm werd de reeks der moderne
theorieen ingezet. Alvorens in 't kort der geschiedenis to schetsen
van de mythologische, de orientaalsche en de anthropologische school
moeten wij goed in acht nemen dat de studie der volksvertelsels twee
duidelijk onderscheiden problemen stelt : 1. de herkomst van de
vertelseis : plaats en datum van ontstaan ; 2. de verklaring van hun
ontstaan, de psychische gronden van hunne vorming. Die tweeledigheid heeft voor gevolg dat deze drie scholen grootendeels dooreen
loopen, iets wat veelal uit het oog verloren wordt. Max Muller en.
Michel Breal, orientalisten, en Paul Ehrenreich anthropoloog, geleerden van verschillende richting dus wat de herkomst der sprookjes
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betreft, dezen belijden alien voor de verklaring van het ontstaan, de
naturistische opvattingen van de gebroeders Grimm, die sprookjeshelden en sprookjesmotieven interpreteerden als personificaties van
natuurelementen en natuurverschijnselen. De gebroeders Grimm,
getroffen door overeenkomstige elementen in hun sprookjes en in de
oud-germaansche sagen, meenden in onze hedendaagsche volksvertelsels de laatste overblijfsels gevonden te hebben van de eerbiedwaardige mythen van onze gemeenzame arische voorouders. Het is
vooral dit deal van hunne theorieen waardoor de nadruk gelegd
werd op het nationale element, den samenhang met de oudste
stamtradities, hetwelk hier in Vlaanderen (Wodanna, Rond den
Heerd, Jong Vlaanderen, Vlaamsche Zanten) dank vooral den invloed
van W. Wolf, een der voornaamste voorstaanders van deze opvattingen, talrijke aanhangers vond. Weinig andere theorieen hebben
hier merkwaardige voorstaanders gehad. Wij kunnen hier enkel
vermelden de vulgarisatie van de anthropologische methode door
Aug. Gittee aan de hand van de werken van Tylor en Lang.
In het buitenland ging het juist andersom : de arische theorie
verviel het eerst. Zoodra in alle landen, naar het voorbeeld van de
Kinder- und Hausmaxchen van de gebroeders Grimm, gelijkaardige
verzamelingen opdoken en het daardoor klaarblijkelijk was dat deze
volksvertelsels geen uitsluitend privilegie waren van de indo-germaansche stammen, verviel de theorie van zelf.
Hunne naturistische oorsprong-verklaring daarentegen onderging
in 1910 nog eene vernieuwing in het werk van Paul Ehrenreich :
Die Allgemeine Mythologie und ihre etnologischen Grundlagen.
Vooral bij de philologen vond de naturistische verklaringsmethode
talrijke aanhangers. Zij ging bijna heelemaal hypothetisch te werk en
had zoo alle deuren wijd open voor den grootsten willekeur. Waar
de eene in een sprookjesheld de verpersoonlijking zag van de zon
meende een ander de verpersoonlijking voor te hebben van de maan
of een ster. Hierbij beriep men zich dan op de meest gewaagde
etymologieen.
In 1859 kwam de eerste merkwaardige aanval op deze theorien van
wege den indianist Theodor Benfey. In zijne beroemde inleiding
voor de duitsche vertaling van de Pantschatantra heeft hij zijn
systeem uiteengezet, dat aanstonds opgang maakte en school
vormde. Volgens Benfey komen alle sprookjes uit India en hebben
zij hun ontstaan te danken aan het Boudihsme. Naar Europa zouden
zij overgekomen zijn meestendeels langs litterarischen weg vooral
over Arabia, deels ook mondelings tijdens de kruisvaarten. Benfey
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vond heel veel aanhangers onder de litteratuur-historici, waarvan
Gaston Paris in Frankrijk een der voornaamste was. Onder de folkloristen waren R. Koehler in Duitschland en Cosquin in Frankrijk de
ijverigste verspreiders van deze theorie. Al degene die met Benfey
onze sprookjes deden afstammen uit Indie waren het niet met hem
eens over het ontstaan en de manier van verspreiding. De meesten
namen aan dat de schrijvers van de indische Fabel- en sprookjesverzamelingen niet de uitvinders, maar enkel verzamelaars en bewerkers waren van wat ten hunnen tijde aldaar reeds in den volksmond.
leefde. Ook kende men later een veel grooter belang toe aan de
mondelinge verspreiding dan dat Benfey dit gedaan had. Uitloopers
van de indische theorie zijn de systemen van de assyriologen
(Winckler) en de egyptiologen (Speranski), die steunen op de princiepen van Benfey en enkel de Urheimat der sprookjes in de
geschiedenis wat verder terugleggen en deze respectievelijk naar
Babylonie en Egypte verplaatsen. Eigenlijk is de theorie veel ouder
dan Benfey, want ook de orientalisten der XVII en XVIII eeuw
hadden reeds getracht alle fabels en vertellingen terug te voeren tot
zoogezegde orientaalsche origineelen, 't zij Indische, Persische,
Araabsche, Egyptische : zoo de fransche bisschop Huet in zijn Traite
de l'Origine des Romans van 1670 (cfr. Bedier : Les Fabliaux bl. 72).
De tweede en meest belangrijke aanval op de naturistische verklaringsmethode ging uit van de engelsche anthropologen ; hun voornaamste vertegenwoordiger, Andrew Lang brak in zijn herhaalde
kritiek op het werk van Max Muller, den voorvechter der naturistische
school te dien tijde, het systeem ten gronde af.
