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JANUARI.
rautut= of Znutuinaanö.
V. M. Maandag 6. — Q L. K. Dinsdag 14. — 4 N. M.
Dinsdag 21. - 3 E. K. Maandag 27.

1 Woensd. Besnijdenis van 5eTus, ss Euphrosina, Osmund
Dond.
ss Adelhard, Concordius, Aspaas, Macarius
ss Genoveva, Cyrijn, Florens, Salvator
3 Vrijd.
ss Pharahilde, Benedicta, Rigobert, Titus
4 Zaterd.
ss Telesphoor, Edward, Amata, Januaria
5 Zond.
6 Maand. HH. 3 Koningen : Balthazar, Kasper, Melchior
ss Hillo, Wittekind, Reimond, Polyant
7 Dinsd.
8 Woensd. ss Goedele, Luciaan, Erard, Palladius
ss Paschasia, Basilissa, Epictetes, Jelijn
9 Dond.
ss Agatho, Abdus, Domitiaan, Gundisalf
10 Vrijd.
ss Hyginus, Honorata, Hortensius, Theodos.
ii Zaterd.
12 Zond.
ss Arcadius, Valentiniana, Cesaria, Probus
ss Godfried, Leontius, Veronica, Remeeuws
I 3 Maand.
ss Hilarius van Poitiers, Felix (van Nola)
14 Dinsd.
15 Woensd. ss Pauwel (l e eremijt), Maurus
ss Marcellijn, Berard, Adelwijn, Priscilla
16 Dond.
2

17 Vrijd.

ss Antoon, Emilia, Leonilla
ss Pietersstoel te Rome, Prisca, Venerandus
H. Naam Jei'us. ss Knuut, Maria van Bethanië
ss Fabiaan, Sebastiaan, Celidonia
20 Maand.
21 Dinsd.
ss Agniete, Meinraad, Fructuosus, Epiphanes
22 Woensd. ss Vincent, Anastaas, Walter, Meinhard
23 Dond.
Trouw van Maria. as Emerentia, Hildefons
24 Vrijd.
ss Timotheus, Babylas, Philo, Metellus,
ss Pauwels bek., Apollonius, Adelwiva, Castula
25 Zaterd.
ss Polycarp, Paula, Alfons, Xenophon, Rodolf
26 Zond.
ss Jan Guldenmond, Vitaliaan, Engelbert
27 Maand.
ss Juliaan, Karel (de Groote), Cyril, Reinout
28 Dinsd.
29 Woensd. ss Frans van Sales, Valerius
ss Martina, Adelgonde, Bathilde, Felix (paus)
3o Dond.
ss Petrus•Nolasc., Marcella, Eudoxia
Vrijd.

Zaterd.
1 9 Zond.

FEBRUARI.
ZprolUW= of Acgenmaanti•
Q V. M. Woensdag 5. -- Q L. K. Woensdag 12. - 0 N. M.
Woensdag 19. -- 3 E. K. Woensdag 26.
Zaterd.
Zond.
3 Maand.
4 Dinsd.

ss Ignaas, Sigebert, Eubert, Wijnand
Septuagesima. 0. L . V. Lichtmis. ss Heracliet
ss Blasius, Berlinde,, Celsa, Azarias
ss Joanna, Andreas-Cors., Rembert (v. Thorh out)
5Woensd. ss Agatha, Adele, Bertolf, Bertrada
6 Dond.
ss Amand, Dorothea, Vedast
7 Vrijd.
ss Romuald, Gonzalf, Theodoor, Rijkhart
8 Zaterd.
ss Joannes van Matha, Werner, Jacoba
9 Zond.
Sexagesima. ss Apollonia, Ansbert, Nicephoor
10 Maand.
ss Willem, Scholastica, Paschaas, Attala, Sara
ii Dinsd.
ss Desideer, Adolf, Ceciliaan, Donata
12 Woensd. ss Eulalía, Meletius, Claudiaan
13 Dond,
ss Gijsbrecht, Lucijn, Catharina
ss Valentijn, Poliaan, Abraham.
1 4 Vrijd.
i5 Zaterd.
ss Faustijn, Jovita, Melis
i6 Zond.
Quinquagesima. ss Juliana, Maxim a, Secundus
17 Maand.
ss Silvijn, Mariana, Chrysant
i8 Dinsd.
Vastenavond. ss Simeon, Constancia, Zephyrina
19 Woensd. Aschdag. ss Gabinius, Beatus, Tullius
20 Dond.
ss Eleutherius, Eucherius
21 Vrijd.
ss Pepijn, Vitalina, Gombert, Verulus
22 Zaterd.
ss Pieters stoel te Ant., Margareta
23 Zond.
Quadragesima. ss Petrus-Damiaan, Leonora
24 Maand.
ss Matthijs (apostel), Marcellina
25 Dinsd.
ss Walburgis, Gothard, Adelm
26 Woensd. ss Alexander, Porphyrius, Leonius
27 Dond.
ss Leander, Gelaas, Honorina
28 Vrijd.
ss Romaan, Basilia, Ermina, Ven eria
1

2

MAART.
7LntE= of Durrgmaatth.
tb V. M. Donderdag 6. — (( L. K. Vrijdag 14. -- II N. M
Donderdag 20. - D E. K. Vrijdag 28.
1 Zaterd.
ss Albijn, Rogier, Sigismond, Photijn
Zond.
Reminiscere. ss Karel (de Goede), Absolon
3 Maand.
ss Kunegonde, Camilla, Emerit
4 Dinsd.
ss Casimir, Lucius, Archelaus, lEnaras
5 Woensd. ss Theophiel, Oliva, Theophania
6 Dond.
ss Coleta, Fridolijn, Vibiaan
7 Vrijd.
ss Thomas (van Aquine), Victorina, Perpetua
8 Zaterd.
ss Joannes van God, Philemon,,Herenia, Dion
9 Zond.
Oculi. ss Francisca-Obi., Reinhard, Gregoor
10 Maand.
de HH. 40 Martelaren te Sebaste
11 Dinsd.
ss Heraclius, Constantijn, Flrmiaan
12 Woensd. ss Gregoor (de Groote), Rosina, Nestor
13 Dond.
ss Euphrasia, Dionysia, Patricia, Romana
ss Mathilde, Alfried, Frontina, Arnout, Liebert
14 Vrijd.
15 Zaterd.
ss Longijn, Nicander, Walter, Aristobulus
16 Zond.
Lcetare. ss Eusebia, Heribert, Castor, Cyriacus
17 Maand.
ss Patricius, Jozef van Arimathea
18 Dinsd.
ss Gabriel (aartsengel), Ingenua
19 Woensd. ss Jozef, Jozefina, Amant, Sibilla
20 Dond.
ss Ambroos, Joachim, Claudia
21 Vrijd.
ss Benedictus (1` abt), Amator, Angelica
ss Catharina (van Zweden), Eelko, Herlinde
22 Zaterd.
23 Zond.
PassieTondag. ss Victoriaan, Fidelis
ss Aldemar, Artemon, Romulus, Bernulf
24 Maand.
25 Dinsd.
0. L. V. Boodschap. ss Einhard, Pelagius
26 Woensd. ss Emmanuel, Ludger, Pontius
27 Dond.
ss Lazarus, Augusta, Ernst
28 Vrijd.
0. L. V. der VII Weeën. ss Sixtus III, Malchus
29 Zaterd.
ss Bertold, Jonas, Ludolf
3o Zond.
Palmjondag. ss Quirijn, Regulus, Liberata
31 Maand.
ss Cornelia, Benjamin, Menander, Amos
2

APRIL.
rioter= o f Oroomaonb.

fj V. M. Zaterdag 5. -- ( L. K. Zaterdag 12. - ® N. M.
Zaterdag 19. -- ) E. K. Zondag 27.
ss Hugo, Alexandra, Emma, Walderijk
1 Dinsd.
Woensd. HH. 5 Wonden van Jezus, s Frans van Paula
Witte Donderdag. ss Rijkhard, Alexandrina
3 Dond.
4 Vrijd.
Goede Vrijdag. ss Isidoor (van Sevil.), Hilzebert
ss Vincent (Fern), Silvia, Eva, Juliana
5 Zaterd.
Paschen. ss Sixtus I, Celestijn, Faustina
6 Zond.
ss Herman-Jozef, Clotarius
7 Maand.
ss Perpetuus, Walter, Dionijs
8 Dinsd.
9 Woensd. H. Bloed van J.-C. ss Waldetrude, Hugo
ss Macarius (biss.), Ezechiel
10 Dond.
ss Leo (de Groote), Eliza, Godebesta, Isaai
11 Vrijd.
ss Julius, Boudewijn
12 Zaterd.
Quasimodo. ss Hermengildis, Justijn (de wijsgeer)
13 Zond.
ss Tiburtijn, Valeriaan
14 Maand.
ss Petrus-Gonzales, Octavia, Abbo
15 Dinsd.
16 Woensd. s Joachim (van Senen)
ss Aniceet, Rudolf, Isidora
17 Dond.
ss Idesbald, Perfectus
18 Vrijd.
s Bernaard (de boetveerdige)
19 Zaterd.
Misericordia. ss Hildegonde, Floribert, Oda
20 Zond.
ss Anselm, Benanus-Simeon, Silvius
21 Maand.
ss Soter, Cajus, Leonidas
Dinsd.
22
23 Woensd. ss Joris, Geeraard (van Toul.), Leontia, Achilles
ss Fidelis (van Sigmaringe), Valeria
24 Dond.
ss Erminus, Aniaan, Heribald, Moreus
25 Vrijd.
ss Marcellijn, Felicia, Cletus, Blanca
26 Zaterd.
Jubilate. Bescherming van S. JoTef, s Angela
27 Zond.
2

ss Marcus (ev.), Vitalis, Prudens
28 Maand.
ss Petrus (mart.), ,iebert, Gondebert
29 Dinsd.
3o Woensd. ss Catharina (van Senen), Emiliaan, Rosemond

MEI.
Nod--

IS

onnemaant

(j) V. M. Zondag 4. — C L. K. Zondag 1 i . — # N. M. Zondag 18. — j) E. K. Maandag 26.
1 Dond.
ss Philip, Jacob, Florina, plandijn
Vrijd.
ss Athanaas (de Groote), Patientia, Walbrecht
3 Zaterd.
H. Kruisvinding. ss Juvenaal, Antonia
4 Zond,
Cantate. ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus
5 Maand.
ss Pius V, Angelus, Irene
6 Dinsd.
ss Jan in de olie, Victoriana, Judith
7 Woensd. ss Stanislaas, Justiniaan, Reginald, Quinta
8 Dond.
ss Michiels-openb., Itta, Iduberge
9 Vrijd.
ss 11lacarius verh., Gerontius, Gregoor (biss.)
ss Antoon van Flor.), Job
10 Zaterd,
11 Zond.
Vocenz . ss Eleonora, Mamertus, Achilles, Anthiem
ss Nereus, Renaat, Achilleus, Pancraas
12 Maand.
13 Dinsd,
ss Servaas, Dominica, Natalis, Agrippa
14 Woensd. ss Pacomius, Paschalis, Stephania, Erembert
15 Dond.
0. H. Hernelv. ss Dimphna, Gerebern, Sidronius
16 Vrijd.
ss Ubald, Hippolita
17 Zaterd.
ss Paschalis-Baylon, Gijzelbrecht, Fabius
Exaurli. ss Felix van Cant., Venantius, Hippolyta
18 Zond.
ss Ivo, Petr.-Cel., Dunstan
19 Maand,
ss Bernardijn (van Senen), Godwald
20 Dinsd.
21 Woensd. ss Idisberga, Constantina, Laurentia, Antiochus
ss Melis, Julia, Gabriella, Adam, Rita
22 fond.
23 Vrijd.
ss Desideer, Emilia, Wilbert, Adela, Hermelinde
0. L. V. Hulp der Christenen. s Donatiaan
24 Zaterd.
Sinksen. ss . Urbaan, Maria-Magd. (van Pazzi)
25 Zond.
ss Philip-Neri, Theodora, Berngaar
26 Maand.
ss Joannes (paus), Oliverius
27 Dinsd.
28 Woensd. ss Germanus (van Parijs), Cressens, Armenia
ss Maximijn, Theodosia, Bonna
2(9 hond.
ss Fernand, Felix (paus)
3o Vrijd.
ss Petronilla, Amelia, Roeland
31 Zaterd.
2

JUNI.
`' oirier-,
, J V. M.

SS ebt=

of Vraafimaanb.

Dinsdag 3. — Q L. K. Maandag 9. — • N. M.
Dinsdag 17. — }) E. K. Woensdag 25.

H. Drievuldigheid. ss Pamphiel, Octaaf, Nina
ss Eugeen, Raas, Valentina, Blandina
3 Dinsd.
ss Clothilde, Adelbert
4 Woensd. ss Antonia, Bonifacia, Saturnina, Martialis
5 Dond.
H. Sacramentsdag. ss Bonifaas, Franco
6 Vrijd.
ss Norbrecht, Paulina, Delphina, Aldrik
ss Robrecht, Landolf, Godschalk
7 Zaterd.
ss Medard, Gildard, Wihelmina, Calliopa
8 Zond.
ss Pelagia, Columbus
9 Maand.
ss Margriete van Sch., Landrik, Maurijn
io Dinsd.
11 Woensd. ss Barnabas, Amabilis, Roselina, Adelheid
ss Joannes (van Sahagun), Basilides, Odolf
12 Dond.
13 Vrijd.
H. Hart van yepus. s Antoon (van Padua)
14 Zaterd.
ss Baselis (de Groote), Quintiaan
ss Modest, Vitus, Landelijn, Hilariaan
15 Zond.
ss Luitgarde, Joannes-Franciscus
16 Maand.
ss Alena, Reinier, Isaurus, Ismael
17 Dinsd.
18 Woensd. ss Marcus, Marcelliaan, Fortunaat, Geerland
ss Gervaas, Protaas, Raso, Odo, Alena
19 Dond.
20 Vrijd.
ss Florentina, Ida, Brnigna
ss Aloys van Gonzaga, Reimund, Demetria
21 Zaterd.
ss Paulijn van N., Everhard, Albaan, Annibal
22 Zond.
ss Ediltrude, Agrippina, Maria van Oignies
23 Maand.
24 Dinsd.
ss Jan (de Dooper). lewan, Diedolf
25 Woensd. ss Elooi's verheffing, Prosper, Bertha, Willem
26 Dond,
ss Joannes en Paulus, Max .entius, Deodaat
ss Liebwin, Ladislaas, Stephania
27 Vrijd.
ss Ireneus, Plutarchus
28 Zaterd.
ss Pieter en Pauwel, Beata, Alexia, Aletha
29 Zond.
Gedachtenis vans. Pauwel. ss Emiliana, Lucina
3o Maand.
I Zond.

2 Maand.

JULI.
`ooimaani.
0 V. M. Woensdag 2. -- Q L. K. Woensdag g. — ® N. M .
V. M . Donderdag 31.
Donderdag 17.-1 E. K. Vrijdag 25. —

a

ss Rombout, Guthago, Esther, Regina
1 Dinsd.
Woensd. Maria-Visitatie., ss Otto, Marcia
ss Heliodoor, Anatool, Abel, Eulogius
3 Dond.
ss Ulrik, Flaviaan
4 Vrijd.
ss Cyrillus en Methodius, Leontina, Zenaïs
5 Zaterd.
ss Godelieve, Isaias, Goard, Tranquillijn
6 Zond.
ss Wibo, Odo, Edelberge, Nicosti ates, Illidius
7 Maand.
ss Landrada, Elizabeth (van Portugaal), Kiliaan
8 Dinsd.
9 Woensd. HH. 19 Martelaren van Gorcum, s Anatolia
ss Amelberge , Rufina, Secunda, de 7 Gebroeders
10 Dond.
ss Pius, Benedictus' verheff., Hildolf, Sabijn
11 Vrijd.
ss Joannes-Gualbert, Jason, Nabor, Felix (mart.)
12 Zaterd.
ss Anacleet, Hendrik-Dionijs, Mildrada
13 Zond.
ss Bonaventura, Izabella van Portugaal, Vincent
14 Maand.
ss Hendrik, Bernaard van Baden, Zosima
15 Dinsd.
16 Woensd. 0. L. V. (van Carmel.). s Reinhild
17 Dond.
ss Alexis, Arnout, Odilia
Feestdag H. Schapulier, H. Sacram. van Mirakel
i 8 Vrijd.
ss Vincent van Paulo, Arsenius, Justa, Aurelia
19 Zaterd.
ss Margriete, Hieronymus-lEm. Ontkommere
20 Zond.
ss Daneel, Praxedes, Fastrada, Victor
21 Maand.
ss Maria-Magdalena, Wandregisil, Platos
22 Dinsd.
23 Woensd. ss Liboor, Apollinaris, Paschier, Romula
ss Christina, Nicetas, Aquilina, Aglibert
24 Dond.
ss Jacob de Meerdere, Clodesinda, Christoffel
25 Vrijd.
ss Anna, Noella, Exuperia, Olynipius
26 Zaterd.
ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroed., Constantijn
27 Zond.
ss Nazarius, Innorentius, Victor, Hildebrand
28 Maand.
ss Martha, Straphina, Beatrijs, Callinicus, Odolf
29 Dinsd.
3o Woensd. ss Abdo, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
ss Ignaas (van Loyola), Germaan (van Auxerre)
31 Dond.
2

AUGUSTUS.
eog5f= of /loutumaanb.
Q L K. Donderdag 7. — O N. M. Vrijdag i5. — ) E. K.
Zaterdag 23. — © V. M. Zaterdag 3o.
S. Pieters banden. ss Eleazar, Bavo's verheffing
Zaterd.
Aflaat Portiunc., 0. L. V. der Eng., s Gustaaf
3 Zond.
ss Stephanus' vinding, Nicodemus, Gamaliël
ss Domier, Aristarch, Tertulliaan
4 Maand.
0. L. V. ter Sneeuw. ss Cassianus, Oswald
5 Dinsd.
6 Woensd. Christus' gedaanteverandering. s Sixtus II
ss Cajetaan, Donaas, Albrecht
Dond.
ss Cyriacus, Joannes (de Aalm), Hormisdas
8 Vrijd.
q Zaterd.
ss Justijn (van Alex.), Veriaan, Secundiaan
ss Laurens, Asteria, Sara, Myron
10 Zond.
ss Suzanna, Philomena, Goorik, Tiburs
11 Maand.
ss Clara, Hilaria, Porchaar, Florimond
12 Dinsd.
i3 Woensd. ss Hippoliet, Concordia, Radegonde
ss Athanasia, Eusebius, Marcellus
14 Dond.
Maria- Hemelvaart. s Napoleon
i5 Vrijd.
ss Rochus, Hyacinth, Arnout, Arsacius
16 Zaterd.
ss Bertrand van Comminge, Rogaat
17 Zond.
18 Maand.
ss Heleno, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
19 Dinsd.
ss Julius, Magnus, Lodewijk Flores (van Antw.)
20 Woensd. ss Bernaard, Samuel, Christoffel
ss Joanna van Chantal, Privaat, Euprepius
21 Dond.
ss Joachim (vader van 0. L. V.), Philibert
22 Vrijd.
23 Zaterd.
ss Philip Benitius, Lupus, Sidoon, Zacheus
ss Bartholomeus, Georgius-Limniota, Talionus
24 Zond.
25 Maand.
ss Lodewijk, kienesius, Hunegonda, Hermes
26 Dinsd.
ss Zephirijn, Adriaan, Ebbo, Abund
27 Woénsd. ss Euthala, Cesar, Jozef (van Calasanct.)
28 Dond.
ss Augustijn, Hermes, Bibiaan
29 Vrijd.
ss Jans onthoofding, Sabina, Verona
3o Zaterd.
ss Roza van Lima, Fiacrius, Stentor, Felix (mart.)
31 Zond.
ss Izabella, Reimond-Nonnaat, Amaat
1 Vrijd.