Het bijzonderste dogma der anthopologen in hunne studie der vertelsels is de theorie der polygenesis : tengevolge van gelijkaardige
psychische en physische processen kunnen onafhankelijk op verschillige
tijden en verschillige plaatsen gelijkaardige producten ontstaan. Deze
theorie van het veelvuldig ontstaan werd niet enkel toegepast op
mythen en sprookjes maar op alle beschavingselementen. De engelsche
anthropologen duiden aan, als hun voorganger der franschen acaclemicien Fontenelle, die in zijn De l'origine des fables (IEuvres Paris
1758 vol. III, 270) het systeem, meer dan honderd jaar vroeger dus,
heelemaal zooals zij het hebben uitgew erkt, in 't kort reeds had uiteengezet,
De Polygenesis nam men wel aan voor de elementaire voorstellingen
en de enkelvoudige motieven die mythen en sprookjes gemeenzaam
ten grondslag liggen, maar niet voor de zeer complexe producten als
de meeste onzer hedendaagsche wondersprookjes. Andrew Lang zelf
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die in zijn inleiding voor de engelsche vertaling van de sprookjes van
Grimm de vraag: Hoe zijn de sprookjes verspreid ? beantwoord had :
. Dit is iets wat onzeker blijft. Veel misschien kan toe te schrijven zijn
aan de gelijkaardigheid der verbeelding gedurende de vroegste tijden,
een weinig aan de overlevering » keert deze stelling om en in zijn
antwoord op een kritiek van Jacobs wordt het « een weinig aan de
gelijkaardigheid der verbeelding, veel aan de overlevering ».
De anthropologische school had het indianisme reeds grootendeels
verdrongen, de hardste slag echter werd de indische theorie toegebracht door het meesterwerk Les Fabliaux (e ed. Parijs 1895) van de
litteratuurhistoricus Joseph Bedier. Op het werk van Bedier mag hier
wel meer nadruk gelegd, want het standpunt waarop hij de sprookjesstudie gebracht heeft, is het standpunt dat nu nog, hier in de Nederlanden en door de folkloristen (Alf. de Cock, prof. Schrijnen), en door
de litteratuurhistorici algemeen ingenomen wordt.
« La theorie orientaliste est vraie, zegt Bedier, quand elle se reduit
a dire . L'Inde a produit de grandes collections de contes. Par voie
lettree et par voie orale elle a contribue a en propager un grand
nombre. » Affirmations qui conviennent rune et l'autre a run ou
l'autre pays civilise quelconque ». De afleiding van onze volksvertelsels van indische fabel- en sprookjsboeben is vooreerst gesteund op
het valsch begrip post hoc ergo propter hoc. Daarbij kwam dit post
hoc niet overeen met de feiten ; Bedier bewees het bestaan van sprookjes in de vroegste middeleeuwen ver voor de verspreiding der indische
verzamelwerken. Zijne argumentatie steunt vooral op het belachelijk
klein getal grappige vertelsels die in de oostersche verzamelingen en
tevens in de middeneeuwsche volkslitteratuur voorkomen.
Wat de indische trekken, de orientaalsche kenmerken betreft, die
de volgelingen van Benfey overal in onze vertelsels ontdekten, toonde
Bedier aan, dat sprookjesmotieven als dat der dankbare dieren, dat
metamorphoses en dergelijke zoogenaamde indianismen meer, algemeen menschelijke producten zijn en ook voorkomen in het bijgeloof
van alle volkeren ; maar dat juist die vertellingen die werkelijke boudhistische kenmerken vertoonen, buiten den indischen cultuurkring
nooit zijn uitgeweken. Dat in Indie van alle vertelsels steeds de meest
complete en meest logische vorm de . Urform . zou te vinden zijn,
Bedier bewees dat dit niet strookte met de werkelijkheid. Ook op
zich zelf is dit niet juist, het is niet noodzakelijk dat de . beste » vorm,
de oorspronkelijke is. Bedier komt zoo tot de volgende slotsom
(bl. 281) : « On peut rechercher l'origine et la propagation d'un conte
au cas et au cas seulement on ce conte, reduit a sa forme organique,
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renferme dans cette forme des elements qui en limitent la diffusion
dans l'espace ou la duree. Au contraire, si cette forme organique ne
renferme que des elements qui ne supposent aucune condition d'adheSion speciale, sociale, morale, surnaturelle, — la recherche de la propagation et de l'origine de ce conte est vaine, et c'est le cas pour taus
ceux pour lesquels se batissent les theories .. Wat de verklaring van
de volksvertelsels betreft, zegt Bedier, deze behoort uitsluitend tot het
gebied der ethnologie en der psychologie. Hierbij is hij gebleven, and eren hebben in deze richting het werk voortgezet. In Frankrijk in de
eerste plaats de tegenwoordige directeur van de « Revue d'Ethnographie ., A. Van Gennep (Mythes et Legendes d'Australie, 1906. —
Religion. Mceurs et Legendes 1908-1912. — La Eormation des Legendes 1910).
Niettegenstaande het werk van de anthropologen, en niettegenstaande het werk van Bedier, is de traditie van de indische school
blijven voortleven en komt zij, gewijzigd en verjongd, terug tot uiting
in de Finsche school, dewelke gedurende de allerlaatste jaren met hare
K, historisch-geographische methode . veel belangstelling hceft gewekt.
De beoefenaars der historisch-geographische sprookjesstudie zijn
gegroepeerd in de internationale vereeniging gewoonlijk kortweg F. F.
genoemd (Federation des Folkloristes, Folklore Fellows, Folkloristischer Forscherbund. Volkeminde Forskere). Hunne verhandelingen
zijn de F.F.C. (Folklore Fellows Communications) dewelke bezorgd
worden door de Finsche Academie.
Het doel van de F.F. is in de eerste plaats alle vergelijkende folklorestudie te vergemakkelijken door het folkloristisch materiaal uit
de verschillige landen meer toegankelijk te maken. Een bestendig
inlichtingsbureel in elke afdeeling is gelast afschriften, uittreksels, vertalingen van handschriften of moeilijk toegankelijke drukwerken uit
openbare en zoo mogelijk uit private verzamelingen te bezorgen. Men
is begonnen met het sprookjesmateriaal. Daartoe werd er door Dr Antti
Aarne een typenregister van al de gekende volksvertelsels samengesteld (Verzeichnis der Marchentypen 1911). In dit register is elk
sprookjestype samengevat in een korten inhoud, gesteund op de
belangrijkste duitsche, scandinaafsche, russische en grieksche verzamelingen. Alle sprookjestypen zijn gerangschikt naar den inhoud
(diersprookjes, wondersprookjes, grappige vertelsels enz.) en hebben
een bestendig volgnummer. Voor elk taalgebied zou er dan op het
model van dit typenregister een volledige bibliographie van al de vertelsels, gedrukt of in handschrift, opgemaakt worden. De eerste zulkdanige bibliographie was de kataloog van de Finsche sprookjes,
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opgemaakt door Aarne zelf. Willen wij nu bij voorbeeld voor eene
vergelijkende studie weten hoe in Finland het sprookje van Asschepoester verteld wordt, dan zien wij eerst in het typenregister, daar
vinden wij dit sprookje onder n r 510. Dan gaan wij zien onder n r 510
in den finschen kataloog, daar vinden wij alle bibliographische inlichtingen over de 133 varianten die er van dit sprookje alleen in Finland
opgeteekend werden. Buiten voor de finsche sprookjes is er reeds
zoo'n kataloog verschenen voor de sprookjes der finsche Zweden, de
esthnische sprookjes en de vlaamsche sprookjes ; ook is er in druk
of in voorbereiding een kataloog voor de moderne grieksche, de
deensche, de zweedsche, de duitsche, de hongaarsche, de tscheckische, de kaukasische, de lettische en de litauische sprookjes.
Om den rol van Finland in deze bedrijvigheidsfeer te begrijpen is
het goed eene gedachte te hebben van den ijver op het gebied van de
folklore en in het bezonder op het gebied van de studie der volksvertelsels, door de finsche geleerden aan den dag gelegd. In het opteekenen en verzamelen der volksvertelsels is Vlaanderen zeker niet ten
achter gebleven bij zijne naburen ; op dit gebied werd hier zeker het
dubbel gepresteerd van in Noord-Nederland. Welnu onze heele sprookjeslitteratuur bevat alles samen niet ten voile 1500 vertelsels. In Finland daarentegen, min bevolkt dan Vlaanderen, werden er door een
man alleen, Dr Kaarle Krohn, nu professor de vergelijkende volkskunde
aan de universiteit te Helsingfors, ruim 8000 vertelsels opgeteekend.
Het Finsch Litteratuurgezel3chap, beschikt over niet minder dan
30.000 handschriften van volksvertelsels. Heel dat materiaal is gerangschikt, gecatalogeerd, gemakkelijk overzichtelijk en toegankelijk, zonder moeite zijn afschriften en vertalingen te verkrijgen- In Vlaanderen
kennen wij geen enkel openbare of private bibliotheek waar al de
vlaamsche . gedrukte . sprookjesverzamelingen voorhanden zijn.
Over vlaamsche folklore kan men het meest vinden in de kon. bibliotheek van... den Haag.
De finsche folkloristen hebben zich dus bizonder verdienstelijk
gemaakt voor de studie der volksvertelsels. Hunne historisch-geographische methode nu, zooals deze werd geformuleerd door haar voornaamsten vertegenwoordiger, A. Aarne, in zijn < Leitfaden der Vergleichende Marchenforschung > (F.F.C. 13, Hamina 1913) en zooals
zij door hare aanhangers werd toegepast, geeft aanleiding tot menigvuldige kritiek. Historisch-geographische sprookjesstudie in den gewonen zin van het woord, is zeker vruchtbaar — getuigen het werk van
Kaarle Krohn over de noordelijke diersprookjes . Wolf (Bar) and Fuchs .
1889, . Mann un Fuchs > 1891, en het magistrale werk van E. Sidney
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Hartland . The Legend of Perseus . 1894-96 — doch het doel van de
finsche school en de middelen tot dit doel zijn betwistbaar. Zij wilier'
van elk sprookje van gelijk welken aard, den oorspronkelijken vorm,
de plaats en het tijdstip van ontstaan vaststellen. Men kan wel uit de
studie der verschillige varianten, den organischen inhoud van een
sprookje opzoeken d. i. deze trekken zonder dewelke het sprookje
niet zou bestaan, zonder dewelke men den samenhang, het bepaalde
sprookjesverband zou missen ; maar heel wat and.ers dan de organische
vorm is de oorspronkelijke vorm. De eerste is natuurlijk in den laatsten
bevat, alhoewel niet noodzakelijk in zijn meest integren toestand.