2

7

SEPTEMBER.
'Atrfot=, Clew of

(

ifmaanb

L. K. Zaterdag 6. — © N. M. Zondag 14. -- 1 E. K. Zondag 21. - © V. M. Zondag 28.

I Maand.
ss Gillis, Gedeon, Nivard, Ammon, Melis
ss Steven (van Hongarië), Boleslaas, Agricola
Dinsd.
3 Woensd. ss Remakel, Seraphia, Erasma, Agulf, Theela
ss Rosalia, Candida, Hirmingarde, Mozes
4 Dond.
HH. Engelen-Bewaarders, s Laurens-Justiniaan
5 Vrijd.
ss Onesiphoor, Humbert, Magenwald, Zacharias
6 Zaterd.
7 Zond.
ss Regina, Hilduard, Clodoald, Willebrord
0 L . V . Geboorte. ss Adriaan, Corbiniaan
8 Maand.
9 Dinsd.
ss Omaars, Dorotheus, Stratonus, Dionijs
10 Woensd. ss Nicolaas (van Tolentijn), Pulcheria, Daviet
11 Dond.
ss Vinciana, Patiens, Protus, Theodora
s Guido (van Anderlecht)
12 Vrijd.
i3 Zaterd.
ss Amaat, Flederijk, Maurilius, Eulogius
H. Naam van Maria. H.-Kruisverheffing
1 4 Zond.
15 Maand.
ss Nicodemus, Carolina
16 Dinsd.
ss Cornelis, Cypriaan, Euphemia, Eudita
17 Woensd. ss Lambrecht, Hildegaard, Frans (stigm.)
/8 Dond.
ss Sophia, Thomas (van Villa-Nova), Esther
19 Vrijd.
s Januarius
20 Zaterd.
ss Eustaas, Philippa, Nilus, Peleus
21 Zond.
ss Mattheeuws (apostel en ev.), Gerolf, Maura
22 Maand.
ss Maurits en t,000 mart.
23 Dinsd.
ss Thecla, Linus, Polyxena, Soxius, Xantippa
24 Woensd. 0. L. V. van Genade. ss Godevaart, Domina
25 Dond.
ss Firmijn, Cleophas, Scipio, Herculaan
26 Vrijd.
ss Justina, Eusebius, Albaan
27 Zaterd.
ss Cosmas, Damiaan, Hildetrude, Epicharis
28 Zond.
0. L. V. der VII Weeën. ss Wenceslaas, Chariton
29 Maand .
ss Michiel (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
3o Dinsd.
ss Jeroen, Honorius, Karlo:nan
2

OCTOBER.
SS tin=, Illo le r=

(

of 3aaimaanb.

L. K. Zondag 5. — . N, M. Maandag 13. — D E. K.
Dinsdag 22. -- 0 V. M. Maandag 27.

1 Woensd. ss Bavo, Remeeuws, Piatus, Ananias, Domlin
ss Gerijn, Luudgar, Thomas van Herefort
Dond.
s Geeraard van Brogne)
3 Vrijd.
ss Frans (van Assisi), Petronius, Aurea
4 Zaterd.
H. RoTenkrans. ss Placidus, Flavia, Flaviana, Galla
5 Zond.
ss Bruno, . Egidia, Fidea, Castus
6 Maand.
ss August, Sergius, Marcus (paus)
7 Dinsd.
8 Woensd. ss Brigitta, Albertina, Thais, Demetrius
ss Gijzelen, Denijs, Rusticus, Gunther
9 Dond.
s Frans (van Borgia)
io Vrijd.
ss Gommar, Zenaida, Placida, Bruno, Probus
11 Zaterd.
Moederschap van Maria. s Maximiliaan,
12 Zond.
ss Edward, Gerald
13 Maand.
ss Donatiaan, Callistus, Fortunata, Buchard
14 Dinsd.
15 Woensd. ss Theresia, Longina, Debora, Agileus
ss Seraphijn, Gallus, Balderik, Armogast
16 Dond.
ss Hedwig, Oseus
17 Vrijd.
ss Lucas, ev., Justus, Triphonia, Ethelinde
18 Zaterd.
Zuiverheid van Maria. s Petrus van Alcantara,
19 Zond.
20 Maand. ss Caprasius, Wendelijn
ss Ursula en XI D1 maagden, Hilarion, Oscar
21 Dinsd.
22 Woensd. ss Cordula, Philip (van Heraclee), Elodia
ss Joannes-Capistranus, Severijn, Servandus
23 Dond.
ss Raphael (aartsengel), Evergist, Magloor
24 Vrijd.
ss Crispijn, Crispiniaan, Marciaan, Daria
25 Zaterd.
ss Evarist, Bernward, Rogatiaan
26 Zond.
ss Florentijn, Frumens, Elesbaan
27 Maand.
ss Simoen, Judas-Thaddeus, Anastasia, Faro
28 Dinsd.
29 Woensd. ss Narcis, Gaudens, Ermelinde, Maximiliaan
ss Germaan (van Capua), Zenobia, Aurelia
3o Dond.
ss Quintijn, Lucilla, Wolfgang
31 Vrijd.
2

NOVEMBER.

CacQf= of rogfmsanb.
( L. K. Dinsdag 4 . -- • N. M. Woensdag

Woensdag 19. — ,-^ V. M.

12. -

Woensd.

1

E. K.

26.

Allerheiligen. ss Cesar, Benignus
I Zaterd.
AllerTielendaw. ss Theodoor, Tobias
Zond.
ss Huibrecht, Malachias, Pyrmijn, Sylvia
3 Maand.
ss Karel (Borromeus), Modesta, Emerik
4 Dinsd.
5 Woensd. ss Zacharias, Epistemis, Odrada, Malachytas
ss Leonaard, Winok, Atticus
6 Dond.
7 Vrijd,
0. L. V. van Bijstand. s Willebrord
de 4 Gekroonde broeders, s Govaart
8 Zaterd.
Kerkwijding. ss Theodoor (Tiro), Mathurijn
9 Zond.
ss Andreas (Avellinus), Triphon
io Maand.
ss Marten, Theodoor (Studites)
i t Dinsd.
12 Woensd. S. Lieven, patroon van Gent, s Cunibert
ss Didacus, Stanislaas (Kostka), Brixius (Zebina)
i3 Dond.
ss Veneranda, Jocundus, Victorina
14 Vrijd.
ss Leopold, Maclovius, Machuit, Geertruide
i5 Zaterd.
ss Edmond (van Kantelb.), Eucherius, Otmar
i6 Zond.
17 Maand.
ss Zacheus, Alpheus, Gregoor-Thaumaturg
i8 Dinsd.
ss Odo, Basilica, Hesychius, Hilda
19 Woensd. ss Elizabeth van Hongarte, Pontiaan, Abdias
ss Felix (van Valois), Agapius, Bernward
20 Dond.
21 Vrijd.
Maria-Presentatie. ss Columbaan, Gelaas
ss Cecilia, Alphonsina, Appias
22 Zaterd.
23 Zond.
ss Clemens, Adela (van Diest), Lucretia, Trudo
24 Maand.
ss Joannes (van 't Kruis), Flora, Firmina
25 Dinsd.
ss Catharina, Erasmus, Jucunda
26 Woensd. ss Petrus (Alex.), Koenraad, Silvester (van Osimo)
ss Maximus, Virgilius, Siegfried, Nicon
27 Dond.
28 Vrijd.
ss Mansuetus, Amedeus, Josaphat, Oda
ss Saturnijn, Radboud, Philomeen, Barlaam
29 Zaterd.
3o Zond.
Advent. ss Andries, Zosiem, Castul, Trojaan
2

DECEMBER.
Joet=,

(

:S inttr-

o f Itrotinaanti.

L. K. Donderdag 4. -- 4 N. M. Vrijdag t2. - 1 E. K.
Donderdag i8. --- Q V. M . Vrijdag 26.

ss Elooi, Agerius, Olympiades, Proculus
1 Maand.
ss Bibiana, Natalia, Gudwald, Adria
Dinsd.
3 Woensd. ss Frans (Xaverius), Salerno, Hilaria
ss Barbara, Petrus (Chrysologus), Hortensia
4 Dond.
ss Salibas, Crispina, Dalmatius, Pelinus
5 Vrijd.
6 Zaterd.
ss Nicolaas, Petrus, Pascalis, Dionysia, Leontia
ss Ambroos, Phara, Eutropius, Geneboud
7 Zond.
Maria's Onbevlekte Ontvangenis. s Thiboud
8 Maand.
ss Leocadia, Philotheus, Gorgonia, Bassiaan
9 Dinsd.
to Woensd. ss Melchiades, Fulgens, Eulalia
ss Damaas, Basiliaan, Eutychius
I 1 Dond.
ss Constantijn, Waldemir, Heraclius, Justijn
12 Vrijd.
ss Joost, Lucia, Othilia, Autbert, Lucretia
i3 Zaterd.
ss Nicaas, Eutropia, Dioscorus, Volkwin
14 Zond.
ss Candidus, Philothea, Thalia, Gatiaan
15/ Maand.
ss Eusebius, Adelheid, Albina, Everhard
i6 Dinsd.
17 Woensd. ss Begga, Wivina, Olympiada, Yolenda
Verwachting der Geboorte Christi. s Gratiaan
18 Dond.
ss Nemesius, Fausta, Winiboud, Noë, Gregoor
19 Vrijd.
ss Philogoon, Ammiaan, Dominiek (van Sylos)
20 Zaterd.
ss Thomas (Didymus), Glycerius, Severijn
21 Zond.
ss Florus, Virginia, Flaviaan, Zeno
22 Maand.
23 Dinsd.
ss Victoria, Servulus, Cleomenes
24 Woensd. ss Gregoor (van Spoleta), Irmina, Delphina
Kerstdag. as Eugenia, Anastasia, Adalsende
25 Dond.
S. Steven, diak. en l e martel., s Theophanes
26 Vrijd.
27 Zaterd.
ss Joannes (apostel en evangelist), Nicerata
HH. OnnooTele Kinderen, s Theophila
28 Zond.
ss Thomas (van Kantelb.), Polydoor, Crescens
29 Maand.
3o Dinsd.
ss David, Regner, Sabijn, Anysia
3i Woensd. ss Silvester, Melania, Columba, Potentiaan
2

INSTELLING
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN
OPENBARE WERKEN.
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden,
HEIL.
Willende een nieuw bewijs geven Onzer bezorgdheid voor de belangen der Nederlandsche letteren;
Overwegende dat niets meer van aard is om
dezer ontwikkeling te bevorderen dan de inrichting
van een bestendig letterkundig genootschap ;
Op de voordracht van Onzen Minister van
Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken,
Wij hebben besloten en Wij besluiten
Art. I. Er wordt te Gent, onder de benaming
van Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, een genootschap ingericht van letterkundigen en geleerden, dat de studie en de beoefening
der Nederlandsche taal- en letterkunde tot voorwerp
zijner werkzaamheden zal hebben.

- 20 -

Art. 2. De Koning is de Beschermheer dezer
Academie.
Art. 3. I)e Academie bestaat uit : 1 0 werkende
leden ; 2° inlandsche en uitheemsche eereleden ;
3° inlandsche briefwisselende leden.
De titel van eerelid kan vergund worden
A. Aan werkende leden, welke door hunnen
ouderdom of door andere oorzaken zich in de onmogelijkheid zouden bevinden aan de werkzaamheden
der Academie te blijven deelnemen, of welke, na
hunne benoeming, zouden ophouden in België
gehuisvest te zijn.
B. Aan buitenlandsche geleerden, die zich hebben doen kennen door belangrijke werken.
Art. 4. Er zijn vijf-en-twintig werkende leden;
twintig dezer leden moeten Belgen zijn en in België
gehuisvest ; de vijf andere kunnen worden gekozen
onder Noord-Nederlandsche letterkundigen en geleerden, in België woonachtig.
Art. 5. De achttien eerste benoemingen van
werkende leden zullen worden gedaan door Ons.
De verdere benoemingen van werkende leden, de
benoemingen der eereleden en die der briefwisselende
leden worden door de werkende leden gedaan en
aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen.
Art. 6. De werkende leden vereenigen zich
maandelijks in gesloten zittingen, eenmaal 's jaars
in openbare vergadering.

De eereleden en de briefwisselende leden kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deelnemen met stemrecht.
Art. 7. De benoemingen voor openstaande plaatsen worden gedaan in de maandelijksche zitting
volgende op die, waarin kennis werd genomen van
het openvallen dier plaatsen.
Art. 8. Het bureel der Academie bestaat uit
eenen Bestuurder, eenen Onder-Bestuurder en eenen
Bestendigen Secretaris, allen gekozen onder de werkende leden.
Art. g. Het eerste bureel der Academie zal
benoemd worden door Ons.
Art. r o. Te beginnen met het tweede jaar van
haar bestaan, zal de Academie jaarlijks haren Bestuurder en haren Onder - Bestuurder benoemen.
Art. i I. De Bestuurder en de Onder-Bestuurder
kunnen niet onmiddellijk in dezelfde hoedanigheid
herkozen worden.
De benoemingen van den Bestuurder en van
den Onder-Bestuurder worden aan de goedkeuring
des Konings onderworpen.
Art. 12. De Bestuurder heeft het algemeen beheer
der Academie; hij zit alle vergaderingen voor en
maakt van rechtswege deel aller commissiën ; hij
doet beraadslagen over de verschillige punten, welke
in de bevoegdheid vallen van de Academie ; hij zamelt
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de stemmen in, door de leden uitgebracht, en spreekt
de beslissingen uit, welke met meerderheid -van stem-.
men genomen zijn.
In geval van ontstentenis wordt hij door den
Onder-Bestuurder vervangen.
Art. 13. De eerste benoeming uitgezonderd,
wordt de Bestendige Secretaris benoemd door den
Koning, op eene dubbele lijst van voorstelling, opgemaakt door de Academie, bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid der stemmen, in eene
zitting waar ten minste de twee derden der werkende
leden aanwezig zijn.
Art. 14. De Bestendige Secretaris houdt het
boek der beraadslagingen : hij anderteekent met den
Bestuurder de genomen beslissingen; hij levert de
bewijsschriften van goedkeuring en andere getuigschriften af; hij ontvangt de brieven en de memoriën
aan de Academie gezonden.
Hij is gelast met de briefwisseling en met de
bewaring der archieven en der bibliotheek.
Hij is daarenboven gelast met den rekendienst
der Academie.
Art. 15. Wanneer, door ziekte of eenig ander
wettig beletsel, de Bestendige Secretaris zich in de
onmogelijkheid bevindt de zittingen bij te wonen,
kan hij, naar eigen keuze, zich doen vervangen door
een werkend lid.
Art. 16. De Academie stelt haar reglement van,
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inwendige orde vast, dat aan de Koninklijke goedkeuring moet worden onderworpen.
Er kunnen aan dit reglement geene wijzigingen
worden gebracht dan op het voorstel van ten minste
vijf leden, met de toestemming van de twee derden
der werkende leden der Academie. Die wijzigingen
moeten aan de goedkeuring van den Koning worden
onderworpen.
De voorstellen tot wijzigingen van het reglement
moeten op de dagorde en in de bijeenroepingsbrieven
worden aangekondigd.
Art. i -v. Aanwezigheidspenningen en schadeloosstelling voor reis- en verblijfkosten, waarvan het
bedrag door Ons zal worden bepaald, kunnen aan
de leden worden toegekend.
Art. i8. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken is gelast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den

8n

Juli 1886.

LEOPOLD.
Van 's Konings vege :
De Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
Ridder DE MOREAU.

WETTEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

I,
De werkzaamheden der KONINKLIJKE VLAAMbevatten al de vakken der Nederlandsche taal- en letterkunde.
SCHE ACADEMIE

2.

De Academie bestaat uit : 1 0 vijf-en-twintig
werkende leden; 2° hoogstens vijf-en-twintig buitenlandsche eereleden ; 3' hoogstens tien inlandsche
briefwisselende leden ; 4° inlandsche eereleden, die
vroeger werkende leden geweest zijn.
3.

De kiezingen voor werkende leden geschieden in
maandelijksche
zitting, na die, waarin kennis gede
nomen is van het openvallen der plaatsen.
Eere- en briefwisselende leden worden gekozen
ééns in het jaar, in de gewone zitting vóór de
jaarlijksche open bare vergadering.
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Zittingen.
4.
1)e Academie vergadert in gewone zitting
éénmaal ter maand, en houdt jaarlijks eene openbare
vergadering in de maand December, na de gewone
zitting dier maand.
5.
De uitnoodiging tot het bijwonen der zittingen
wordt omtrent acht dagen te voren verzonden. Zij
meldt de voornaamste onderwerpen, die op de zitting te verhandelen zijn.
6.

De eere- en briefwisselende leden hebben het
recht de vergaderingen bij te wonen, behalve wanneer de Academie geheime zitting houdt. Zij kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deel nemen met stemrecht.
7.
Aan de geheime zittingen nemen geene andere
dan werkende leden deel.
De geheime zitting is verplichtend, telkens als
de Academie vergadert tot
1 0 het voorstellen en kiezen tot de openstaande
plaatsen in de Academie of in de Commissiën;
2° het beraadslagen over wijzigingen, toe te
brengen aan de Wetten;
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3° het opstellen der prijsvragen ;
4° het beoordeelen der ingezondene stukken.
Worden evenwel tot de geheime zitting, voorzien bij 40 , toegelaten, de eere- en briefwisselende
leden, die van den keurraad deel maken.
8.

De zitting begint stipt op het uur, bij den
uitnoodigingsbrief aangeduid, welk ook het getal
zij der aanwezige leden.
De zitting vangt aan met de lezing des verstags
over de vorige zitting en met de mededeeling der
ontvangen brieven.
Het is verboden, gedurende die lezing, den
Secretaris in de rede te vallen.
9.