Doch geen enkel sprookje bestaat of heeft ooit bestaan in den yolksmond dat niets meer bevat dan de onmisbare organische bestanddeelen ; ze worden steeds naar gelang van de kunst en de psyche van
den verteller min of meer uitgeweven en opgesmukt ; en 't zijn juist
deze bijkomstige bestanddelen van het oorspronkelijke volksvertelsel
die op geen wijze meer te vinden zijn. Ook de toepassingen van de
methode wijzen uit dat men tot een opgave van organische elementen
komt in plaats van tot een eigenlijken . Urform ..
Voor het opzoeken van den oorspronkelijken (?) vorm dan, steunt
men hoofdzakelijk op de volgende princiepen : Een meer voorkomende
en over een grooter gebied verspreide vorm is over 't algemeen oorspronkelijker dan een min verspreide vorm ; het meer natuurlijke en
meer logische is oorspronkelijker dan het onnatuurlijke, onlogische.
Een grooter belang toe te kennen aan meer algemeene en meer verspreide varianten, wat hunne oorspronkelijkheid betreft, is in strijd
met de meest elementaire wetten van de heuristiek. Elkeen, jets of wat
vertrouwd met historische kritiek, weet, dat zoowel wat de verschillige
lezingen van een woordvorm in overgeleverde teksten of van een feit
in historische bronnen, als de verschillige varianten van een sprookjesmotief, betreft, het veelvuldiger voorkomen van een bepaalde lezing,
hoegenaamd geen criterium kan zijn. Niets waarborgt ons dat een latere
vervorming, aangepast aan nieuwere beschavingstoestanden niet gemakkelijker en veelvuldiger verspreid werd dan de oorspronkelijke
vorm ; integendeel.
Ook de natuurlijkheid en de logische samenhang (Folgerichtigkeit)
kunnen geen criteria van oorspronkelijkheid zijn. Een motief dat ons
nu onnatuurlijk voorkomt kan voor het midden waarin het vertelsel
ontstaan is en hetwelk door heel andere opvattingen, door een ander
denken beheerscht was, echter en natuurlijker zijn dan wat ons nu om
zijn juistheid oorspronkelijk schijnt. Denken wij aan de negersprookjes ! En waarom zou een latere bewerking het oorspronkelijke niet
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hebben kunnen verbeteren ; tot een natuurlijker en meer logisch verband bewerken ?
Het belangrijkste bewijs om de plaats van het ontstaan te bepalen
zegt Aarne (Leitfaden 49) is de kennis van het gebied waar het
sprookje verspreid is. In dezen zin, dat het weinig waarschijnlijk is dat
een sprookje zou ontstaan zijn in een gebied waar er weinig of geen
sporen van voorkomen. Hier dient er vooral goed onderscheid gemaakt
tusschen . gekend zijn » en . bestaan ». Moesten wij het land van
oorsprong bepalen met ons te steunen op het gekend zijn van het
grootste getal varianten van een bepaald sprookje in een bepaald land,
dan zouden bijna alle sprookjes moeten ontstaan zijn in Finland, want
er zijn weinige sprookjes van dewelke wij uit een ander land betrekkelijk meer varianten kennen dan uit Finland.
Dat het zelden mogelijk is, het juiste tijdstip van het ontstaan van
een sprookje te bepalen, worth toegegeven. Ook door introspectie
van den sprookjesinhoud kan men daartoe niet geraken. Elk sprookje
bijna bevat motieven zoo oud als de menschheid.
De techniek der historisch-geographische sprookjesstudie bestaat
dus vooral in een statistisch onderzoek van de sprookjesmotieven en
sprookjeswerken. In vele toepassingen van de methode (Christiansen :
The Tale of the Two Travellers 1916 en verscheidene monografieen
van Aarne zelf) komt men er toe evenals Benfey, aan de meeste
sprookjes een indischen oorsprong toe te ken ; ofwel komt men, als
Aarne in zijn . Der Man aus dem Paradiese » 1915, tot hoegenaamd
geen resultaat. Wat naar onze meening de voornaamste resultaten zijn
van deze werken dat is het bestaan van bepaalde themagebieden, of
zooals van Gennep het noemt, provinces thematiques, te hebben vastgesteld.
De geographische en historische gegevens zijn volgens Van Gennep
niet van zoo'n belang dan wel de sociale functie en het innerlijk mecanism van het vertelsel. « Les folkloristes sont devenues de plus en
plus prudents, zegt hij. Its craignent aujourd'hui de construire des systêmes generaux d'explication d'un aspect simple, mais decevants et
fragiles, et preferent rechercher des solutions partielles aisement contrOlables. C ' est sur ce point que c ' est precisee, depuis quelques annees,
une orientation nouvelle qui, en attendant les syntheses futures, vise
a classer les themes et les recits entiers, non d ' apres leur forme extêrieure, leurs petits details consecutifs on leurs motifs pris isolement,
mais d'aprês leur arrangement en serie, leur fonction sociale, leur mecanisme de formation et leur contenu interne, c'est-à-dire leur signification et leur tendances psychologiques ». Van Gennep verwacht veel
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hulp van de psychologie, nochtans is hij het op weinige punten eens
met den voornaamsten grondlegger van de experimenteele psychologie,
Wilhelm Wundt. Drie zware boekdeelen van de « Volkerpsychologie »
zijn gewijd aan mythen, legenden, sprookjes, sagen.
Zij die het eerst de psychologie toepasten, niet enkel in de VolkEkunde, maar ook in de taalkunde en de overige philologische wetenschappen, waren Lazarus en Steinthal die in 1860 hun « Zeitschrjft
fur Volkerpsychologie and Sprachwissenschaft » stichtten, waarven
het tegenwoordige « Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde v de
voortzetting is. Doch het eenig gezag op het gebied der VolkerpsychoIogie is tegenwoordig Wundt. Zijn werk is zoo wijd uitgesponner,,
zoo onbegrensd dat het moeilijk te overschouwen en nog moeilijker te
beoordeelen is. (De beste kritiek over het werk van Wundt vindt men
in de studie van Alfred Vierkandt « Der Gegenwartige Stand der Volkerpsychologie >>, Neue Jahrbticher far das klass. Altertum, 17 jg. XXXII I
Band, 9 Heft 625-641). Voor de behandeling van de vertelsels komt
Wundt de anthropologische methode dicht nabij. Even als Tylor en
Lang steunt hij zich, voor de verklaring van mythen en sprookjes, op
de studie van hunne elementen in de voorstellingen van de cultuur- en
natuurvolkeren. Enkele nieuwe inzichten wekken speciaal onze aandacht. Aan de hand van een grondige ontleding van de phantasietechniek, gesteund op experimenteel psychologische resultaten, bewijst
Wundt dat de mythologische denkwijze met hare voorstellingen van
monsters en wangedrochten niet berust op abnormale geestestoestanden nog min symboliseerende of andere bewust intellectualistische
bedoelingen vooronderstelt, maar uit een natuurlijken toestand voortspruit van den onervaren menschelijken geest. De stelling van de prioriteit van het sprookje, waaruit mythen, sage, legende, epos enz. zich
geleidelik zouden ontwikkeld hebben is een der meest omstreden punten van de Volkerpsychologie. Deze conclusie van Wundt is enkel
gesteund op de ontleding van de thema's en hun psychologisch onderzoek. Van Gennep steunende op de studie van het werkelijk verband
van de verschillige vertelsoorten bij verscheiden volkeren komt tot het
eenig mogelijk besluit : mythen en sagen verbonden aan bepaalde plaatsen en bepaalde personen zijn oorspronkelijker dan sprookjes. Als vele
andere methoden komt de Volkerpsychologie er enkel toe de stof der
vertelsels, de voorstellingen die eraan te grondslag liggen te ontleden,
maar verklaart niet hoe een bepaald vertelsel ontstaat, door welke
sociaal-psychische factoren. Deze en andere min lichtende punten kunnen den glans niet verduisteren welke overigens van dit reuzenwerk
uitstraalt : de talrijke nieuwe inzichten, de meesterlijke vak-historische,
kritische uiteenzettingen, zijn grootsche orientatie.
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Na de Volkerpsychologie heeft nu ook de Psycho-analyse de yolksvertelsels aan Naar onderzoek onderwarpen. De Psycho-analyse is de
leer van het onbewuste. Eene nieuwe behandeling van de neurotikers,
of liever zijn analyse van de neurotische symptomen, stelde den arts
Sigmund Freud, den grondlegger der psycho-analyse, in staat door te
dringen tot kennis van de actieve, onbewuste, psychische krachten
van den mensch, en hun invloed te bepalen op ons physisch en
geestelijk leven. Vooral nauwere kennis van den invloed van het onbewuste op de phantasiebeelden is voor ons van belang daar de yolksvertelsels toch phantasieproducten zijn bij uitnemendheid.
Voor zijne analyse hechtte Freul veel waarde aan de droomen, zoodanig dat hij van de studie der droomen zijn hoofdwerk gemaakt
heeft. (. Die Traumdeutung » 5 Aug. 1919 met eene bijdrage over
mythen en sprookjes van Otto Rank.) Op de beteekenis van de droomen voor de verklaring van de vertelsels werd reeds herhaaldelijk voor
Freud de aandacht gevestigd. De speciale studien in dit verband
Trautmann . Taum and Sage » Munchen, 1862 en het beroemde werk
van Laistner . Das Ratsel des Sphinx, Grundzuge der Mythengeschichte, 2 Bde 1889, » zijn niet in ons bereik. Ook Tylor en Wundt
hebben evenals de vorigen in vele gevallen sprookjeselementen afgeleid van droomvoorstellingen. Volgens de leer van Freud zijn de
sprookjes niet ontstaan uit droomvoorstellingen maar berusten beide
op gelijkaardige psychische functies. Het onderzoek op associatieven
weg van de kwellende phantasieen en droomvoorstellingen van zijne
neurotische patienten — hij bracht er hen toe, al hun vrije invallen in
verband met deze voorstellingen mede te deelen, waaruit hij hun de
beteekenis van hunne neurotische symtomen ontdekte en de genezing
teweegbracht — dit, en het verdere onderzoek van de droomen in het
algemeen, toonde aan dat al deze schijnbaar willekeurige scheppingen
der phantasie, regelmatig gedetermineerde uitingen waren van affectieve, verdrongen complexen meestal van sexueelen aard en stammend
uit de kinderjaren. Zooals talrijke volkeren in hoofdzaak dezelfde
vertelsels vertellen droomen zij dezelfde droomen. Zoogoed als elkeen
het vertelsel van roodkapje kent, kent elkeen ook den naaktheidsdroom : ergens in 't publiek te staan in hemd of nachtkleed ; of den