Bij afwezigheid van den Bestuurder wordt zijne
plaats waargenomen door den Onder-Bestuurder.
Bij afwezigheid van den Bestuurder en van den
Onder-Bestuurder leidt het oudstbenoemde der aanwezige werkende leden, naar de volgorde der lijst van
het Jaarboek, de zitting.
I0.
De Bestuurder leest de dagorde, onmiddellijk
na de lezing en vaststelling des verslags.
• De dagorde, wat betreft de ingezondene verhandelingen, wordt geregeld volgens de dagteekening
van ontvangst bij den Bestendigen Secretaris.
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Al léén afgewerkte en op de dagorde vermelde
stukken worden in de zitting voorgelezen.
De dagorde wordt door het Bestuur vastgesteld.
Een voorstel, door minstens vijf leden schriftelijk
aan het Bestuur gedaan, veertien dagen vóór de
zitting, wordt op de dagorde gebracht.

II.
De voorlezingen, in de openbare zitting te
houden, worden in de voorgaande gewone zitting
aan de Academie onderworpen.
12.

In de gewone zitting vóór de jaarlijksche openbare vergadering wordt gestemd over het al of niet
bekronen der ingezondene werken.
13.

De werkende en briefwisselende leden zullen,
zooveel mogelijk, alle drie jaar een onuitgegeven
opstel aanbieden.
Elk jaar, in de maand October, zal de Bestendige Secretaris deze verplichting schriftelijk aan de
werkende en briefwisselende leden herinneren.
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Bestendige en tijdelijke Commissiën.
14.

Eene bestendige Commissie van tien leden is
gelast met het bevorderen van de studie der Oudgermaansche en Middelnederlandsche talen, met het
uitgeven van Middelnederlandsche werken, en met
het bevorderen van de studie der gewestspraken.
15.

De leden dezer Commissie worden onder de
werkende leden benoemd.
In geval van openstaande plaatsen worden de
nieuwe leden gekozen door de Academie, op eene
dubbele lijst van candidaten, door de Commissie
voorgesteld.
16.

Deze Commissie kiest in haar midden eenen
Voorzitter en eenen Secretaris.
17.

Deze Commissie is gelast met het aanleggen
eener verzameling van boeken betreffende gemelde
studiën.
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18.
Eene vergoeding van twintig frank het vel druks
wordt toegekend aan de leden, die gelast worden met
de critische uitgave van Middelnederlandsche werken.
Ig.

Al de uitgaven, van welken aard ook, door
de Commissie te doen, moeten vooraf aan het
Bestuur onderworpen en door de Academie goedgekeurd worden.
20.

De Academie benoemt verder in haar midden
zoo vele bestendige of tijdelijke Commissiën als de
aard van hare werkzaamheden zal vorderen.

Kiezingen.
2I.

Elke kiezing wordt in de uitnoodiging vermeld,
met aanduiding van het uur, waarop zij zal geschieden, en van 't getal der openstaande plaatsen.
22.

Bij de kiezing wordt volstrekte meerderheid van
stemmen vereischt. Evenwel, indien, na twee proeven,
geen der candidaten die meerderheid verkrijgt, gaat

-- 33 -men over tot eene herstemming tusschen de twee candidaten, die het hoogste getal stemmen bekomen hebben.
Bij gelijkheid van stemmen in deze laatste proef
is de oudste candidaat gekozen.
23.

Wanneer verscheidene plaatsen open staan,.
wordt voor elke plaats afzonderlijk gestemd.
24.

Elk jaar, in de maand October, stelt de
Academie het getal openstaande plaatsen van eereen briefwisselende leden vast. Zij benoemt eene
Commissie van-drie werkende leden die, gezamenlijk
met het Bestuur, voor elke dezer plaatsen twee
candidaten voorstelt.
De namen der candidaten en de titels hunner
werken worden, gedrukt, aan de werkende leden
gezonden, en in de Novemberzitting besproken.
25.

In die zitting mogen, op voorstel van werkende
leden en onder goedkeuring der Academie, andere
candidaten op de lijst gebracht worden.
26.

De voorgaande bepalingen zijn niet toepasselijk
op de benoeming der eerste i o briefwisselende leden,
der eerste 25 eiereleden en der eerste c o leden van
de bestendige Commissie.
3
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27.

De leden der Voorstellingscommissie mogen geene
twee achtereenvolgende jaren gekozen worden.
28.

De Bestuurder en de Onderbestuurder worden
gekozen in de zitting der maand November. Zij
treden den eersten Januari in' bediening.
Geen van beiden mag in dezelfde hoedanigheid
onmiddellijk herkozen, noch de Bestuurder tot
Onderbestuurder benoemd worden.

Wedstrijden.
29.

De Academie schrijft jaarlijks wedstrijden uit
over onderwerpen betreffende Nederlandsche taalen letterkunde. Vaderlandsche geschied- en oudheidkunde, schoone kunsten en boekenkennis zijn onder
Nederlandsche taal- en letterkunde begrepen.
3o.

De prijsvragen worden twee jaar op voorhand
vastgesteld.
In de zitting van Januari benoemt de Academie
eene Commissie van vijf leden om tien prijsvragen
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voor te stellen. In de zitting van Februari doet de
Commissie verslag. De Academie kiest eenige der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de
waarde der toe te kennen prijzen.
31.
De antwoorden moeten vóór den z en Augustus
ingezonden zijn.
In de zitting dezer maand worden de keurraden
benoemd. De leden, die eene prijsvraag opgegeven
hebben, maken van rechtswege deel van den keurraad,
en bieden er schriftelijk een omstandig verslag over
aan, hetwelk, met de verslagen der andere keurders ,
in de zitting van November gelezen wordt.
Op deze verslagen, die gedrukt en aan d e
werkende leden gezonden worden, stemt men i n
December. Het al of niet bekronen wordt beslist
bij meerderheid van stemmen der aanwezige werkende
leden.
De prijswerken blijven ter inzage van de leden
tot den dag, op welken de brieven der inzenders
geopend worden.
32.
Voor de wedstrijden worden enkel handschrif
telijke en niet te voren uitgegeven stukken aanvaard.
33.
De mededingers zetten op hun handschrift hunnen naam niet, maar alleen een teeken of eene ken-

-36-spreuk, herhaald op den omslag van eenen gesloten
brief, inhoudende hunnen naam en hunne woonplaats.
Zij, die zich, op welke wijze ook, bekend
maken, en zij, wier verhandelingen na den voorgeschreven dag aan den Bestendigen Secretaris besteld
zijn, blijven uit den wedstrijd gesloten.
34.
De werkende leden mogen aan de Academische
wedstrijden geen deel nemen.
35.
De verhandelingen , ten wedstrijde bestemd ,
moeten in de Nederlandsche taal geschreven, binnen het bepaalde tijdvak aan den Bestendigen
Secretaris gezonden worden.

Drukwerken.
36.
De drukwerken der KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE bestaan uit :
1° de Verslagen en Mededeelingen;
2° het Jaarboek;
3 0 de Verhandelingen en Bedragen;
4° de Bekroonde Verhandelingen ;
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5° De uitgaven door de Academie aangenomen,
op voorstel der verschillende Commissiën.
37.
De Verslagen en Mededeelingen worden na
elke zitting gedrukt, en, minstens acht dagen vóór
de eerstvolgende zitting, aan de leden gezonden.
Het Jaarboek verschijnt in de maand Januari.
38.
De Verslagen en Mededeelingen vermelden de
gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen, 't en zij de meerderheid der aanwezige leden
beslisse, dat deze niet gedrukt, of dat ze in de Verhandelingen en Bijdragen zullen opgenomen worden.
3g.
De Bestendige Secretaris is gemachtigd tot eene
volgende aflevering der Verslagen en Mededeelingen
de onleesbare verhandelingen uit te stellen, alsook de
stukken, waarvan het zetten of het op steen brengen
de uitgave vertragen mocht.
40.

Het Bestuur beslist welke verhandelingen het
eerst zullen gedrukt worden. Daarbij wordt gelet
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tijdstip van de aanvaarding
werks door de Academie ;
2° op de kosten der uitgave.
I° op het

des

41.

Verhandelingen, aan de Academie ter uitgave
medegedeeld, worden onderworpen aan de beoordeeling eener Commissie van drie leden.
De verslagen der beoordeelaars over de verhandelingen der werkende leden worden niet gedrukt. Evenwel, indien ze, buiten de ontleding,
bijzonderheden behelzen die voor taal- of letterkunde
van belang zijn, kan er een uittreksel in de Verslagen en Mededeelingen van opgenomen worden.
Het verslag over de verhandelingen van andere
leden of geleerden wordt in de Verslagen en Mededeelingen gedrukt.
42.

De Bestendige Secretaris mag de verhandelingen,
die voor den druk aangenomen zijn, aan de schrijvers
ter noodige verbetering terugbestellen. Zijn echter
deze schriften aanmerkelijk gewijzigd of vermeerderd,
dan is hij verplicht ze opnieuw aan 't onderzoek
der beoordeelaars te onderwerpen.
43.
In geen geval mag men den schrijver het handschrift der bekroonde verhandeling teruggeven.
De wijzigingen, gebracht in werken, die eenera
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prijs of eene eerevolle melding bekwamen, en die het
drukken waardig gekeurd zijn, zullen als aanteekeningen onder aan de bladzijde of als bijvoegsels
achter de verhandelingen gedrukt worden,
44•

Indien verhandelingen van werkende leden voor
den druk niet aangenomen zijn, dan mogen zij door
de schrijvers teruggeeischt worden.
De handschriften der verhandelingen, ten wedstrijde ingezonden, en der schriften, door eere- of
briefwisselende leden medegedeeld , en waarover
een verslag bestaat, blijven eigendom der Academie.
Echter kunnen de schrijvers, op hunne kosten,
afschrift hunner werken ontvangen.
45.
Behoort eene verhandeling met platen toegelicht
te worden, dan zal de schrijver den Bestendigen Secretaris daarvan kennis geven. Over het drukken der verhandeling en der platen wordt afzonderlijk gestemd.
46.

Geeft plaatwerk aanleiding tot buitengewone
kosten, of is 't noodig dat Bene verhandeling voorzien zij van verscheidene platen, dan wordt de
uitgave verdaagd, en de Bestendige Secretaris maakt
tegen de eerstvolgende zitting het bestek op der kosten,
die het plaatwerk zal veroorzaken.

40 __

47.

De opstellers der schriften, gedrukt in de
Verslagen en Mededeelingen, hebben recht op vijftig
afdrukken van hun werk, met bijzonder bladmerk.
Honderd afdrukken worden gegeven aan den
' schrijver van een werk, dat in de Verhandelingen
opgenomen is.
Verder hebben de schrijvers recht op een
grooter getal, mits den drukker daarvoor eene vergoeding te geven van 4 centiemen het vel.
Voor zetkosten en buitengewone titelbladen
betaalt men 3 fr. het honderd ; druk, als voor de
schrijvers-exemplaren, 4 centiemen het vel.
Ongedrukte omslag, de honderd exemplaren, fr. 1,5o
»
»
»
»
» 3,00
Gedrukte
» 3,00
.Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
meer » » »
» 4,00
»
»
»

48.

De Academie heeft haren drukker, die van den
Bestendigen Secretaris de uit te geven werken ontvangt, maar zonder oorlof van dezen niet afdrukt.
49-

Het heen- en terugzenden der proefbladen
geschiedt door bemiddeling van den Bestendigen
Secretaris.

5o.
De kosten van groote wijzigingen tijdens het
proefverbeteren zijn ten laste van hen, die ze veroorzaakt hebben.
5i.
De uitgaven der Academie worden getrokken
op minstens 3oo afdrukken en aan al de in België
wonende leden gezonden. De buitenlandsche leden
hebben recht op deze uitgaven, mits zij in België
iemand aanduiden, die gelast zij hun de werken te
zenden.

Geldmiddelen.
52.

De geldmiddelen der Academie worden beheerd
door eene Commissie van rekendienst, bestaande
uit het Bestuur en drie leden, die in Januari gekozen
worden. Die Commissie is gelast in Januari de
begrooting van het ingetreden dienstjaar te maken
en aan de goedkeuring der Academie te onderwerpen.
53.
Het Bestuur is gelast alles, wat de -drukwerken
aangaat, te regelen.
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De rekeningen van elk dienstjaar worden door
de Commissie van rekendienst in de zitting der
maand December opgemaakt, en aan de Academie
voorgelegd.

Boekenverzameling. — Handvesten.
55.
De boekenverzameling staat onder toezicht van
het Bestuur. De bewaring der boeken en handvesten
is toevertrouwd aan den Bestendigen Secretaris.
56.
De geschriften, titels en papieren aangaande de
Academie blijven altijd in handen van den Bestendigen Secretaris. De lijst daarvan wordt op het einde
des jaars opgemaakt, en door den Bestuurder onderteekend.
57.
De boeken, die de Academie toebehooren, worden
met het merk der Academie op het titelblad, en, bij
het inbinden, op den rug gestempeld.
Nieuwaangeboden boeken worden in de zitting
der Academie ter tafel gebracht, en niet vroeger in
leening gegeven.
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58.
Elke uitleening van boeken, der Academie
behoorende, geschiedt tegen onderteekend ontvangbewijs van den vrager.
59.
De boeken en andere stukken worden voor niet
langer dan ééne maand uitgeleend. Zijn, in den loop
van dien tijd, de uitgeleende boeken niet gevraagd
door andere leden, dan kunnen ze voor eene tweede
maand aan hetzelfde lid te leen gegeven worden.

6o.
Het Bestuur mag te allen tijde de uitgeleende
boeken terugeischen.
6i.
De dagteekening van het uitleenen en terugsturen der boeken en de naam des vragers worden
in een bijzonder register aangeteekend. Daarbij wordt
vermeld, in welken staat de boeken teruggegeven zijn.
62.

Hij, die een boek of ander stuk, aan de Academie
toebehoorende, beschadigt of verliest, is verplicht
het op zijne kosten te vervangen.
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Plechtgewaad der Academie.
63.
Donkerblauwe frak. Op den kraag, mouwopslagen en in de lenden gestikte purperzijden palmen lauwertakken, tussLhen gouden boorden.
Gouden knoopen met den Belgischen Leeuw
in het midden, op een schild, bekroond door de
koninklijke kroon en omringd door de woorden
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Broek van gelijke kleur als de frak, met
gouden streep op den naad.
Witte vest met gouden knoopen. Klakhoed.
Degen.

Bijzondere bepalingen.
64.
De Academie kan, indien zij het noodig acht,
onder goedkeuring des Staatsbestuurs, een of meer
harer leden gelasten met eene letterkundige of eene
wetenschappelijke zending. Wordt daartoe besloten,
dan ontvangen die leden van de Academie de noodige
inlichtingen betreffende hunne zending.
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Bovenstaande bepalingen zijn de inrichtende
Wetten der Koninklijke Vlaamsche Academie. Deze
Wetten kunnen niet gewijzigd worden, 't en zij in eene
vergadering, op voorstel van minstens vijf werkende
leden bijeengeroepen, en met de toestemming van
twee derden der aanwezig zijnde werkende leden.
De voorstellen tot wijziging der Wetten moeten op
de dagorde vermeld worden.
Elke wijziging wordt aan de goedkeuring des
Konings onderworpen.
Gezien en goedgekeurd om gevoegd te worden
bij Ons Besluit van 15 Maart 1887, Nr 445.
(Onderteekend :)

LEOPOLD.

Van 's Konings wege,
de Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
(Onderteekend :) Ridder

DE MOREAU.

Voor gelijkvormig afschrift, de Secretaris-generaal van het Departement van Landbouw, Nijverheid e:i openbare Werken,
BELLEFROID.

_46_

Vrijdom van Briefport.
BESTUUR VAN DEN
POST EN DEN TELEGRAAPH.

POST.

BIJZONDER BEVEL.

Vrijdom en tegen -teekening.

Den 22 November 1886.

N r 126/113.

Ingevolge een ministerieel besluit mogen, vrij
van briefport, in het koninkrijk verzonden worden de dienst-correspondentien, onder banden door
den Bestuurder en den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde met de leden dezer instelling gewisseld.
De tegenwoordige bepaling zal overgeschreven
worden op de tabellen, gevoegd bij het Koninklijk
besluit van den 3o October 1854.
De Algemeene Bestuurder,
GIFE.
N. B. — Opdat de brieven, drukproeven, boeken enz.
vrijstelling genieten van port, moeten zij onder kruisband
verzonden worden aan het adres van den Bestuurder of van
den Bestendige Secretaris, en voorzien met de handteekening
van het Werkend, Briefwisselend of Eerelid, als verzender.
Daarenboven moet het verzondene aan het postbureel worden
afgegeven. Vrijstelling van port bestaat niet voor papieren
onder omslag, of eenvoudig in de postbus geworpen.
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Driejaarlijksche prijskamp voor
tooneelletterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien het Koninklijk Besluit van io n Juli 1858,
dat eenen driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche
tooneelliteratuur instelt, en namelijk artikel 4,
luidende als volgt
cc Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst door de Klas van
Letteren der Academie van België opgemaakt » ;
Gezien Ons Besluit van 8n Juli 1886, dat, onder
de benaming van « Koninklijke Vlaamsche Academie », eene academie inricht van letterkundigen
en geleerden, die de studie en het beoefenen der
Nederlandsch° Taal- en Letterkunde tot het voorwerp harer werkzaamheden zal hebben ;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Acadamie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur
en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lijst
van candidaten voor de Jury van den driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche tooneelliteratuur deel
maakt van hare werkzaamheden;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,

-- 48 -Wij hebben besloten en wij besluiten :
Art. i. Het artikel 4 van voormeld Koninklijk
Besluit van ton Juli is gewijzigd als volgt :
a Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst door de Koninklijke Vlaamsche Academie opgemaakt. »
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den 2 October t 888.
LEOPOLD.
Van wege den Koning :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. DEVOLDER.

— 49 —

Bestendige Commissiën.
Bestendige Commissie, gelast met het
bevorderen van de studie der Oudgermaansche
en Middelnederlandsche talen, met het uitgeven van Middelnederlandsche werken en met
het bevorderen van de studie der gewestspraken.
VoorTitter : de

heer Willerns (P.)

Secretaris :

»

Leden :

Gailliard.

de heeren Alberdingk Thijm,
Jhr. de Pauw,
Génard,
Gezelle,
Roersch,
Stallaert,
van der Haeghen,
van Droogenbroeck.
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Bestendige Commissie, gelast met de studie
der Vaderlandsche geschiedenis en der Vlaamsche kunst; met de uitgave der algemeene
levensbeschrijving der in België geboren Nederlandsche schrijvers, der algemeene Vlaamsche
Bibliographie en van oude Vlaamsche geschiedschrij vers.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)
VoorTitter : de heer Mathot,
Ondervoorzitter : » Jhr. de Pauw,
» . de Potter.
Secretaris :
Leden : de heeren Alberdingk Thijm,
Broeckaert,
de Flou,
Génard,
Schuermans,
Sermon,
van Even.