angstdroom : bedreigd worden door een trein of iets dergelijks en niet
kunnen wijken, zich niet meer kunnen bewegen. De hoofdzakelijke
functie van den droom zou zijn volgens de psychoanalyse, afleiding te
verschaffen aan ongeregelde neigingen, door beschaving en opvoeding
uit het bewustzijn verdrongen, maar in het onbewuste steeds werkzaam. Deze uitingen voor zij als phantasiebeelden in het bewustzijn
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toegelaten worden, ondergaan menigvuldige vervormingen zoodat hun
manifest voorkomen onsamenhangend en onbegrijpbaar schijnt. Het
ingewikkeld droommechanism met zijn concentraties, verschuivingen,
overdrachten, verpersoonlijkingen, duplicaties enz. Heeft Freud grondig bestudeerd in zijne Traumdeutung. De kennis van de neigingen
en van het mechanism die de grondslag zijn van dit onbewuste scheppen werd aangewend tot verklaring van mythen en sprookjes. (Franz
Riklin . Wunscherfullung und Symbolik im Marchen . 1908. — Karl
Abraham . Traum und Mythos . Eine Studie zur Volkerpsychologie
1909, waarvan eene nederlandsche vertaling bestaat. — Otto Rank
. Psychoanalytische Beitrage zur Mythenforschung 1919). Volgens
Rank zou het ontstaan van mythen en sprookjes, te verplaatsen zijn
naar eene beschavingsperiode, in dewelke bloedschennis vadermoord
en andere even ongehoorde uitspattingen in strijd met familie en maatschappij uit de samenleving begonnen te verdwijnen, en de mythische
scheppingen der phantasie zouden ter afleiding gediend hebben van
de resten van deze gruwelijke neigingen die in de gemoederen bleven
voortbestaan. Hoe meer de beschaving vooruitgang maakte, hoe meer
bedekt, de vorm in dewelke die primitief ongebonden neigingen tot
uiting komen. Het is overbekend wat een rol in de mythologie en ook
nog in onze sprookjes : kinder-, vader- en broedermoorden, incest,
strijd, roof en gruwel spelen. Speciaal het incestmotief werd door Rank
onderzocht : . Das Incestmotiv in Dichtung und Sage, 1912 >>. Men mag
zich nochtans niet inbeelden dat de sexueele neigingen van zoon tot
moeder, van vader tot dochter, en wederkeerig, abnormale of perverse
individuen vooronderstelt. Deze incestueuse neigingen, die dank zij
opvoeding en beschaving enkel nog in bedekten of onschadelijken
vorm tot uiting komen, zijn algemeen menschelijk en van elementairen
aard. Wij herinneren maar aan den kleuter van pater Van Ginneken
(De Roman van een Kleuter, bl. 127) « Vader mag nooit met moeder
alleen in de kamer zijn, vade mag niet... dit doen of dat doen, ligt hem
op den mond bestorven, maar vooral vade mag moene niet kusje geve.
Aileen als vader eens heel lief tegen hem geweest is, en Keesje dan
eerst zelf een kusje van moeder heeft gehad, zegt hij soms goedig en
getroost : vade mach moene kopje (kusje) geve. Maar vlak erop keert hij
zich of om het niet te zien en roept gejaagd : niet te Wang, niet te Wang
(niet te lang). En op andere oogenblikken heet het heelbeslist : mach
moene en vade niet met me me pate (niet stilletjes elkaar iets toefluisteren). »
In het verder psychoanalytisch onderzoek van de sprookjesvorming
valt dan nog op, het overwegend sexueel element in het symbolism
der sprookjes. De primitieve identificatie van sexueele handelingen
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met magische... ritueele gebruiken, benamingen in den landbouw, en
van dagelijksche gebruiks-voorwerpen, geven hier een vasten grondslag.
Het zwakke punt van de heele methode ligt hierin, dat zij op eene
analogie berust. Overeenkomstig eigenschappen van Broom en sprookje
werden bewezen. Wat voor het ontstaan van den droom bewezen was
op grond van uitvoerige studie en zorgvuldige analyse van de psyche
van den droomer werd 0 naar analogie . toegepast op het ontstaan van
het sprookje zonder gelijkaardige studie van den sprookjesverteller of
den sprookjesmaker.
De beteekenis der psychoanalyse voor de sprookjeskunde ligt niet in
de reeds verworven resultaten maar in het feit dat ze nieuwe mogelijkheden geschapen heeft, dat ze de eerste stralen geworpen heeft op
een gebied dat tot dan toe voor de folkloristen ten voile in het duister
was gebleven, het onbewuste en zijne invloeden op de phantasie.
Willen de psychoanalysten op het gebied der volksvertelsels oprecht
degelijk werk verrichten, dan mogen ze niet voortgaan met de resultaten der neurose- en droomanalyse toe te passen op toevailig hier en
daar genomen thema's maar moeten zij met hunne hulpmiddelen
vertellingen en vertellers voor elk bizonder geval onderzoeken, hun
ontstaan, ontwikkeling en samenhang analyseeren.
Wij hebben betrekkelijk breedvoerig de theoretische studie van
de volksvertelsels behandeld ; met het overzicht van het verzamelwerk
en van de overige vaklitteratuur kunnen we kort zijn. Voor de
sprookjesverzamelingen vermelden wij dus enkel de laatste bibliographische bronnen.
Over de belangrijkste sprookjesuitgaven die voor elk werelddeel
sedert de oudhheid tot 1914 verschenen zijn, geeft de finsche folklorist Aarne een uitstekend en samenhangend kritisch bibliographisch
werk : o Uebersicht der Marchenliteratur . verschenen als n r 14 van
de Folklore Fellows Communications. Verder wordt men jaarlijks op
de hoogte gehouden door de o Volkskundliche Bibliographic . van
Hoffmann Krayer te Basel. Zooals hooger vermeld werd, beschikt
het vak ook reeds over eene heele reeks handboeken. Het onmisbaarste is wel Grimm : Kind- und Hausmarchen, met de Anmerkungen. Deze Anmerkungen werden aangevuld en op de hoogte gebracht
van den huidigen stand der vergelijkende sprookjesstudie door het
monumentale werk van Bolte en Polivka : Anmerkungen zu den
Kinder- und Hausmarchen der Briider Grimm, waarvan reeds de drie
eerste deelen verschenen zijn. Deze bevatten de « Anmerkungen zu
den einzelnen Marchen .. Niet enkel worden bij elk sprookje van
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Grimm al de hun bekende varianten vermeld, maar alle varianten
worden vergeleken, al hun afzonderlijke motieven in 't bizonder
behandeld. Liedjes, rijmpjes, tooverformulen, die in verband staan
met de bepaalde sprookjesmotieven, worden alle mede ter vergelijking
bijgebracht. De vierde en laatste band van dit werk zal bevatten een
« Motivregister », een geschiedenis van de Grimsche verzameling en
als slot een « Uebersicht iiber der Marchenvorrat der andern Volker V.
Dit werk is eenig.
De twee engelsche handboeken zijn allebei verouderd. Het kleine
van J. Tackray Bunce : Fairy Tales. Their origin and- Meaning, 1878,
is een vulgarisatie van de arisch-naturistische theorie van Max Muller.
Clouston's « Popular Tales and Fictions, their Migrations and Transformations v 2 din 1887, geeft ons de orientalistische theorie van
Benfey.
Buiten het degelijk werkje « Das Marchen » van Friedr. von der
Leyen, dat een gematigd indianisme voorstaat, heeft men in Duitschland nog een paar handboekjes : 0 Das deutsche Volksmarchen » 1917
en Thime « Das Marchen V 1909. Dit laatste verschenen in de reeks
. Handbiicher zur Volkskunde » kan bizonderen dienst bewijzen als
inleiding van het vak, het geeft goede overzichten en een flinke
bibliographie.
Van al de handboeken is . La Formation des Legendes » van
A. van Gennep, zeker het degelijkste en het best op de hoogte. Niet
aan oningewijden, maar elkeen die met de studie der volksvertelsels
reeds vertrouwd is, bewijst dit boek uitstekende diensten.
Hier in Vlaanderen ook hadden wij een handboekje : . Contes
Flamands » van Is. Teirlinck, verschenen in de Bibliotheque Beige de
Connaissances Modernes. Feitelijk bevat dit niets dan een classificatie van de vertelsels met voorbeelden. Van de laatste vlaamsche
verzamelwerken verdient er een speciaal onze aandacht, het bundeltje van Gust Lamerant . Vlaamsche Wondervertellingen uit Fransch
Vlaanderen D Yper 1911. Al deze wondervertellingen werden opgeteekend uit den mond van een verteller uit Winnezeele geboren in
1835, die ze zelf had hooren vertellen in zijn jeugd van een zager to
Hazebrouck. De « Studien en Essays over Oude Volksverteisels » van
Alfons De Cock — vergelijkende sprookjeskunde — bevat het belangrijkste wat bier over de volksvertelsels geschreven werd ; werk dat
kan vergeleken worden met de . Anmerkungen D van Bolte en
Polivka ; geen voorbarig theoriseeren, maar rijke documentatie over
overlevering en verspreiding van het sprookje.
Uit het werk van de Cock en de enkele opstellen van Aug. Gittee
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en Pol de Mont — alles wat de studie der volksvertelsels in Vlaanderen heeft opgeleverd — weten wij dat alle soorten van vertelsels
in Vlaanderen nog verteld worden en dat onze vertelasels, in min of
meer gelijkaardigen vorm, eigen zijn aan heel het menschdom om zoo
to zeggen. Maar wat weten wij over het « leven D van de vertelsels ?
Weten wij wat oude vrouwtjes, wat mannen, wat kinderen vertellen ?
Als er sprake is van kindervertelsels denkt men aan « Asschepoester .,
aan « Jan de(n) Beer ., aan « Sneeuwwitteken D . Dit zijn de vertelsels
die moeders en grootmoeders aan de kinderen vertellen; dat is niet
wat de kinderen zelf bezighoudt. In plaats van zoo'n ingewikkelde
histories vertellen de kleine kinderen onder mekaar, heel korte vertelsels als dit
Van 'ne jongen die aan 't spitten was.
. Daar was 'ne keer 'ne jongen en die was aan 't spitten, en da'
. waren allemaal vijf frankstukken, en hij plantte die en da' werden
. allemaal patatten.
of als deze vervorming :
Van 'ne moordenaar.
. Daar was 'ne keer 'ne moordenaar en die moest vergaan en hij
. kwam daar in en huis en hij langde daar het geld en hij kocht
. hem een schoone kas. Dan moest hij bij nen anderen moordenaar
. en daar zat een vogelken da' riep : « Ge moogt daar nie bijgaan
. want anders wordt g'ook vermoord .. En hij ging terug en ging
. 't geld terugdragen dat hij gepakt had ..