Bestendige Commissie, gelast met de studie
van al hetgeen in verband staat met de beoefening en de belangen der huidige taal- en
letterkunde, met inbegrip van de Nederlandsche
tooneelletterkunde; met de uitgave van verzamelingen kunst- en vakwoorden, met inbegrip
van Nederlandsche, zoo oudere als nieuwere,
rechtstermen; van eene bloemlezing uit de
werken onzer XVII e en XVIIIe eeuwsche
schrijvers, bij voorkeur uit den schat der
Volksliederen uit gemelde tijdvakken, en van
eene bijzondere verzameling der voorname
tooneelwerken van Nederlandsche schrijvers
sedert het begin der XVi e eeuw.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)
VoorTitter : de heer Hansen,
OndervoorTitter : » Obrie,
Secretaris :
» Coopman.
Leden : de heeren Claeys,
Daems,
de Vos,
eiel,
Micheels,
Prayon,
Snieders.

tato

Commissie van Rekendienst.
De Commissie van Rekendien s t voor 1890
bestaat uit de leden van het bestuur : de heeren
Hiel, Snieders en de Potter, en de heeren Jhr.
de Pauw, Mathot en Obrie.

,i*
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JAARLIJKSCHE WEDSTRIJDEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
1887.
Gouden eerepenning aan den heer P.-H. van
Moerkerker., leeraar in de Nederlandsche Taal- en
Letterkunde aan 's Rijks hoogere Burgerschool te
Utrecht, voor zijne verhandeling over De verbinding der volkinnen in het Gotisch.
Vereerende melding aan den heer Dr. L. Simons,
leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Leuven, en
aan de heeren Prosper de Pelsmaeker, van Denderleeuw, en Theodoor Stille, van Maastricht, beide
studenten aan de Hoogeschool te Leuven, voor
hunne te zamen bewerkte verhandeling over hetzelfde
onderwerp.
Gouden eerepenning aan den heer Louis D.
Petit, bewaarder der drukwerken aan de bibliotheek
van 's Rijks Hoogeschool te Leiden, voor zijne
Middelnederlandsche Bibliographie.
Eerste vereerende melding aan den heer Jan
Broeckaert, briefwisselend lid der Academie, te
Wetteren, voor zijn werk over hetzelfde onderwerp.
Tweede vereerende melding aan den heer
P.-H.-F. Bakker, bestuurder eener openbare lagere
school, te Haarlem.
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Gouden eerepenning aan de heeren Jan Broeckaert, voornoemd, en Jan Craeynest, leeraar aan
St.-Lodewijksgesticht te Brugge, voor hunne Lijst
van Onnederlandsche of Bastaardwoorden, met
de evenveel beduidende echt Nederlandsche woorden.

1888.
Gouden eerepenning aan Mr. Alf.-M.-N. Prayon,
letterkundige te Gent, voor zijne Geschiedkundige
en critische verhandeling over de drie Taalwetten
van België.

1888.
Gouden eerepenning aan den heer Hippoliet
Meert, leeraar aan het stedelijk college te Ieperen,
voor zijne verhandeling over het Voornaamwoord Du.
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Vijfjaarlijksche wedstrijd voor
Vlaamsche letterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien het Koninklijk Besluit van 6 Juli 1851,
dat vijf vijfjaarlijksche prijzen instelt van 5,000 franken ieder, voor de beste werken, welke door Belgische
schrijvers zijn uitgegeven en kunnen gerangschikt
worden in eene der volgende reeksen :
1 0 Zede- en Staatkundige wetenschappen;
20 Fransche letterkunde;
3° Vlaamsche letterkunde ;
40 Natuur- en wiskunde, en
50 Natuurwetenschappen;
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende als volgt :
« Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aPn jury's van zev e n leden, door Ons
benoemd op voorstel, te weten, voor de drie eerste
reeksen : door de klas der Letteren, en voor de
twee andere reeksen door de klas der Wetenschappen van de Koninklijke Academie van België.
Herzien Ons Besluit van 3o n December 1882,
regelende de vtjfjaarlijksche en tienjaarlijksche prijskampen, welke door de Regeering ingesteld zijn ;
Gezien Ons Besluit van 8 n Juli 1886, dat,
onder de benaming van « Koninklijke Vlaamsche
Academie », eene academie inricht van letterkus=

--- 56 --digen en geleerden, die de studie en het beoefenen
der Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het
voorwerp harer werkzaamheden zal hebben ;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lust van candidaten voor de jury van den
vijfjaarlijkschen prijs van Vlaamsche letterkunde
deelmaakt van de werkzaamheden dezer instelling ;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Art. I. Het artikel 2 van voormeld Koninklijk
Besluit van 6n Juli I 8 5 I is gewijzigd als volgt :
« Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Otis
benoemd op voorstel, te ween : voor de twee
eerste reeksen door de klas der Letteren, voor de
twee laatste reeksen door de klas eer Wetenschappen der Koninklijke Academie van België en
voor de derde reeks, Vlaamsche letterkunde, door
de Koninklijke Vlaamsche Academie. »
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken erf Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den 14n October 1889.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. DEVOLDER.
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Werkzaamheden der Academie, voorgeschreven door de Wetten en
door Koninklijke besluiten.
Januari.
De in November gekozen bestuurder en OnderBestuurder treden den 1 Januari in bediening.
Benoeming van drie leden, welke met het
Bestuur de Commissie van rekendienst vormen.
Benoeming eener Commissie van vijf leden om
tien prijsvragen voor te stellen.
Uitgave van het Jaarboek,
Februari.
De Commissie van rekendienst onderwerpt aan
de goedkeuring der Academie de begrooting van
het ingetreden dienstjaar.
De Commissie, gelast met de voorstelling der
prijsvragen, doet verslag daarover.
De Academie stelt de prijsvragen vast en bepaalt
de waarde der toe te kennen belooningen.

Augustus.
Benoeming der keurraden voor de prijsvragen,
welke vóór den I dezer maand moeten ingezonden
zijn.

October.
De Bestendige Secretaris herinnert, schriftelijk,
aan de werkende en briefwisselende leden hunne
verplichting om, zooveel mogelijk, alle drie jaar
een onuitgegeven opstel aan te bieden.
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De Academie stelt het getal openstaande plaatsen
van eere- en briefwisselende leden vast.
Benoeming eener commissie van drie werkende
leden die, samen met het Bestuur, voor elke
openstaande plaats twee candidaten voorstellen.
De namen der candidaten en de titels hunner
werken worden, gedrukt, aan de werkende leden
gezonden.
November.
Kiezing van den Bestuurder en Onder-Bestuurder,
Bespreking over de voorgestelde candidaten •
als eere- en briefwisselende leden.
Lezing van de verslagen der keurders over de
stukken, voor de wedstrijden ingezonden.
Om de drie jaren : Samenstelling eener dubbel;
voorstellingslijst van vijf leden, uit welke het Staatsbestuur de jury benoemt voor den driejaarlijkschen
wedstrijd van Vlaamsche tooneelliteratuur.
Om de vijf jaren : Samenstelling eener dubbele voorstellingslijst van zeven leden, uit welke
het Staatsbestuur de jury benoemt voor den vijfjaarlijkschen wedstrijd van Vlaamsche letterkunde.
December.
Stemming over de verslagen van de keurders
der prijskampen.
Kiezing der eere- en briefwisselende leden.
De commissie van rekendienst maakt de rekening op van het afgeloopen dienstjaar en legt die
aan de Academie voor.
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Openbare zitting der Academie ; afkondiging
van den uitslag der kiezingen ; uitreiking der in de
wedstrijden behaalde prijzen.

4
Vergaderplaats der Academie.
De Academie is gevestigd in een gebouw,
afhangende van het aloude Damman-steen en den
hoek uitmakende der Koningstraat en der Vlasmarkt.

sm
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LIJST VAN DE LEDEN DER ACADEMIE.

Z. M. de Koning,

Beschermheer.

WERKENDE LEDEN,
benoemd bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1886.
de Heeren :
Claeys (D r Hendrik), te Oostakker;
de Laet (Dr Jan), te Antwerpen ;
de Pauw (Jhr M r Napoleon) +, te Gent;
de Potter (Frans) •, Bestendige Secretaris, te Gent;
Gailliard (Edward), te Brugge;
Génard (Pieter) +, te Antwerpen;
Gezelle (Dr Guido), >, te Kortrijk ;
Hiel (Emmanuel >, te Schaarbeek;
Roersch (D r Lodewijk) >, te Luik;
Snieders (D r August), te Antwerpen;
van der Haeghen (Dr Ferdinand) >, te Gent;
Willems (D r Pieter) ', te Leuven.

Gekozen den 27 October 1886. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 14 November daarna.
de Heeren :
Alberdingk 'Tijm (Dr P.-Paul), te Leuven;
Daems (S.), te Tongerloo ;
Hansen (D `' C.-J.), te Antwerpen;
Mathot (Lodewijk), te Antwerpen;
Micheels (Jan), te Gent;
Obrie (Dr Julius), te Gent;
van Droogenbroek (Jan), te Brussel.

Gekozen den 15 December 1886. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 20 December daaropvolgend.
de Heeren :
Coopman (Theophiel), te Schaarbeek;
de Vos (D r Amand), te Gent ;
Stallaert (Karel), te Everberg.

Gekozen den 16 Augustus 1888. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 25 Augustus daaropvolgend,
de Heer :
Broeckaert (J.-B.), te Dendermonde.

Gekozen den 24 December 1888. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 7 Januari 1889.
de Heer :
van Even (Edward)

4,

archivaris der stad Leuven.

Gekozen den 26 Juni 1889. Goedkeurend koninklijk besluit van 6 Juli 1888.
de Heer :
Schuermans (L.-W.), te Wilsele.

Mo)
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BRIEFWISSELENDE LEDEN,
gekozen den 16 November 1887. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 13 December daaropvolgend.
de Heeren :
Bols (Jan), letterkundige, te Alsemberg ;
de Flo g. (Karel), letterkundige, te Brugge;
Haerynck (Hippoliet), leeraar aan het Kon. Athenaeum, te
Brussel ;
Prayon-van Zuylen van Nyevelt (M r Alfons-Marie-Napoleon),
letterkundige te Gent ;
Sermon (Hendrik), leeraar te Antwerpen.
Willems (Frans', letterkund i ge te Antwerpen.

Gekozen -den 24 December 1888. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 7 Januari 1889.
de Heeren :
Claes (Dés.), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Namen ;
Janssens (Alfons) .14, letterkundige, te St.-Nicolaas.
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BUITEN LAN I)SCHE EERELEDEN,
gekozen den i6 November 1887. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 13 December daaropvolgend.
de Heeren :
Arnold (Theodoor-J.-I.), beambte aan de Bibliotheek der
Hoogeschool te Gent :
Beets (Dr Nicolaas) +, rustend hoogleeraar, te Utrecht;
Bohl (M r Joan), letterkundige, te Haarlem;
Campbell (Dr M.-F.-A.-G.), bestuurder der Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage ;
Cosyn (D' P.-J.), taal- en letterkundige, te Leiden;
de Backer (Lodewijk), letter- en geschiedkundige, te NoordPeene (Frankrijk); in den winter te Cannes, departement
des Alpes Maritimes;
de Coussemaker (lgnaas), letterkundige, te Belle (BailleuI) ;
de Vries (D'' Matthijs) f, hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool, te Leiden;
Everts (Dr W.), bestuurder der scholen, te Rolduk;
Franck (D r J.), hoogleeraar, te Bonn;
Groth (D' Klaus), hoogleeraar, te Kiel ;
Habets (Jozef), rijksarchivaris in Nederlandsch Limburg, te
Maastricht;
Heyne (D r Moritz), hoogleeraar, te Goettingen;
Kern (D r J.-H.-C.), hooglneiaar aan de Rijkshoogeschool,
te Leiden ;
Kluyver (D r A.), taal- en letterkundige, te Leiden ;
Moltzer (D r Henri-Ernest), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool, te Utrecht ;
Schaepman (D r H.-J.-A.-M.), letterkundige, te 's-Gravenhage;
ten Kate (D r J.-J -L.) +, letterkundige, te Amsterdam;
te Winkel (D r J.), leeraar aan het Gymnasium, te Groningen
Verdam (D r J.), hoogleeraar aan de Vrije Hoogeschool, te
Amsterdam;
Weale (W .•H.-James), letter- en geschiedkundige, te Londen;
Wenker (D r Georg.), bewaarder van de Bibliotheek der Kon.
Hoogeschool, te Marburg;
Winkler (Dr Johan), taal- en letterkundige, te Haarlem

—
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Gekozen den 24 December 1888. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 29 Januari 188g.
de Heer:

Scherpenseel (J.), te Brt.iss°1.

— 65 -Woonplaats van de Werkende Leden der
Academie.
de Heeren
Alberdingk Thijm (P.-Paul), Minderbroedersstraat, 5, te Loven;
Broeckaert (J.-B.), Dijkstraat, te Dendermonde;
Claeys (H.), Dorpsplaats, te Oostakker;
Coopman (Th.), Robianostraat, 27, te Schaarbeek;
Daerns (S.), abdij van Tongerloo;
de Laet (J.), Stoofstraat, i i, te Antwerpen;
de Pauw (N.), Lange-Violettenstraat, 287, te Gent;
de Potter (Fr.), Godshuizendreef, 29, te Gent;
de Vos (Am.), Coupure, 233, te Gent;
Gailliard (Edw.), Prinsenhof, 4, te Brugge;
Génard (P.), Van Leriusstraat, 7, te Antwerpen;
Gezelle (G.), Handboogstraat, 19, te Kortrijk;
Hansen (C.-J.), Leeuw-van-Vlaanderenstraat, t, te Antwerpen;
Hiel (Emm ), S te-Maria-Koningstraat, 3o3, te Schaarbeek;
Mathot (L.), Jezusstraat, 19, te Antwerpen;
Micheels (J.), Visscherij, 5o, te Gent;
Obrie (J.), Ketelvest, 13, te Gent;
Roersch (L.), Chestretstraat, 5, te Luik;
Schuermans (L.-W.), Dorpsplaats, te Wilsele;
Snieders (A.), Van Lerius-straat, 24, te Antwerpen;
Stallaert (K.), te Everberg (bij Kortenberg);
van der Haeghen (Ferri.), bij Maltebrug (Gent);
van Droogenbroeck (J.-A.), Daillystraat, tai, te Brussel;
van Even (Edward), Stopselsstraat, 6, te Loven.
Willems (P.), Brusselsche straat,

192,

te Loven.

--

66 —

Woonplaats van de briefwisselende Leden
der Academie.
de Heerera
Bols (Jan), Dorpsplaats te Alsemberg ;
Claes (D.), Lelièvre-straat, 20, Salzinnes (Namen;
de Flou (Karel), Oude-Gentweg, 26bis, te Brugge;
Haerynck (Hippoliet), Zonder-Zorgstraat, 124, te Elsene;
Janssens (Alfons), Zamanstraat, 39, te Sint-Nicolaas;
Prayon- van Zuylen van Nijevelt (Alfons-M.-N. 1, Dierentuindreef, 22, te Gent;
Sermon (Hendrik), Melkmarkt, 22, te Antwerpen ;
Willems (Frans), Minderbroedersstraat, 2, te Antwerpen.

—
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Lijst der Bestuurders.
de Heeren :
Willems (P.), 1886-1887
de Pauw (Jhr. N.), 1888
de Laet (J.), 1889
Hiel (Emm.), 18go

Lijst der Onderbestuurders.
de Heeren :
de Pauw (Jhr. N.), 1887
de Laet (J.), 1888
Hiel (Emm.), 1889
Snieders (Aug.) 1890.

Afgestorven Leden
DER

ACADEMIE.
1887. Delcroix (D.), werkend lid.
1888. Snieders (Dr. R.), buitenlandsch eerelid.
»

Nolet de Brauwere van Steeland (Dr. J.), werkend lid.

»

Delgeur (Dr. L.), buitenlandsch eerelid.

a

Dodd (G.-J.), werkend lid.

1889. Stroobant (Eug.), werkend lid.
a

Alberdingk Thijm (Dr. Jozef-Alb.), buitenlandsch
eerelid.
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r

LEVENSSCHETS
VAN

GEERAARD-JAN DODD.
WERKEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE,

door TH. COOPMAN.

Het was in den aanvang van het jaar 1854.
De achtbare heer KAREL STALLAERT werd
benoemd tot leeraar van Nederlandsche taal bij het
Atheneum van Brussel. Ten gevolge dezer benoeming
vroeg en bekwam hij zijn ontslag als archivaris van
de Burgerlijke Godshuizen der hoofdstad ; maar de
raad van beheer dier instelling, die hem met al
zijn vertrouwen vereerde, verzocht hem zelf te
willen voorzien in zijne plaatsvervanging.
De heer STALLAERT aanvaardde die voor hem
zeer vleiende, maar ook zeer kiesche opdracht.
Hij zag en zocht om zich heen in de Vlaamsche
letterwereld waarin hij sedert 1840, bepaaldelijk
met en na de stichting van het Nederduitsch
Tael- en Letterkundig Genootschap (1842) (I),

(i) Ter herinnering zij aangestipt : De Jonghe, voorzitter; Nolet de Brauwere van Steeland, 2° voorzitter ; De
Koninck, bibliothecaris; 7. PietersT, kassier; Michiel Vander
Voort, secretaris.
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leefde en streefde, en vestigde al spoedig zijne aandacht op den ijverigen Vlaamschen werker LEERAARD-JAN DODD.