Zoo'n vertelseltjes zijn heel zeker niet zoo artistiek als Roodkapje
en « De betooverde Prinses . maar kunnen ons veel meer leeren over
de psyche van het kind.
Weten wij waar en wanneer bepaalde vertelsels verteld worden,
bij welke werken — hopplukken, kantwerken ? — Kennen wij de
vertelseltaal, den eigenlijken vorm der vertelsels ?
Bij de bespreking van het werk van Cohen « Nederlandsche Sagen ..
in de laatste aflevering van den vorigen jaargang van Volkskunde,
word gezegd dat men door woordelijke opname en weergave van de
vertelsels, en het vermijden van verfraaing en fantasie, maar al to
dikwijls het leven doodt van de vertelsels. Het is zeker dat de woordelijke opname van een vertelsel in een boek, heel wat anders is
dan het vertelsel in den mond van den verteller, met houding,
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gezichtuitdrukking, gebaren en milieu. Om een volledig beeld van
een vertelsel te bekomen zouden wij een phonographische- en een
filmopname moeten hebben, maar een woordelijke opname zal ons in
alle geval meer van 't oorspronkelijke bewaren dan een litterair
orngewerkte weergave. 't Is louter inbeelding te meenen dat men
door stijl-toevoegsels de gebaren kan vervangen. Zulke gestyleerde
sprookjes zijn literatuur, geen wetenschap. Daarbij, woordelijke
opnamen in den eigenlijken zin hebben wij nog niet, zulke kan men
enkel stenographisch bekomen. Zulke stenographische opnamen
toonen ons nu dat de meeste logiek en veel van den schoonen samenhang in onze geboekte sprookjes, vervorming is van het volksgoed.
Waar men tornt aan deze eigenschappen (of gebreken ?) van den
vertelselvorm, kan deze geen dienst meer doen als wetenschappelijk document, als bijdrage tot de kennis van de denkvormen van het
yolk. Het volgend kort vertelseltje komt van een vrouwtje van vijftig
jaar, een kantwerkster van Hamme die kan lezen en schrijven, maar
naief en lichtgeloovig, een echte vertelster, die over een heelen
schat vertelsels beschikt.
Van dieën oan.

(phonetische tekst bij benadering naar eene stenographische opname).
« Dor was ne kieer e maeske en da maeske was veruerdieeld vur
. on nen buem opgongen te worren.
. — En die stond op traan mee ne jongen.
En die jongen die wiest dadde da se onplichtig was.
.
. — Mor ze bonnen eur Loch mor on dieen buern.
. — En die zae da se onplichtig was.
. — En dor moest ze acht dagen oanangen vur eur vliees van de
. van de vogelen te loaten af te pikken.
. — En alle daogen moest die jongen vur de rechter verschijnen,
. en alle daogen zag die jongen dat da maésken onplichtig was. En
. e de rechter die zae da se wel plichtig was.
. Awel . zae die jongen ., z'es nié plichtig ., zegt sje. En as die
acht
daogen dejn om woaren de wier ta toar tribenoal af.
.
›) De kwam die jongen op ta tribenoal en de wier da maeske
veruerdieeld.
« Da's zue onwoar . zae die jongen, « as dant woar
1
. es, da the gulder, — as da nen oan die gebroan es, die za der
. t' noent op toffel kommen . zaetsje, « tusschen twelven en t'n
3>

ieenen » zaetsje.
g -

En den oan . zaetsje « die za drae kieere kroan . zaetsje.
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. En den oan die kroaden drae kieeren en 't maeske wier losgela. ten, ze kwam er ongeschonnen af.
. Z'ontvong alle daogen eur spijs van euren engel bewaarder, en
. doroan wieste ze den da se nie plichtig 'n was.
D En de liête z'eur los.
» Dormee was den tribenaal av en 't maeske was verlost ..
Van meer belang dan de kennis van den vorm, is te weten wat nog
geloofd wordt van de vertelsels ; de beteekenis van het vertelsel voor
den verteller zelf ; hoe nil nog vertelsels ontstaan.
De moeder van de vertelster, waarvan wij 't voorgaand vertelsel
mededeelen, had ongehuwd samengeleefd met een weduwnaar, een
landbouwer bij Wien zij diende en waarvan zij twee kinderen, een tweeling, gehad heeft. Over hare moeder nu (die bizonderheden uit hoar
leven hebben wij later maar vernomen) vertelde het vrouwtje, tusschen
een reeks andere sagen en sprookjes in, dat het spookte bij den boer
waar deze diende : alle nachten van twaalf tot een, werd de boer in zijn
bed gekweld, tot dat de afgestorven echtgenoote eens op middernacht
aan de meid, hare moeder dus verscheen, haar beval zielmissen te
laten doen en andere boetvaardigheden en dan onder den vorm van
een groote grijze kat verdween. De psychische samenhang tusschen
het leven van haar moeder en dit vertelsel is klaar.
Eerst nadat wij een reeks monografieen hebben, met den volledigen
vertelselschat van bepaalde personen, van verschilligen ouderdom,
stand en geslacht, met de meest uitvoerige inlichtingen over die personen in verband met hunne vertelsels, kunnen wij met verder behulp
van ethnologic en psychologie nader treden tot de groote vragen van
het ontstaan, den groei, de ontwikkeling, de beteekenis der yolkvertelsels.
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