Hij had dezen leeren kennen en w aardeeren
in het bureel van Vlaemsch-Belgiën, in de aloude
tooneelmaatschappij De Wyngaerd, in het weekblad De Klauwaert, dat hij met hem, met DESIRÉ
DELCROIX en anderen gesticht had, in het Nederduitsch Taelverbond, kortom in al de kringen welke,
destijds, de eene na de andere of soms gezamenlijk
in het verfranschte Brussel ontstonden met het
eenige, maar verhevene doel onze miskende moedertaal te beoefenen en hare rechten in België te herwinnen.
Hij aarzelde evenwel van zijn ontwerp kennis

te geven aan zijnen Vlaamschen vriend ; want
DODD verkeerde toen in eenen zeer bedenkelijken
staat van gezondheid : eene gastro-laryngite had
hem aangegrepen en de geneesheer verklaarde dat
de beminnenswaardige lijder ten hoogste nog den
jaar kon leven.
Alhoewel de toestand netelig was, Dam de
veelgeachte oud-archivaris, op aandringen van eenige
vertrouwde vrienden, meer nog — het hoeft niet
eens gezegd -- van zijn eigen hart, een kort en
kloek besluit, met het gelukkig gevolg dat zijn
voorstel aangenomen en weldra bekrachtigd werd.
De tijding dier onverwachte aanstelling tot
archivaris der Burgerlijke Godshuizen van Brussel
was voor den kranke een wonderdoende zonne-
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straal. Reeds de enkele gedachte, dat hij voortaan de
toekomst zijner duurbaren verzekeren kon, verkwikte
zijn hart en zijnen geest, schonk hem nieuwen levenslust en levensmoed, versterkte zijn zwak lichaamsgestel in zulke mate dat hij zich, na acht maanden
ziekte, alras in staat gevoelde om zijne gewichtige
werkzaamheden aan te vangen (April 1854) ;,ja zich
toe te leggen op de studie der hem gansch onbekende
Latijnsche taal, van dewelke er wel wat kennis
vereischt werd om de oude eigendomsbrieven te
lezen.
De bovenbedoelde longe, levensvolle geneesheer
stierf een paar jaren na zijne vonnisvelling over
G.-J. DODD ! en 32 jaren later, 18 Januari 1888, deed
de op rustgeld gestelde en door zijne overheid geachte
en vereerde archivaris zijne intrede, als werkend lid,
in de pas gestichte Koninklijke Vlaamsche Academie,
welke hem, in zitting van 16 November 1887, in
haar midden had geroepen als eene hulde aan
zijne veelzijdige verdienste en ter bekroning van
een wel vervuld Vlaamsch leven.
Bij die gelegenheid werd hij ingeleid door
zijnen grijzen vriend, den volksvertegenwoordiger
E. STROOBANT, en leunde hij op den arm van zijnen
steeds verkleefden KAREL STALLAERT.
Vooraleer tusschen die beide vrienden plaats
te nemen in den, nog kort te voren met rouw
omhangen zetel van zijnen betreurden strijdmakker
DESIRÉ DELCROIX, wisselde hij met STALLAERT en
STROOBANT eenen handdruk, waarvan alleen DODD'S
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vertrouwden de innige beteekenis en de volle waarde
konden begrijpen. Om zijnen mond speelde ditmaal
niet de glimlach, op welken de voortreffelijke, de
eilaas I al te vroeg ontslapene FRANS DE LORT het
vers van de Genestet vaak toegepast had :
u Daar is een glimlach, gul en goedig,
Een lachje, geestig, schalk en fijn,
En toch zoo grensloos diep weemoedig,
Dat zuchten daarbij vroolijk zijn 1 »

Neen; 't was weer de glimlach waarvan HENgetuigde :
cs Als ik onzen DODD zoo glimlachen zie, dan
weet ik niet, bij de overweging aan zijn jarenlang en
voortdurend lichamelijk lijden, wat ik in hem het
meest bewonderen moet : ofwel zijn grenzenloos,
hemelsch geduld, ofwel zijne ongeëvenaarde kracht
van geest en karakter. Hij leeft omdat hij u'il leven.
Hij wil, hoort ge? en, ik vraag me soms af, of
Dodd, dien wij nu en dan onder ons van harte
beklagen, de gelukkigste van ons allen niet is? »
DRIK CONSCIENCE eenmaal

Omtrent de kinderjaren, de eerste opleiding, de
jeugd van het betreurd werkend lid -- dat der
Academie reeds op 8 November 1888 en gansch
onverwacht door den dood zou ontrukt worden -- is
weinig meer te zeggen wat niet algemeen bekend is;
want hij, die zoo lustig en geestig, zoo sappig en
smakelijk, maar altijd minzaam en hoogst waardeerend, vertellen kon over EUGEEN DE BLOCK, zijn
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DE LAET, JAAK HEREMANS en over vele andere
oude kunst- en lettervrienden meer, repte zelden of
nooit een woord over zijn eerste of later wedervaren.
« Wat ik als kind was? » – placht hij te
antwoorden. — « Wel, een zwakke en ziekelijke
knaap, zooals vele andere kleinen, in ons gezegcnd klimaat en.... eldérs ook.... »
« Wat ik als kind deed of waarin ik bijzonder trek had? — « Is me dat eerre vraag?...
en guitig voegde hij erbij
« Dat was een prettig tijdje
Van rijstpap, suiker en koek,
Van knikkeren, vechten en spelen,
En beeldekens zien in een boek (2). »

(i) Vincent-5ojef Dumoulin, geboortig van Meerhout
(19 Juli 1822). Stichtte daar het weekblad « De Meerhoutenaar » en omstreeks 185o, een leesgezelschap, dat gedurende
drie jaren eenen almanak uitgaf (zie Biblio; raphie Nationale,
1830-188o, v. Alman. : Meerhout, waarvan echter maar éen
jaargang wordt opgegeven). Dodd leverde er bijdragen in.
Dumoulin, later opsteller-uitgever van Het Kempenland te
H erenthals en van de Kempische Lier, was een warm vlaamschgezinde. Tot zijne boezemvrienden behoorde ook het hooggeschat werkend lid der Academie, kanunnik S.-D. Daems.
Dumoulin sprak dezen dikwijls over zijnen vriend Dodd, diens
goed hart en gemoedelijkheid; — dat hij zulks ook over
dichter Daems bij Dodd deed, bleek beiden ten overvloede
bij hun eerste samentreffen ter K. V. Academie. Zij hadden elkander zoo lang hooren roemen door een gemeenschappelijken vriend ; Wij zijn gelukkig hier te mogen getuigen
dat hunne persoonlijke kennismaking hartelijk was.
(2) Uit zijn vers : « De Taptoe te Amsterdam ».
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Kortom, GEERAARD-JAN (I) DODD werd geboren
te Antwerpen, den 6 September 1821. Bij het uitbreken der omwenteling van r83o, vertrok hij met
zijne moeder naar het stille Meerhout , in de
Kempen, wier poëzie zijn zacht en droomerig
kinderlijk gemoed zou doorgeuren en daarin eenen
onuitwischbaren indruk nalaten, des te inniger,
aangezien hij, in die eenzaamheid, zijne eerste bittere tranen schreide om het verlies van zijnen goeden
vader.
Te Antwerpen teruggekeerd, ging hij naar de
school van MICHIEL VAN DER VOORT, wiens vriend
en Vlaamsche medestrijder hij later werd.
Zijne moeder hertrouwde omstreeks 1834 en
hij vertrok, in t85, naar een a pensionat franCais n, te Rijsel.
De zanger zou eerst later zijne kinderjaren
herdenken in zijn gedicht
Uit den kindertijd.
Stil rijst voor mij het grauw verleden,
De schier vergeten kindertijd,
Steeds frisch, ofschoon uit stof gestegen,
En zoo nabij, ofschoon zoo wijd.

(i) En niet « Guillaume, Jean » zooals te lezen is .n
« Von der Schelde bis Tur Maas. Das geistige Leben der
Vlamingen sett dem Wiederaufbluhen der Literatur, von
Ida von Duringsfeld » en door vele Vlamingen sindsdien
nageschreven werd.
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Verschijnt, in neev'lig vergezicht,
Een' sombre kamer, zacht en karig
Door 't kleine ruitenraam verlicht.
ik zie den schoorsteen met den mantel,
Waarboven 't eens klassieke rek,
Met schotels, huisraad, gipsen beeldjes,
Met crucifix en wijpalmstek.
'k Zie in de schouw de gleizen steentjes,
Zoo helder blinkend, b l ank en glad,
Bemaald met boomen, menschen, dieren,
Mijn eerste en duurbaarst prentenblad.
Bij 't open vuu-, dat kraakt en knettert
En zijnen rook ten hoogen stuurt,
Een beeldrig' schoone vrouw, die streelend
Een kindje, mij, in de oogen gluurt;
En dan het kust en drukt aan 't harte,
Het toelacht en dan weder kust,
Het liedjes voorzingt, vroom of lustig,
Het koestert en in de armen sust.
Kalm, nevens haar, een' houten waaier
Voor 't vuur bewegend heen en weér,
Zit blijde een man met krachtge trekken,
Die beiden toespreekt, mild en teer.
En.... verder niets. Een zachte sluier
Omhult mij als een fulpen kleed.
Doch bij de ontblinding treft mij 't heden
Ontbloemd, getaand, verdord en wreed.
En tuur ik naar de sombre kamer,
Waar ik zoo stille dagen sleet,
Bemerk ik breede en heldre vensters,
Een prachtige kachel, dof en heet.
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Die eens ons met zijn' zorg omgaf,
Dan is er niemand, die mij antwoordt,
Dan stoot ik op een eenzaam graf.
En reikhals ik naar 't engelwezen,
Het frissche en schoone moederbeeld,
Dan tref ik rimpelige wangen,
Waarop een droeve glimlach speelt.
Doch in heur harte vlamt de liefde,
De liefde van mijns levens Mei,
En in haar oog dezelfde goedheid
Voor mij, die haar steeds benedij.
Gemoedelijke kinderjaren,
Voorbijgestroomd op 's werelds tij,
Als rozenblaadren op de golven,
Wat ligt ge wijd, ofschoon nabij.

DODD verbleef niet lang in de Rijseler kostschool : hij had licht en lucht en beweging noodig.
Voor eenig handwerk bleek hij ongeschikt; want
in de blikslagerij van zijnen stiefvader verrichtte
hij niet veel anders dan lezen, teekenen en penseelen. De bezorgde moeder verkreeg zijne vrijheid : een verblijf in de Kempen, te Meerhout, waar
hij zich onbekommerd aan zijne lievelingsbezigheid
mocht overleveren en, ter algemeene verbazing en
bewonderin ,; der Meerhoutenaars, het portret van
den dorpspastor vervaardigde. Hiermede zag hij
zijn innigsten wensch vervuld : zijne familie besloot
hem de leergangen der Academie van Antwerpen
te laten volgen. Hij werkte vlijtig, behaalde er
verscheidene prijzen, namelijk een eersten in 1839-
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18go (i), en studeerde de schilderkunst bij Thomas,
later bij de Block en Leys.
Midderlerwijl stichtte hij, met zijne jeugdige
kunstvrienden NOTERMAN, CORRENS, VENNEMAN,
CAROLUS, MELZER, SCHIPPERS, RUYTEN en anderen, den Kunstenaarskring, die onder voorzitterschap van EUG. DE BLOCK, — JAN DE LAET
nam het ambt van Secretaris waar — elken Zaterdag avond zitting hield in de herberg Het Roosken, achter het Antwerpsch Stadhuis. Daar gat
H. CONSCIENCE lezing van zijn Wonderjaar dat
er, evenals in den Olijftak, uitbundigen bijval
verwierf. « Van de eerste lezing had DE LAET
uitgeroepen : Dat moet gedrukt worden ! « grootmoedige inspraak voorzeker, getuigend van eene
onvoorwaardelijke bewondering, maar waarvan de
verwezenlijking met de grootste moeilijkheden gepaard ging. In hunne geestdrift hadden de jonge
schilders van den Kunstenaarskring zich verbonden elk een plaatje voor het boek te leveren (2). »

(i) Datzelfde jaar werden bekroond : P. Dons, J. Delin,
L. Serrure, Ernest Slingeneyer, J.-B. Michiels, H. van Cuyck,
J. Ducaju, L. van den Kerckhoven, J. de Braekeleer, Lambrecht van Ryswyck, David Col, J. Bal, H. Schaeffels, J.
Marckelbach enz. Het programma, onderteekend door den
Secretaris « Jean Adr. Snyers » was opgesteld in het Fransch
en gedrukt te « Anvers, imprimerie de la veuve y. S. Schoesetters, 1840 ».
(2) « Hendrik Conscience », door EDM. MERTENS, zie Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 6e jaargang, blz. 164.
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« Na een nieuw onderzoek van het verhaal
in het werkhuis van Melzer, in de Pandstraat,
waar tegenwoordig waren DE BLOCK, SCHIPPERS, DODD en DE LAET, nam CONSCIENCE het
besluit bij den drukker Schoesetters te gaan
vragen wat de uitgave van zijn roman kosten
zou. »
Wij veroorloven ons deze aanhaling om te
doen blijken dat de bewering als zou de betréurde
DODD een transchgezinde geweest zijn vooraleer
hij « De Leeuw van Vlaanderen » las, tot
de menigvuldige legenden behoort die, zonder
eenig nut voor de Vlaamsche zaak, verspreid
werden en thans nog nagezegd en nageschreven
worden.
Waarheid is het dat G.-J. DODD ingelicht en
aangespoord door MICHIEL VAN DER VOORT, DE
LAET en E. DE BLOCK, in zijn kunstenaarsmidden
voor het Vlaamsch ijverde, en ruimschoots het zijne
bijdroeg om de uitgave van het « Wonderjaar » en
nadien van « De Leeuw van Vlaanderen » te verwezenlijken ; evenals het waarheid is dat de lezing van
CONSCIENCE ' s gewrochten op zijn rein en ontvankelijk gemoed zulken diepen indruk maakte, dat
hij als 't ware onwillekeurig naar de pen greep.
Hij dacht niet eens aan de vele en groote leemten
van zijn genoten lager onderwijs.
CONSCIENCE gaf hem les, verbeterde zijne
oefeningen, vertalingen, verzen en DODD waagde
het, rond 1842=43, zijne eerste dichterlijke ont-

_ _
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boezemingen in het licht te zenden. De bijval was
uitermate gering en de critiek scherp (i).
Inmiddels had hij de schilderkunst niet verwaarloosd en met eenige veelbelovende tafereelen
de aandacht op zich gevestigd; maar eene langdurige verzwakking van het gezicht en de stoffelijke
noodwendigheden des levens, zouden hem weldra
dwingen het penseel neder te leggen.
CONSCIENCE, DE LAET, SLEECKX en anderen stichtten, ten jare 1844, te Brussel, het
dagblad Vlaemsch-Belgiën, en riepen DODD naar
de hoofdstad, om als medeopsteller de pen te
voeren Zonder aarzelen toog hij derwaarts, spande
al zijne krachten in om het zijne bij te brengen
tot het welgelukken dier vaderlandsche onderneming ; doch deze leed schipbreuk een jaar
nadien. DODD zou den moed niet laten zinken :
hij voorzag in zijn onderhoud . met het geven
van taal- en teekenlessen, het bezorgen van allerhande vertalingen voor handelaars en uitgevers,
en wijdde zijne avonduren aan de studie van het
Nederlandsch, het Fransch en het Duitsch. Tevens
(1) IDA VON Dl RINGSFELD, in haar voormeld boek Das
,geisttge Leben der Vlamingen, getuigt daarvan, blzd. 285
« Er selbst war weit entfernt davon, mit diesen ersten
Proben zufrieden zu sein, « und ich muss nicht gansch
Unrecht gehabt haben », setz er hinzu, « indem ein strenger
Kritiker mir bei dieser Gelegenheit tuchtig auf die Finger
klopfte und mir anrieth, an Zehn Jahre noch far mei n
Taschenbuch zu Schreiben. Ich liess mir das nicht zwei
Mal sagen und hielt inne mit dem herausgeben. »
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wist hij;nog tijd uit te sparen om bijdragen te leveren in het Vaderland, De Vlaemsche Letterbode,
De Broederhand, liet Taelverbond, De Vlaemsche Stem, het Kunst- en Letterblad, De Eendracht en artikelen over kunst en kunsttentoonstellingen te schrijven in Vlaamsche en Fransch-Belgische
bladen.
De strijd was hard voor den vijf en twintigjarigen jongeling; maar hij behoorde tot dat kloek
en uitgelezen slag van mannen, die hunnen moed
voelen stijgen naarmate de hinderpalen vergrooten.
De leus « Help. u zelf », welke hij immer den
Vlamingen voorhield, was wel degelijk de zijne.
Eenige verademing werd hem vergund in 1847.
De raad der Israëlitische lagere school van Brussel
benoemde hem -- alhoewel DODD tot den katholieken godsdienst behoorde -- tot leeraar en teekenmeester; tevens verwierf hij het « jawoord » van
de Vlaamsche Jufv Mathieusens die, in 1848, hare
hand in de zijne leggen en voortaan lief en leed
met hem deelen zou.
Hetzelfde jaar stichtte hij met D.-J. EEKMA,
een Fries die destijds te Brussel verbleef en deel
nam in den Vlaamschen taal- en letterstrijd, het
tijdschrift de Moedertael, dat twee jaargangen
beleefde, en hij bewerkte, met J. VAN DE VELDE (1)

(i) Oom van den vlaamschgezinden en veelbegaafden
kapitein Lieven van de Velde, een der Secretarissen van
de Belgische gevolmachtigden, de heeren baron Lamber-
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een Nederduitsch-Fransch Woordenboek. Liederen,
gedichten, schetsen en verhalen vloeiden tevens uit
zijne rustelooze pen. Uit dien tijd dagteekenen
ook eerre menigte artikelen over het Vlaamsch
tooneel, de Vlaamsche kunst enz., waarvan velen
onderteekend zijn Jan Veepoorten, G. 7. D.,
B. A. (dit was insgelijks het geval met een
paar vertalingen uit Berthold Auerbach's werken),
« G. 7. Van den Eynde » (de naam zijner grootmoeder).
Meer dan eens werd hij door zijne vrienden
gewaarschuwd tegen zijne overmatige en koortsige
werkzaamheid, doch het hielp niet; tot eindelijk
de zware ziekte, waarvan wij in den aanvang van
dit opstel gewaagden, G.-J. DODD op den rand
van het graf bracht.
mont en kolonel Strauch, op het Europeesch congres te
Berlijn (stichting van den Vrijen Congo-Staat); secretaris
van den Staatsminister Pirmez, tijdens dezes onderhandelingen, te Parijs, met de Fransche Regeermg (Ministerie
Jules Ferry) omtrent zekere aangelegenheden betreffende
het vraagstuk van den Congo.
Kapitein L. van de Velde hield, in Vlaamsch-Belgie,
verscheidene Nederlandsche volksvoordrachten over het nieuwe
rijk van Z. M. Koning Leopold II. In dezes gunst, alsmede
in die van Henry Moreton Stanley, stond hij hoog aangeschreven. Hij stierf op zijnen derden tocht in Congoland, waar
zijn jongere broeder, de luitenant, vroeger gevallen was.
Gent, hunne geboortestad, herdacht ze beiden.
Kapitein Van de Velde die, voor zijne derde afreis,
den oud-medewerker van zijnen oom Jaak een paar malen
ten onzent ontmoette, had, evenals allen welke met den
hoffelijken en gespraakzamen man in aanraking kwamen,
veel achting en genegenheid voor G.-J. DODD opgevat.
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De onverwachte, laten wij maar zeggen de
wonderbare genezing was het groote keerpunt in
's mans leven. Wel zou hij — we herhalen het —
met veel lichamelijk lijden te kampen hebben ; wel
zouden nog dikwerf, zijne Vlaamsche vrienden
elkander in het oor fluisteren : « Hij ziet er niet
goed uit; wij zullen eerlang slecht nieuws ontvangen » ; maar DODD verscheen voor hunne oogen
— soms een dag na hunne weemoedige, onheilvolle voorspelling --- frisch en opgewekt, springlevend : DODD kwam alles te boven ! Waarlijk, het
spijt ons, hier, op dit punt, de pen niet te mogen
overreiken aan zijnen vertrouweling, den dichter
JAN VAN DROOGENBROECK. Alléen deze is in staat
een juist tafereel te schetsen van DODD ' s mathematisch berekende levenswijze, van zijne verregaande kracht van geest en wil, welke hem toelaten
zou, na 1854, gedurende 34 jaren, zijne zware
ambtsplichten te vervullen met eene weergalooze
nauwgezetheid, zich bijzonder verdienstelijk te maken
als dichter, tooneelschrijver, kunstkenner en -critieker, en vooral, als vooruitstrevend, wetenschappelijk ontwikkeld flamingant — alhoewel bescheiden,
zedig als altijd en in alles — blijken, doorslaande
bewijzen te leveren van grenzenlooze toewijding
en opoffering aan de Vlaamsche zaak.
Het eerste stukje, dat DODD, na zijne lange
ziekte, dichtte, was :
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Grootmoeder.
In haren lederen zetel
Zit grootjen en met spijt
Herdenkt zij heurer jonkheid,
Den goeden ouden tijd.
« Wat wordt de wereld zieklijk
— Zoo lispt ze en schudt het hoofd —
De zomer schijnt steeds kouder,
Steeds bitterder wordt het ooft.
« En de winter, die zoo streng is,
Die zich oneindig rekt,
En menschen- en plantenziekte,
Die immer ons kommer verwekt.
« De bloemen verspreiden geen geur meer
Als vroeger in mijne jeugd,
Vaal zijn hare verwen en kleuren,
Weg is alle wereldsche vreugd.
« Wel praat onze Karel van kringen,
Van dansfeest en banket :
Wat is 't moderne springen,
Bij 't hoffelijk menuet.
« Heen zijt ge, o guldene eeuwe,
0 eeuwe van vreugd en geneucht!
Wat liefde en vriendschap beduiden,
Dat wist men in mijne jeugd. » —
En Grootjen aanschouwde treurig
's Mans beeld, gelijst in goud,
En sprak dan hevig kuchend
« Ach! wereld, wat wordt gij oud! »

Daarmede opende hij die reeks kleine gedichten, waarvan vele mogen beschouwd worden als
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teekening en juist van koloriet (i) » en opgenomen
z i jn in zijne bundels Liedjes en Deuntjes (1858),
in Liefde-Lief en Leed (1864), in Gedichten (187o)
of hier en daar nog verspreid liggen in tijdschriften.
Bij zijne verschijning,.verwierf de Liederenkrans
Liefde-Lief en Leed veel en welverdiender bijval :
de opvatting was over het algemeen nieuw, de trant
eigenaardig, de taal luchtig en warm gekleurd.
Sommige dier tafereeltjes hebben tot heden hunne
volle frischheid behouden en kunnen, naar onze
mee p ing, om de aanschouwelijkheid der détails en
niettegenstaande zekere gebreken, de vergelijking
doorstaan met het beste in het genre, dat onze
literatuur bezit. Zoo b. v. LXII : Wij zijn in
't jaar negen en negentig, XXVII : Nauw gleed
langs uwe fulpen lip, of IX :
Zoo, gij klaagt, mijn schalk hartediefjen,
Dat het te klein was 't gloeiend smartebriefjen,
Waar ik, op rijm, tot uwe ziele meê doordrong
En U mijne vurige liefde meê voorzong!
Daar er zoo vele, in lange leerdichten
Zich tot het voorwerp van hun vier richten.
Klein is 't viooltjen dat zich in den hof bergt,
En 't vergeet-mij-nietjen dat uwen lof vergt;
`Neet, dat de kleinste diamant meest de reinste is,
Dat de witste perel meest de kleinste is
Is mijn rijmbriefken niet hoog en vermoeiend,
De liefde, die 't zingt, is rein en gloeiend.

(i) Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, i i e jaargang,
blz. 412.

r
Ook uwe handjes en voetjes zijn klein,
Ook uwe satijnen lipjes zijn fijn,
Ook uwe tandjes zijn blank en spitsig
En uwe lonken zijn scherp en witsig;
Ei! wat geeft het dat mijn liedjes klein zijn,
Als ze maar gemoedelijk en rein zijn!
ofwel

XXV

De moeder slaapt in 't hoekjen van den haard;
De vader rookt een beste pijpjen Gouda's,
Terwijl hij peinzend naar (le gensters staart
En 't poesken brombromt hij de warme houtasch.
Ik zit zoo eenigzalig nevens haar,
Ik blik heur smachtend in de droomende oogera
En mijne hand speelt met heur golvend haar :
Mijn boezem jaagt door liefdegloed bewogen.
Haar hoofd, dat leunt vertrouwlijk tegen 't mijn;
Haar poezie hand strijkt recht de lintenvouwkens;
Heur lipjes gloeien helder als robijn :
Ik zou ze kussen, vreesde ik niet voor de oukens.
Ik zucht : « Zoo wilde ik sterven aan uw zij ! »
Zij wendt het hoofd en murmelt, onder 't geeuwen :
« Ach! hoe vervelend is dit jaargetij!
Wanneer toch zal het eindigen dat sneeuwen? »

Omtrent de wijze van zeggen en dichten van
G.-J. DODD werd tamelijk veel geschreven. Alhoewel van ons, in deze bladzijden, geene letter kundige
studie gevergd wordt, meenen wij onze zienswijze
betreffende zijne beteekenis als dichter beknopt te
moeten neerschrijven.
Het schijnt ons toe dat de eigenaardige verdienste van DODD ' S poëzie is : niet de zin voor
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het teekenachtige, maar wel voor het schilderachtige; hiermede bedoelen wij het pogen om hetzij
een gevoel, hetzij een' indruk, in korte bewoordingen en objectief weer te geven.
De gedichten waarin hij subjectieve gevoelens
uitdrukt, zijn ofwel niet zoo beduidend ofwel in
zekere mate overdreven. Bij nadere beschouwing
en overweging, bespeuren wij al te zeer hoe hij
de wijze van werken van den oud-schilder toepast
op zijne literatuur.
DODD dweepte — het is duidelijk — met twee
uitheemsche dichters : met THÉOPHILE GAUTIER,
dien hij goed kende en begreep, en, met HEINRICH
HEINE, wiens innig wezen hij wellicht doordrongen, maar toch niet gevat heeft.
Alles wat bij DODD schildering is van het
stoffelijke, is belangwekkend. Dit is niet meer het
geval als hij ontleding van gemoedstoestanden
beoogt. Zoo geeft hij b. v. een landschap treffend
weer ; maar het schetsen van hartstocht, met éen
woord van waar gemoedsleven, is niet zijne zaak.
Zijne aangeborene, door lang lichamelijk lijden
ontwikkelde schuchterheid weerhield hem dikwijls
van juist en klaar te zeggen wat hem op het hart
lag en zoo heeft het meermaals den schijn alsof
hij niet alles gevoelde van hetgeen hij zong.
Wij herhalen dat hij eene zeer onvolkomene
opleiding gehad heeft : vandaar het gewrongene,
het stroeve in zijne taal, zijn soms al te geringe
eerbied voor de regelen der prosodie en zijn harre-
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warren met rijm en maat. Zonder dit, had DODD,
in onze letteren, kunnen worden wat THEOPHILE
GAUTIER in de Fransche poëzie is en van die zoogenaamde transpositions d'art leveren waarin de
laatste uitmunt.
Maar, hoe het zij, toch heeft al wat hij dichtte
eene artistieke zijde, welke men bij zijne tijdgenooten
zelden, laten wij maar zeggen nooit aantreft.
Ook zijne novelle « Geld en Naam » (1), welke
twee uitgaven beleefde, en zijn bundel « By den
Haerd » (2) onderscheidden zich, ofschoon minder,
door pittigheid en schilderachtigheid.
DODD bezat immers in liooge mate het gevoel
voor het schoone. « Beeldekens zien » was zijn
lust in den kindertijd ; « schilder worden » de
droom zijner jeugd ; tot in de laatste ure zijns
levens bleef de omgang met de groote en kleine
— inzonderheid met de Vlaamsche -- meesters
eene behoefte zijner kunstenaarsnatuur : hij kende
ze grondig naar hunnen oorsprong of hunne

kunstverwantschap, had ze bestudeerd tot in de
geringste bijzonderheden hunner techniek en persoonlijke eigenaardigheid en was doordrongen van
den geest hunner poëzie Wellicht bestaat er, in
België, geen kunsttempel, hoe onaanzienlijk, geen
kerkaltaar, hoe afgelegen ook, waar DODD niet

(i) Antwerpen, Van Dieren.
(2) Novellen, Gent, Vanderhaeghen, 1854.
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eens of meermalen heentoog, als er maar een
doek, een beeld, een voorwerp van kunst te
zien en te bewonderen, te ontleden en te genieten
was. In een tijd dat het spoorwegvervoer niet
zoo uitgebreid en vooral niet zoo gemakkelijk en
goedkoop ingericht was als heden, trok hij den
Rijn over, bereisde een groot deel van Frankrijk,
doorzocht alle hoeken van Noord-Nederland, lang
voordat Parijzer schrijvers, met hunnen gewonen
bluf aan de wereld verkondigden dat Tij het kunstrijke Oud-Holland hadden ontdekt.
Als bevoegd kunstrechter stond G.-J. DODD
hoog aangeschreven in de kunstenaarswereld en
dikwijls werd hij door meer befaamden in het
vak, ook van over onze grenzen, geraadpleegd.
Dat die waardeering ten volle verdiend was ,
bewijzen niet alleen zijne opstellen in tal Vlaamsche
weekbladen en tijdschriften, maar inzonderheid
diegene welke achtereenvolgens verschenen in la
Revue trimestrielle, la Revue de Belgique, la
Revue Générale, Patria Belgica (welke zijne merkwaardige bijdrage : Résumé de l'histoire de la
sculpture en Belgique opnam), la Revue d'archéologie et d'histoire, le Monde musical, la
Reforme en elders.
In ^ 861, kondigde Mevr. IDA VON DURINGSFELD in haar voornoemd boek aan dat, G.-J. DODD
werkte aan eene « Geschiedenis der schilderkunst
in België ». Dat wisten zijne vrienden sedert lang.
Door velen werd de niet-verschijning van dat
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werk toegeschreven aan 's mans zwakke gezondheid
en allerhande ambtsbezigheden. De ware reden is
dat de Belgische uitgevers, tot welke hij zich
wendde, terugschrikten — de geschiedenis zou
verscheidene geïllustreerde boekdeelen beslaan voor eene onderneming die, naar hunne verklaring,
slechts kon verwezenlijkt worden, mits eene rijke
toelage der Regeering. DODD was te zedig en . te
bedeesd om hieraan te durven denken. Vrienden
belastten zich met die taak. Eindelijk ja, werd
reene aanzienlijke som, ter ondersteuning van dergelijk gewrocht, op 's Rijks begrooting gebracht,
maar.... het was niet voor DODD, niet voor eene
in 't Nederlandsch gestelde geschiedenis.
De' noeste werker schoof zijn stapel papieren
ter zijde; bracht nadien nog eenige maanden ten
offer aan het verzamelen en zorgvuldig rangschikken van zijnen schat nota's omtrent de geschiedenis der houtgravuur, pakte ze stevig in en
gaf hun eene plaats op de zolderkamer. Hij
sprak er nooit meer van. Slechts jaren later, na
zijne benoeming tot werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie en na zijne eerste, eilaas!
laatste voorlezing, aldaar gehouden in September
18S8 (1), moet hij, aangemoedigd door de menigvuldige blijken van waardeering en achting zijner

(i) « Over eenige Fransche bokkesprongen op het veld
der Nederlandsche kunstgeschiedenis » (Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1888, bl. 208).
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medeleden, er wellicht aan gedacht hebben, dien
arbeid te ontrukken aan de vergetelheid tot welke
hij hem vroeger veroordeeld had Zijne geëerde
vrouw en kinderen vonden, na lang zoeken, het
pak terug in eenen hoek zijner boekerij, nevens den
zetel waarin eene schielijke beroerte hem getroffen had.
Bij zijn graf drukten wij, namens de Koninklijke
Vlaamsche Academie, de hoop uit dat 's mans
aanteekeningen over de houtgravuur, welke hij eilaas!
niet heeft kunnen benuttigen, niet zouden verloren
gaan. Wij zijn gelukkig te mogen melden dat die
wensch door de Regeering ingewilligd werd en dat de
verzameling thans berust ter Koninklijke boekerij,
te Brussel.
G.-J. DODD voelde zich aangetrokken tot elke
uiting der kunst. Ook aan de tooneelletterkunde zou
hij zijne krachten beproeven; zij werd het doel zijner
aanhoudende lezingen en studiën. In dat vak leverde
hij, behalve Het onbekende naeesterstuk (drama in
éen bedrijf, naar het -Fransch van Lafont)en zijn tot
nog toe onuitgegeven en niet opgevoerd groot zangspel Breydel en de Coninc (getoondicht door zijnen
vriend E. van Syngel) : De Familietwist (drama in
vier bedrijven en een voorspel, met medewerking van
D. Delcroix) (I), Ik ben vader (blijspel in éen
bedrijf) (2), Twee vrienden (tooneelspel in twee

(1) Gent, 186o.
' 2) Antwerpen, 1865.
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bedrijven) (I), De zenuwen van Madame (lustspel in
éen bedrijf (2).
Al die werken onderscheiden zich door eene
grondige kennis der techniek. Inzonderheid de drie
laatste verwierven buitengewonen bijval en komen
nog voor op het repertorium van menige tooneelmaatschappij in Vlaamsch-België. Wel is de opvatting of vinding ervan niet zeer verheven ; wel is er
niet meer gevoel in dan volstrekt noodig is, maar ook
zij winnen het op menig stuk van dien, ja zelfs van
den huidigen tijd door overvloed van geest en
beweging.
Zijn tooneelspel De twee vrienden werd met
goud bekroond in den belangrijken wedstrijd, uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij Broedermin en Taalijver van Gent, ten jare 1865.
DODD was Eerelid van verscheidene tooneelkringen der hoofdstad, van De Wijngaard, De
Jonge Tooneelliefhebbers, De Morgenstar, de
Noordstar, enz. In enkele had hij het ambt van
tooneelmeester waargenomen. Zelfs is er een tijd
geweest dat hij, aangespoord door zijnen weergaloozen kunstijver, de planken betrad, met en
nevens zijne vrienden EMANUEL VAN DRIESSCHE (3)
1) Antwerpen, 1865.
(2) Antwerpen, 1868.
(3) De gekende tooneelschrijve; en -dichter, oud-leeraar
van Nederlandsche taal aan het Koninklijk Athen2eum van
Brussel, oud-schepene van onderwijs en schoone kunsten,
te Elsene. De onvermoeide Vlaamsche werker is heden voorzitter van de provinciale tooneelcommissie van Brabant.
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, en PIETER GASSÉE (I ). In bijna al de wedstrijden, welke
gedurende de laatste vijf en twintig jaren door de Brusselsche genootschappen werden ingericht, zetelde hij
als lid der jury. In de provinciale tooneelcommissie, in het Leescomiteit, altijd en overal, volgde
en behartigde hij met de grootste belangstelling,
de opstanding en langzame ontwikkeling van ons
waderlandsch tooneel. Ook op da t gebied heeft de
naarstige man onvergetelijke diensten bewezen en
met recht en reden mochten wij bij zijn graf
getuigen a dat geen jonge schrijver te vergeefs zijnen raad inriep ; dat hij zich de moeite
getroostte, de werken der jongeren met zorg na
te zien en met aanteekeningen te verrijken ».
Die toegenegenheid, ja zelfs vaderlijke bezorgdheid van DODD voor de jongeren is hem waarschijnlijk ingeplant door vader DAUTZENBERG, bij
wien hij jaren teckenmeester der beide dochters
was en later trouwe huisvriend bleef. Evenals
Dautzenberg's bibliotheek geheel ten dienste stond
van DODD, zoo werd dezes rijke boekerij --- zijn
trots, het voorwerp van meer dan veertig jaren
aanhoudende zorg en opoffering (2) - eene bron
(i) Deze uitmuntende tooneelkunstenaar is thans lid van
het Leescomiteit, ingericht tot aanmoediging en ondersteuning van de tooneelliteratuur, gemeenteraadsheer te SintJans-Molenbeek, kunstbestuurder van de beroemde Compagnie
des Bromes en ridder der Leopoldsorde.
(2) Die schoone boekenverzameling, -- behalve enkele uitgelezene werken welke zijne kinderen ten aandenken h2waren --

- 93 -waaraan alle jonge leerlustige letterkundigen hunnendorst naar wetenschap konden laven. Niet alleen,
ontving hij met eene ware blijdschap de aankomende schrijvers, maar hij trad met hen in briefwisseling en moedigde er velen aan, wier werken
hem lieten hopen op latere goede vruchten.
Doch, laten wij die werkzame en vlaamschgezinde jeugd, door DODD zoo hartelijk lief gehad,
hier zelve spreken.
't Was op den mistien en killigen zondagnamiddag van i r November 1888. Eene talrijke
schare vrienden en vereerders bracht DODD naar
zijne laatste rustplaats. De optocht was indrukwekkend geweest : al de Vlaamsche maatschappijen waren er vertegenwoordigd; niet minder dan
tien standaarden in rouw gehuld prijkten vooraan
'den stoet.
bestaat niet meer. Hare verspreiding werd levendig betreurd.
Daaromtrent schreven o a. De Zweep (Brussel) en Het Volksbelang (Gent) : u Men kondigt aan dat bij Bluff en C c, de
boekerij van wijlen onzen vriend G.-J. DODD, openbaar zal
verkocht worden. Het doet ons telkens leed, wanneer wij
zoo iets lezen. Zeker, de verwanten hebben 'illeen recht van
okIrdeelen over het al of niet gepaste van den verkoop, maar
wanneer wij nadenken, hoe zooveel Vlamingen zich met
hart en ziel toelegden op het bijeenverzamelen van geliefde
boeken, welke als een stuk van hun eigen ik geworden
zijn, mag men het betreuren, dat die boeken onder den
hamer moeten komen Onze Vlaamsche vrienden zouden
door het een of ander middel, de algeheelheid en het voortbestaan hunner letterkundige nalatenschap moeten verzekeren, opdat na hun dood zooveel kostelijke werken waarvoor
zij zooveel moeite deden, gevaar loopen in den eenen of
anderen winkel rampzalig te eindigen. »
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Op het kerkhof van St-Joost-ten-Oode zou de
jeugd den betreurden afgestorvene het laatste vaarwel
zeggen. Innig en warm, uit het hart, vloeiden de eenvoudige maar diepgevoelde woorden van den achtbaren
leeraar E.-H. T ' SJOEN, over den stillen doodenakker
« In naam van het Kunstgenootschap « De
Distel }) kom ik eene laatste hulde bewijzen aan
ons betreurd eerelid, den heer DODD.
Andere redenaars hebben aan zijn veelzijdig
talent en zijne groote verdiensten herinnerd. Ik wil mij
bepalen bij de betrekkingen, die hij met de jongere letterkundigen had a angeknoopt.
Pas was de « Distel » in 1881 gesticht, of
zij vond vriendelijke ingenomenheid en waardeering
bij den heer DODD. Want op rijpen ouderdom
was hij jong van hart gebleven en vond er een
waar genoegen in, alle eerlijke poging der jongeren, die voor hem de verheugende toekomst verpersoonlijkten, recht te laten wedervaren. Hij
werd het tweede Eerelid van onzen kring, volgde
steeds onze werkzaamheden met de innigste belangstelling, woonde de zittingen bij, voor zooveel het
zijn zwak lichaamsgestel en zijne ambtelijke beslommeringen toelieten, ja hield van tijd tot tijd eene
korte lezing. Met een waar genoegen zagen wij
hem in ons midden verschijnen ; hij had voor
iedereen een vriendelijk woord, voor eiken lezer
eene vaderlijke raadgeving of aanmoediging. Hij
was een dier mannen, die, in hunnen omgang
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met de jongeren, dezen eeryen krachtigen spoorslag geven ; tot grooter voordeel van taal en
letteren, het heilig vuur weten aan te blazen, in
stede van, als sommigen, het te willen uitdooven.
Aan alle voorrechten, waarop hij, wegens ouderdom en talent, mocht aanspraak maken, bleef hij
onverschillig : nooit wilde hij anders behandeld
worden dan als gewoon lid; het liefst hield hij
zijne lezingen in den beperkten, maar volgens
hem gezelligen kring van zijne jonge vrienden
der « Distel ».
Te recht betreuren wij zoo diep het verlies
van den zoo beminnelijken man. Zijn afsterven
is voor de jongere letterkundigen een gevoelige
slag. Zijn aandenken zal in de « Distel » steeds
in eere blijven ! »
Aldus klonk de stem der dankbaarheid uit
den mond der jongelingschap.
Ja, G.-J. DODD was een beminnenswaardig
wezen, een doorbraaf gezel, een toonbeeld als
vriend en huisvader. Nooit is hij in ernstigen
strijd geweest met Vlamingen (een ongelukkiglijk
al te gewoon geval onder de letterkundige taalgenooten). Daar hij altijd opgeruimd en zeer spitsvondig was, wist hij alles op een lach uit te
maken. Hij was meer : hij was in de volste
beteekenis van het woord een eerlijk man, die
iedereen vlak in de oogen zag. Eerlijkheid in
alles en voor alles, prees hij zijnen jongen vrien-
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den aan als de eerste plicht van den warerg
Vlaming; a eerlijk zijn a hield hij immer zijne
bloeiende dochters en zonen voor als de eerste
deugd en de beste kracht van den mensch. Was
het niet voor hen dat hij het vers dichtte?
Zoo, zie mij vlak in de oogen,
Mijn kind, met zachten blik;
Het hoofd niet neergebogen,
Als ha.lde uw harte schrik!
Wie braaf is moet niet vreezen,
Die laat, als gij nu doet,
Kalm door zijne oogen lezen
Tot in zijn rein gemoed.
Alleen wie niet oprecht is,
Wie huichelt met den plicht,
Wie loos is en wie slecht is.
Verduikt zich voor 't gezicht.
Onze oogen zijn de vensters
Der kamers van ons hart,
De trouwe zielegensters
Van blijdschap en van smart.
Des glimmen zij steeds nelderr
Dat loosheid nooit, mijn kind,
Als in een' zondenkelder
Een schuilhoek er in vindt.
Want, bergen deur en luiken
Het kwaad, dat men bedrijft,.
Het is niet min te laken
Ofschoon 't verborgen blijft.
Des blikke vrij van logen,
Dat ieder zeggen kan,
Bij 't staren in uw' oogen
Dat is een eerlijk man.
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Van DODD ' s rechtschapenheid kunnen vooral
diegenen gewagen met welke hij, in den taalstrijd te
Brussel, gedurende bijna eene halve eeuw, in de
Vlaamsche gelederen stond. Mogen wij, met weglating van datums en namen, een enkel feit aanhalen ?
Wij teekenden het aan uit den mond van eenen
grijzen vriend. DODD werd herhaaldelijk aanzocht
zich te willen belasten, voor een veel gelezen
Fransch-Belgisch dagblad, met de tooneel- en kunstkroniek der hoofdstad, het muzikaal gedeelte uitgezonderd. Ofschoon het in den tijd was dat een ruim
honorarium den dichter van Liefde-Lief en Leed en
der Gedichten bijzonder welkom zou geweest zijn,
wees hij telkens zeer beleefd het voorstel van de
hand daar hij, zelfs onder den dekmantel van een
pseudoniem, in geweten, niet kon of mocht deelnemen
aan de redactie van een blad, dat de Vlaamsche beweging af en toe bekampte en hare vaderlandsche bedoelingen stelselmatig in een valsch daglicht poogde te
stellen.
Zal het dan iemand verwonderen dat velen zijner
franschgezindc tegenstanders hem achtten en eerbiedigden en een der voornaamste tolken der Belgische
pers, daags na zijn overlijden, de bekentenis aflegde
« la cause flamande n'avait pas de défenseur plus
sincere et plus désinteressé que lui » ?
Het zou ons te ver leiden indien wij, al ware het
slechts op beknopte wijze, wilden aanstippen hoe
DODD zijne plichten als flamingant opvatte. Toch zij
gezegd dat het, volgens zijne meening, niet voldoende
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was al of niet uitmuntende liederen, gedichten,
novellen, tooneelstukken of eenigen al of niet geleerden kunst- of letterarbeid te leveren om, in onzen
tijd, te mogen aanspraak maken op den eerenaam
van FLAMINGANT. Neen, gij moest, naar vermogen,
den werkdadigen 'aalstrijd steunen en medestrijden,
altoos, tot in de geringste zaken, het voorbeeld geven
van welbegrepene en trouwe vlaamschgezindheid,
gaan en spreken tot den grootera hoop der min
bevoordeeligden, deze aanmoedigen, ze voorlichten
en terechtwijzen, hunne geestdrift aanvuren, zelfs dan,
als eenige twijfel omtrent eene spoedige, ofschoon
lang verbeidde uitkomst in uw hart mocht geslopen
zijn,
En DODD voegde steeds de daad bij het woord
als zijne gezondheid het hem maar eenigszins veroorloofde, verliet hij zijne geliefkoosde bezigheden en
boeken, bracht zijnen kostbaren tijd ten offer en trok,
uit louter plichtbesef, dwars door regen en wind,
om elke vergadering der Brusselsche flaminganten
bij te wonen. Zoo maakte hij zich zeer verdienstelijk o. a. in de langdurige worsteling tot het bekomen
van een « Nationaal » of « Nederlandsch » Tooneel
in de hoofdstad, alsmede in den harden strijd waarvan
de taalwet van 1 883 op het gebruik der Nederlandsche
taal in 's Rijks gestichten van middelbaar onderwijs,
de belooning is geweest. Zijne laatste hoop was nog
ietwat Le mogen bijdragen om zijnen innigsten
wensch, de vervlaamsching van het hooger onderwijs
in Vlaamsch- België, die « levensverzekering a voor
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ons volk, zooals hij placht te zeggen, te helpen
bewerken.
DODD 's vlaamschgezindheid was van dien aard
dat zij, tegen elke ontgoocheling bestand, met de
jaren toenam in degelijkheid en kracht van overtuiging.
Dat had zijne reden : in 1858 dong hij mede in
een wedstrijd, bij welken de plaats van vertaler van
de « Verzameling der ambtelijke stukken en 's lands
wetten » zou begeven worden ; hij werd benoemd
met algemeene stemmen.
Bij het waarnemen dier bediening zag en
hoorde, ondervond en doorgrondde, vergeleek en
berekende hij veel, dat hem langzamerhand zou
inwijden"in de kennis van menig zedelijk en stoffelijk levensbelang van het Vlaamsche volk. Ware
hij vroeger geen flamingant geweest, hij zou het
daar, door zijn eerlijk gemoed, geworden zijn.
Er zij, in het belang der waarheid, bijgevoegd
dat om zijne bekwaamheid en zijnen minnelijken
omgang, DODD in de bureelen van Staatsblad en
Ministerie, zeer geacht en gezien werd.
De achtbare heer DAUBY, bestuurder van het
Staatsblad, schetste het beeld van zijnen trouwen
vriend en medewerker in de volgende treffende
woorden :
« .... Il a été frappé au champ d'honneur du
travail; il est mort à la tache, laissant échapper,
d'une main qui n'a faibli qu'à l'instant suprême,
une dernière épreuve des tables du Moniteur, a
laquelle il consacrait son activité.

- I00 « De moeurs austères, d'un commerce aimable,
serviable pour tous, DODD laisse parmi nous le
souvenir d'un collaborateur modèle, d'un précieux
auxiliaire... Il était lui aussi, de ces hommes
rares qui placent au premier rang de leurs obligations celle de la fidélité au devoir, a la grande
loi du travail. Sous une enveloppe frêle et souffrante, ii avait une á .me forte, une grande volonté
de caractère.
« A cóté de faveurs inestimables, des dons de
l'esprit et du cour dont la Providence l'avalt
comblé, it en avait recu une autre non moms
grande : it possédait une Arne droite et généreuse,
que 1'éducation, la connaissance approfondie de
plusieurs langues avaient embelli de toutes les
richesses que ce savoir procure. Sous une apparente modeste, it avait une haute intelligence.... »
Wij hebben getracht eene schets te leveren
leven en streven. Wel beseffen wij dat
over
zijne
beteekenis als dichter en kunstgeer
leerde, over zijn edel karakter en liefderijk gemoed,
zijn helder gezond verstand en wakkeren geest nog
vrij wat te zeggen valt; maar wij hopen en vertrouwen dat dit levensbericht, hoe onvolledig het
ook wezen moge, den vrienden en vereerders van
den betreurden afgestorvene niet onwelkom zal zijn,
als eene herinnering aan hem die met mannelijken
moed zijn kruis gedragen en zijn troost en kracht
geput heeft in « werken en weldoen ».
van DODD ' s
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LEVENSSCHETS
VAN

Dr LGDEWIJK DELGEUR,
BRIEFWISSELEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE,

door P.

GEN ARD.

Over een dertigtal jaren, te Antwerpen in
vriendenkring, waar men zich oefende in
wetenschappelijke waarnemingen, werd eene avondzitting toegewijd aan het voorstellen der afbeeldsels van vermaarde mannen der oudheid. Aristoteles!
riep de leeraar, die de tooverlantaarn bestuurde,
en de talrijke toeschouwers keken aandachtig op.
Toen het portret op het doek verscheen, ontstond er een algemeen handgeklap. Allen bewonderden het wel g elukte afbeeldsel van Doctor LODEWIJK
DELGEUR en niemand betwistte dat ARISTOTELES
een man moest zijn geweest in den aard van onzen
vriend, die algemeen om zijne groote kunde en
wijsheid , evenals om zijne dienstwilligheid en
nederigheid, werd geacht en bemind.
En inderdaad eenieder wist te Antwerpen,
waar DELGEUR met voorliefde verbleef, dat onze
geleerde waardiglij k den titel van Doctor in de wijsbegeerte en de letteren had verworven, dat hij
zich eene grondige kennis van een aanzienlijk
eenen
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getal oudere en nieuwere talen had verworven
immers hij had blijken van zijne bedrevenheid in
het Nederlandsch en in het Fransch gegeven ; hij
sprak en schreef het Engelsch, het Duitsch, het
Italiaansch, het Spaansch, en, met behulp van
woordenboeken, vertaalde hij het Russisch, het
Roumaansch, het Tcheksch en het Magyaarsch.
Hij was het Grieksch en het Latijn machtig;
door zijne opstellen en vooral door zijne opschriften
in laatstgemelde taal had hij zich eene zekere
faam verworven ; verder wist men dat hij een
der weinige Nederlanders was die het geheim
der oud-Egyptische spraak hadden doordrongen.
Daarenboven had zijn buitengewoon geheugen
hem eene diepe kennis der geschiedenis en der
aardrijkskunde geschonken. Al de hoogere vraagpunten der wis- en sterrekunde waren hem eigen.
Met recht noemde men hem eene levende Encyclopccdia, die onmiddellijk en met welwillendheid
de gestelde vragen beantwoord.le.
Met al deze hoedanigheden begaafd, was
DELGEUR echter niet de man, die zijne wetenschap deed gelden; zijne nederigheid en, voegen
wij het erbij, zijne bedeesdheid, hielden hem immer
op het achterplan wanneer het er op aan kwam
het woord te nemen; menigeen, niet zoo mild
bedeeld als hij, oogstte roem en eeretitels in voor
ontdekkingen, die onze vriend jaren vroeger in
zijne niet genoeg geraadpleegde schriften had aangeteekend.

— 1 o3 -'s Mans levensschets zal dan ook weinig opmerkelijke toestanden leveren ; de voorvallen zijns
bestaans zijn die van allen geleerde, die, eenzaam in zijn kamervertrek opgesloten, zich aan de
wetenschap in stilte toewijdt en slechts van tijd tot
tijd de aandacht zijner medeburgers opwekt wanneer hij erin gelukt het eene of ander merkwaardig
feit te ontdekken.
LODEWIJK-HENDRIK DELGEUR werd op 3i
Mei 1819 te Rotterdam van Belgische ouders geboren. Zijn vader behoorde tot een Limburgsch geslacht
dat verscheidene ambtenaren, waaronder burgemeesters van de stad St.-Truiden, had geleverd.
Met eene zekere fierheid sprak DELGEUR van de
houw ende trouw zijner voorvaderen aan Godsdienst, vaderland en plicht (i).
Naar de school gezonden, ondervond DELGEUR
de ongemakken van een gebrek, dat hem Neer dan
eens in zijne loopbaan hinderlijk zou zijn : hij
leed zeer aan bijziendheid. Met groote zelfvoldoening verhaalde hij ons de bewondering, die zich
van hem meester maakte toen hem, voor de eerste
maal, een bril op den neus werd gezet, en hij, tot
zijne groote verbazing, merkte dat het gras, hetwelk
hij tot dan als een effen groen tapijt had aanzien,
(i) Lodewijk-Hendrik Dolgeur was de zoon van Armandus-Philips en van Joanna-Catharina de Cock. Zijn neef
L -J. Delgeur, burgemeester van St.-Truiden, ondervoorzitter
van den provincialen raad van Limburg, werd ridder der
Leopoldsorde op 5 September i856.
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samengesteld was uit duizende halmpjes die, allen
van elkander gescheiden, bij den adem des winds
zich in verscheidene richtingen bewogen.
Op de Hoogeschool deed DELGEUR zich weldra door zijne ernstige studiën opmerken. Zijne
liefde voor onze moedertaal bracht hem in aanraking met den geleerden professor DAVID, die
onzen jongeling onder het getal zijner lievelingsleerlingen opnam.
In 1836 was hij dan ook een der stichters
van het wakker taal- en letterlievend genootschap
Met Tijd en Vlijt, te Leuven. Het was hem, als
trouw medelid, gezamentlijk met onzen taalminnenden stadsgenoot EMMANUEL VAN STRAELEN, in
1886 gegeven hare vijftigste verjaring te vieren en
de vergulde herinneringsmedalie plechtig te ontvangen, die alleen voor de stichters was bestemd.
In 1838 was hij ook een der stichters der
Société littéraire de l' Université Catholique, want
wij moeten het hier aanteekenen, bij gebrek aan
Vlaamsche wetenschappelijke tijdschriften was DELGEUR, evenals zoo menig ander overtuigd Vlaming,
verplicht zijne opstellen in de Fransche taal te
vervaardigen.
In de eerste jaarboeken van Tijd en Vlijt is
DELGEUR vertegenwoordigd door eenige gedichtjes,
die van aanleg getuigen ; voor dit van 1839 leverde
hij eene verhandeling over « die ure van der
doet » bij jan van den Dale, waarover professor SERRURE van Gent met lof gewaagde, alsook
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eene aanteekening over Dorisch en fonisch, Hollandsch en Vlaanzsch, eene bijdrage die bewees
dat onze landgenoot reeds van dan af zich met
de vergelijkende studie der oudere en nieuwere
talen ernstig bezighield.
In 1837 bekwam DELGEUR den titel van candidaat en, het jaar daarna, voor de Jury central
te Brussel, het diploma van doctor in de wijsbegeerte en letteren.
DELGEUR bestemde zich voor het onderwijs.
Reeds in 184o werd hij tot den leeraarstoel der
tweede klas of poësis in het college van Charleroi
beroepen ; een jaar nadien trad hij als leeraar
der geschiedenis, der aardrijkskunde en der Nederlandsche letteren in het Institut St Louis, te Mechelen, eene bediening die hij gedurende elf jaren
bleef waarnemen. Het was aldaar dat hij zich
in 1846, door de uitgave van zijn RijnzLvoordenb,oek, gevolgd door die zijner Historische kaart
van België, deed kennen ; aldaar ook bewerkte
hij zijne Schets eener geschiedenis der oostersche
taalstudiën in België, welke in 1847 te Antwerpen
verscheen. Verder plaatste hij zijne kritische studie over FRANQUINET ' s Verhandeling over de
g othische litteratuur in het derde deel van het
tijdschrift het Taalverbond, dat alsdan in Iaatstgemelde stad met bijval werd gedrukt.
Intusschen werd onzen landgenoot het medelidschap door verscheidene Vlaamsche letterkringen
opgedragen; in 1838 door de maatschappij de Taal
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is gansch het Volk, te Gent; in 1844 door de
maatschappij de Dageraad, te Turnhout, en in
1846 door de reder;jkkamer het Kersouwken, te
Leuven.
In November (852 trad DELGEUR als preceptor in het huis van den weledelen Heer ALPH.
DELLA FAILLE-VAN HAVRE te Antwerpen. Hoezeer de zorgen werden gewaardeerd, welke hij aan
de opvoeding der kinderen dezes edelmans heeft
besteed, zal genoeg hieruit blijken dat DELGEUR
tot op zijn laatste uur de vertrouwde vriend der
familie is gebleven en in haar midden de laatste
stonden zijns levens heeft doorgebracht.
In de ledige oogenblikken, welke hem de
uitoefening van zijn leeraarsambt overliet, oefende
DELGEUR zich met voorliefde in de geschiedenis en
aardrijkskunde. In 1856 gaf hij te Parijs eene
merkwaardige studie in het licht, getiteld : Le
règne de Sennacherib, d'après les monuments
assyriens nouvellement découverts 0), en in 1862, te
Brussel, in de Revue d'histoire et d'archéologie,
zijne verhandeling : Ninive et ses antiquités. Omtrent
dit tijdstip ook verscheen de tweede uitgave van
zijne Carte historique de la Belgique, welke eene
plaats in het Manuel de l'histoire de Belgique,
van professor David, verkreeg.
Een jaar later opende hij in den Wetenschap(i) Dit opstel verscheen in het tijdschrift : Annales de
Philosophie chrétienne. T. XIII, 4e sér;e.
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pelijken Kring te Antwerpen een cursus van
Egyptische oudheden, die, tot spijt der liefhebbers,
in handschrift gebleven en waarschijnlijk verloren
geraakt is. Ook ontwierp hij, op verzoek van het
bestuur van den Antwerpschen Dierentuin, de
hiëroglyphische versiering van den Egyptischen
tempel, door de zorgen van den bouw meester
KAREL SERVAIS opgericht. DELGEUR verbleef
alsdan beurtelings op de kasteelen des heeren DELLA
FAILLE te Boisschot en te Brasschaat en kon derhalve dagelijks de werken niet bewaken, die aan de
zorgen der bekwame decoratieschilders STALINS
waren toevertrouwd. Met genoegen voldeden wij
aan zijn verlangen hem in deze taak ter zijde te
staan en den kunstenaren tot raad te verstrekken.
Deze poging, de eerste van dien aard in België
gedaan, gelukte onder alle opzichten ; uit dankbaarheid voor de door hem bewezene diensten
werd onzen geleerde het eerelidschap der maatschappij aangeboden.
Dan, het tijdstip verscheen waarop de heeren
DELLA FAILLE, onder DELGEUR ' s leiding, eene
volledige klassische opvoeding zouden hebben genoten. Onze geleerde was er alsdan op bedacht
naar Rotterdam terug te keeren, waar zijn broeder
een handelshuis had gesticht en waar hij talrijke
magen en vrienden telde. Op 6 October 1865 werd
hij aldaar tot professor der Fransche letterkunde
bij de hoogere burgerschool benoemd. Met onderscheiding bekleedde hij wederom den leeraarstoel;
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doch DELGEUR was te vele jaren van het openbaar
onderwijs verwijderd geweest dan dat hij zich
opnieuw daaraan zou kunnen gewennen. Op zijne
vraag ontving hij zijn eervol ontslag op i September 1869, en onmiddellijk daarna keerde hij
naar Antwerpen terug.
Ondertusschen had hij te Rotterdam zich met
natuurkundige studiën bezig gehouden en zijne
Nalering op de voorlering van Professor C. Vogt
in druk gegeven.

In de Scheldestad vond DELGEUR het gulhartigste onthaal bij den oom zijner vroegere leerlingen,
den welEd. Heer Ridder J ULIUS VAN HAVRE, die
hem de betrekking van bijzonderen bibliothecaris
aanbood. VAN HAVRE was een gansch eigenaardig
man, met eenera vinnigen geest, buitengewone wilskracht en kloeke gezondheid. Eigenaar eener overgroote fortuin, besteedde hij deze tot het aanmoedigen der kunsten, letteren en wetenschappen. Als
politieker, was hij het hoofd eener aanzienlijke
staatspartij, zonder echter een der openbare abten
te willen bekleeden, die hem herhaaldelijk werden
aangeboden. Op zeker oogenblik beschikte hij over
de kiezingen te Antwerpen.
DELGEUR vond in VAN HAVRE den steun,
die hem tot dan ontbroken had om met vrucht
zijne studiën voort te zetten. Dagelijks, onder het
noenmaal, werden de nieuwe ontdekkingen besproken, welke in dag- en weekschriften waren
verhandeld en menigmaal werd de redekaveling
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tot diep in den nacht voortgezet. Allengs werd
de woning van. Ridder VAN HAVRE het oord, waar
kunstenaren en geleerden vergaderden; wetenschappelijke voordrachten hadden er meermaals plaats.
Een onverwacht toeval bracht DELGEUR's
eigenschappen tastbaar aan het licht. In 1869 had
onze geleerde vriend KARL;:, RUELENS in het
aardrijkskundig genootschap te Parijs de gedachte
geopperd, in het belang der wetenschappen, in
België een algemeen congres van aardrijkskunde
bijeen te roepen. Na eene lange briefwisseling of
deze vergadering te Brussel ofwel te Antwerpen
zou plaats grijpen, werd laatstgenoemde stad aangeduid om de zetel der ontworpen bijeenkomst
te worden.
Te dien tijde bestond er in België nog
geene maatschappij van aardrijkskunde ; op het
verzoek des heeren RUELENS gelastten wij ons met
de moeilijke zending eene commissie te vormen,
die de leiding der werkzaamheden in handen zou
nemen. Wij gelukten in onze taak, en op 15 Januari
1870 bracht het nieuwe genootschap zijne eerste
omzendbrieven ter pers.
Het zal niemand bevreemden dat wij al dadelijk den geleerden DELGEUR hadden uitgenoodigd
om deel van de inrichtende commissie te maken,
en het hoeft niet gezegd dat onze vriend, van den
eersten dag, de hem toevertrouwde werkzaamheden
met ijver en kunde uitvoerde. Op het programma
bracht hij verscheidene vragen van aasbelang en

hij gelastte zich met de inrichting der aardrijkskundige tentoonstelling.
De Fransch-Duitsche oorlog deed op 28 Juli
187o het congres tot het volgende jaar verdagen;
evenwel had, onder het bestuur van DELGEUR, eene
kleine tentoonstelling der reeds ontvangene voorwerpen plaats; deze proef gaf onzen stadsgenoot
het peil van wat er het volgende jaar zou te
verrichten staan, om de ontworpene onderneming
goede vruchten te doen afwerpen.
Op het Congres nam DELGEUR deel aan een
aantal beraadslagingen; zijne voornaamste bijdragen
waren zijne mededeelingen over de uitheemsche
bevolking van Pijpelheide, in de Kempen, en zijne
belangrijke beschouwingen over de kaarten van
Afrika. Met sprekende bewijzen toonde hij het
ongelijk der geleerden, die de studie der oude
Afrikaansche kaarten verwaarloozen, daar deze
kaarten doorgaans aanteekeningen bevatten van
wezenlijke ontdekkingen, door kundige reizigers
vroeger gedaan. « Eene gewetensvolle studie, »
zegde hij, « der handvesten der XI t e eeuw 'o ver
Midden- en Oost-Afrika zou hoogst nuttig zijn
om de hedendaagsche ontdekkingen te leiden. In
dezen zin verzoek ik het Congres deze vraag in
ernstige overweging op te nemen. »
Deze vraag werd ten volle ingewilligd.
Voor het Con2pte-vendu van het Congres, dat
wij, in onze hoedanigheid van algemeenen Secretaris, vervaardigden, leverde DELGEUR een Coup

d'cil sur Texposition g éob raphique, dat, in het

tweede deel opgenomen, algemeen werd opgemerkt
en bewijzen van veelvuldige kunde opleverde. Wij
erkennen volgaarne dat voor deze uitgave, die ons
veel moeite heeft gekost, DELGEUR, als verbeteraar
der proeven, ons dapper ter zijde heeft gestaan.
In 1872 ontwierp VAN HAVRE eene reis in
Spanje en Marocco; hij noodigde zijnen trouwen
bibliothecaris uit, hem in dit uitstapje te vergezellen. Geen beteren cicerone kon de edele ridder
uitdenken; immers DELGEUR kende de geschiedenis van Spanje en der Mooren tot in hare minste
bijzonderheden, en de Antwerpsche Mcecenas had
slechts den naam van een belangrijk gesticht of
kunstwerk aan te duiden, opdat DELGEUR er
onmiddellijk in breede trekken de geschiedenis kon
van verhalen. Ook viel dat tochtje buitengewoon
wel uit.
Men bezocht Madrid, Toledo, Sevilje, het
Escuriaal, Cordova, Gibraltar, Tanger, Grenada,
Murcia, Valencia, Barcelona en keerde over de
voornaamste steden van Frankrijk terug. VAN
HAVRE was zoozeer over zijn reisgenoot tevreden,
dat hij voornam in zijn gezelschap weldra eene
reis van grooteren omvang te doen.
Op eenen namiddag der maand November 1873
nam ridder VAN HAVRE, als naar gewoonte, te 6 uren
plaats aan, den disch om het noenmaal te nemen.
Recht tegenover DELGEUR gezeten, zegde hij na
een oogenblik overweging : « DELGEUR, ik heb
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voorgenomen met mijnen neef JAN DELLA FAILLE
morgen te vertrekken naar Egypte, Palestinen en
Turkije. Gaat ge mede? » DELGEUR, als
van den donder getroffen, kon geen antwoord
vinden ; na dankbaar met het hoofd te hebben
geknikt, verliet hij de tafel, steeg tot zijne kamer,
maakte pak en zak en was den volgenden dag
vaardig om den grootera, door hem zoo lang
betrachten tocht te ondernemen. « Maar, » vroegen
wij hem later, « wat dacht ge wel van zulk een
schielijk voorstel? » « Ik dacht niets, » antwoordde
hij zonder dralen, « ik was te gelukkig het land
« mijner droomen te zien, dan dat ik eene gedachte
« zou hebben kunnen vormen. Dankbaarheid alleen
« overstelpte mijn gemoed. »
1)e reis was zeer voorspoedig : ridder VAN HAVRE
had alle voorzorgen genomen om zich zoo veel confort mogelijk te verschaffen. Zij werd door eene
gewichtige ontdekking gekenmerkt. « Op 3 i December jl., » schreef DELGEUR, « verplichtte een tegenwind ons een weinig boven Minieh, op den rechter
oever van den Nijl, in de nabijheid van Zawyetel-Méitin te stoppen. In deze streek bevinden
zich de groeven van linzensteen, sedert het oud
keizerrijk in gebruik. Wij bezochten die den volgenden dag, en daar wij van het gezicht der vallei
des Nijls, evenals van dat der woestijn, wilden genieten, stegen wij op den hoogsten top van de bergketen, die zich langs den stroom uitstrekt. Boven
gekomen, zagen wij daar, t pt onze groote verba-
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zing, eenen reusachtigen steen, die zorgvuldiglijk
van het overige des bergs was afgezonderd door eene
groef loodrecht gehouwen en ongeveer een meter
breed. Wanneer wij hem nader bekeken, vonden
wij, met den beitel gekapt, ter diepte van een tot
twee centimeters, een terzijde gezien en , rechtstaande reuzenbeeld met den claft op het hoofd ;
de teekening was met breede hand getrokken en
er waren overgewerkte plaatsen aan het oog en
het oor. Wij namen de maat van den steen. Hij
is 20 meters lang en van 7 tot 8 meters breed
de diepte der groef is van 8 tot 9,25 meters.
Wat de figuur betreft, zij meet 21 meters van
het bovenste van het hoofd tot aan den voetzool;
het oor, dat wij insgelijks hebben gemeten, is
85 centimeters groot. Wij hebben noch cartouche,
noch opschrift ontdekt, dat ons den Pharao zou
hebben doen kennen, welken dit reuzenbeeld zou
voorstellen. Al wat ik zeggen kan is dat het
af beeldsel niet Ramsés 11 voorstelt; het gelijkt
veel. er aan Toutmès I I I, doch ik zou, te dien
opzichte, niets durven bevestigen. » Ware dit
beeld voltooid geweest, zoo zou het, volgens DELGEUR, het grootste zijn geweest van al de thans
nog in Egypte bestaande kolossen (i).
In zitting van 27 September 1874 deelde DELGEUR deze ontdekking mede aan de Belgische

(i) Bulletins de l'Académie d'archéologie, D. I, bi. 882.

Academie van oudheidkunde, waarvan hij in 1870
briefwisselend lid was geworden. Veertien jaren later,
in 1884, in het historisch congres te Leiden, las
hij over den uitslag zijner nasporingen eene nieuwe
aanteekening, waaraan eene eereplaats in de verslagen der geleerde vergadering werd vergund (i ).
De reis werd voortgezet tot aan den tweeden
waterval. Men bezocht daarna Damas en het H. land,
en men keerde langs Constantinopel en Griekenland terug.
Reeds hebben wij gezegd dat, des zomers,
de heer DELLA FAILLE beurtelings op zijne kasteelen Ter Laken, te Boisschot, en op de Mik
bij Brasschaat verbleef. Op dit laatste landgoed had
DELGEUR zijne bibliotheek geplaatst. Men weet niet
door welke omstandigheid, maar omtrent het jaar 1 874,
tijdens eene afwezigheid onzes vriends, ontstond er in
het kasteel een brand, die het gedeelte van het gebouw
vernielde, hetwelk zijne letterkundige verzameling
bevatte; niet zonder aandoening vonden wij in
DELGEUR 's sterfhuis twee met zorg ingepakte overschotten van verbrande boeken, die hij, ten aandenken zijner eens met zoovele zorgen aangelegde
bibliotheek, als eene reliquie had willen bewaren.
Deze brand herinnert ons een roerend feit uit
's mans leven. Ter gelegenheid der uitgave van

(i) Communication au sujet d'un colosse projeté, trouvé
dans les carrières de Zawyet-el-Méitïn. Leiden, Br 111.1884 in-8°.
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DELGEUR ons een boek toevertrouwd, waar hij veel
prijs aan hechtte; de eerste uitgave van het Theatrum orbis terrarum van Ortelius. DELGEUR had
dit feit uit het geheugen verloren en hij klaagde
ons bitter over het gedane verlies. « Maar vriend, »
zegden wij, « bedenk u wel, is het wel zeker
dat het kostbare boek verbrand zij? » « Of ik
zeker daarvan ben, » antwoordde hij met droefheid,
« het was op de Mik ! » — « Voor de eerste maal
uws levens zullen wij bewijzen dat uw geheugen
u niet getrouw is. » En wij haalden het boek te
voorschijn : tranen schoten hem in het oog en
met aandoening drukte hij het boek tegen zijn
hart. « — Dank, vriend, » zegde hij, terwijl hij
ons de hand reikte, « gij maakt mij gelukkig. »
Het tweede aardrijkskundig Congres te Parijs,
in 1875 door de zorgen der Société de Géographie
geopend, gaf onzen stadsgenoot eene nieuwe gelegenheid om zijne kunde te doen waardeeren. Afgevaardigd door het Belgisch Staatsbestuur, werd hij tot
lid van de jury der tentoonstelling benoemd, en,
zooals vroeger te Antwerpen, bewees hij groote
diensten aan de inrichtende Commissie. Tijdens
dit congres, waarvan de Antwerpsche Commissie
de eer had den plechtigen zittijd te openen, was
DELGEUR in betrekking met de voornaamste aardrijkskundigen en reizigers; hij had de eer uitgenoodigd
te worden op het feest, door den toenmaligen
voorzitter der Fransche republiek, Maarschalk MAC
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MAHON, gegeven, en woonde de soirées bij in
de hotels van den heer WALLON, minister van
het openbaar onderwijs, en van Graaf DE LESSEPS,
van Baron REILLE, algemeenen commissaris van
het Congres. Overal werd hij met de grootste onderscheiding ontvangen.
Op dit Congres, door hetwelk de periodieke vergaderingen van aardrijkskunde werden vastgesteld,
volgde, den I October 1876, de stichting der
Antwerpsche maatschappij van aardrijkskunde. De
leden, die zich met de inrichting van het eerste
congres hadden gelast, achtten het zich ten plicht
in de Scheldestad het werk voort te zetten, dat
aldaar was begonnen. De geleerde kolonel, thans
luitenant-generaal WAUWERMANS, werd tot voorzitter en DELGEUR tot eersten ondervoorzitter
benoemd, en deze keus werd, telkens bij de vernieuwing van het bestuur, met algemeene stemmen
bekrachtigd.
Hier wederom was DELGEUR the right man
on the right place; op de hoogte van alle wetenschappelijke vraagpunten deed hij, bij elke vergadering, het verhaal der merkwaardigste aardrijkskundige ontdekkingen, die hij op zulke wijze
wist toi te lichten, dat zit voor de minst begaafden
zijner toehoorders vatbaar werden. Gewoonlijk
voegde hij er den uitslag zijner eigene nasporingen
bij en wierp dikwerf hierdoor een nieuw licht
over het besproken onderwerp. Mocht het soms
gebeuren dat er een redenaar bij het houden der
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maandelijksche algemeene zitting ontbrak, DELGEUR
was steeds daar om het spreekgestoelte te beklimmen
en hij deed dit met grooten bijval.
Reeds bij de openingszitting van het Gezelschap droeg hij zijne verhandeling voor over « La
traite des nègres », waaromtrent eerre polemiek in
de dagbladen ontstond.
Het volgende jaar las hij zijne eigenaardige
verhandeling over La carte de l'Afrique équatoriale, waarvoor hem van talrijke genootschappen
gelukwenschen werden toegestuurd. Ook deed hij
later eerie voordracht over de tochten van Stanley
door Afrika, waardoor hij bewees dat geen enkele
stap des vermaarden reizigers hem was onbekend
gebleven.
In den begin van 1878 mocht de jonge Maatschappij de eerste vrucht harer werkzaamheden
inoogsten. Op 15 Juni ontving zij het bezoek
van STANLEY, en DELGEUR had de eer met den
stoutmoedigen reiziger over de laatste ontdekkingen
en de hervormingen der kaart van Afrika te handelen; zijne opmerkingen werden door STANLEY
met aandacht en welwillendheid aanhoord, een
hartelijke shake hands was het vaarwel van beide.
Dit was wellicht de schoonste dag van DELGEUR' s leven. Eenige maanden daarna onderging
onze medewerker een onherstelbaar verlies door de
dood van zijnen trouwen beschermer en vriend ridder JULIUS VAN HAVRE, die te Antwerpen op
27 December 1878 het tijdelijke met het eeuwige
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verwisselde. Lang treurde DELGEUR over dit afsterven ; jaren nadien, wanneer men den naam van
VAN HAVRE uitsprak, zag men eenen traan zijne
wangen bevochtigen ; doch stoiek, naar VAN HAVRE's
voorbeeld, hield DELGEUR zijne droefheid voor
zich alleen.
Thans wederom aan zich zelven overgeleverd,
besloot DELGEUR de stad Antwerpen, waar hij
zeer vele vrienden telde, niet meer te verlaten.
Hij koos zich eene woning zooveel mogelijk in
het midden der stad gelegen en vond wat hij
verlangde : eene ware cel voor eenen geleerde,
waarin hij naar welgevallen de nieuwe bibliotheek
kon inrichten, die hij sedert korten tijd had gevormd.
Ofschoon deze boekerij in verre de vergelijking met de vorige niet kon doorstaan, bevatte
zij evenwel wederom eenige kostbare schriften,
waarin onze medewerker voedsel voor zijnen geest
zou vinden ; onder de nieuw bekomene werken
bevonden zich de Mittheilungen van PETERMANN,
waarvan geen blad ongelezen bleef. Niets schilderachtiger dan des avonds, bij het licht der lamp,
DELGEUR in zijnen grooten kamerrok, in eenen
ruimen zetel te zien gezeten voor eene ministerschrijftafel, die tot meer dan manshoogte met
schriften en kaarten van allen aard was beladen.
Orde heerschee wel is waar niet in deze papieren ;
doch DELGEUR kon daaruit wijs worden en het
was eenieder streng verboden daar de hand aan te
steken.
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Tot diep in den nacht arbeidde onze geleerde.
Men verhaalt dat hij gewoonlijk te drie uren slapen
ging; doch, men voegt daarbij dat hij zelden voor
tien uren het bed verliet; er was dus vergoeding
voor zijnen geest.
In 1879 schreef DELGEUR zijne verhandeling,
Les endiguements de la Néerlande, lutte des Hollandais contre la mer, en het jaar daarna zijne schets
La Cartographie des anciens. Werd het eerste dezer
opstellen in Noord-Nederland wel ontvangen, het
tweede genoot niet minder lof van de talrijke aardrijkskundigen, met wie onze geleerde in betrekking
stond. In 1880 bracht DELGEUR ook hulde aan
den voorzitter der Maatschappij van aardrijkskunde,
te Parijs, Graaf FERDINAND DE LESSEPS, die op
5 Juni de stad Antwerpen bezocht en aldaar door
het gemeentebestuur, de Maatschappij van Koophandel en talrijke wetenschappelijke kringen plechtig
werd ontvangen.
Met buitengewone levenskracht was het Antwerpsch aardrijkskundig genootschap in de wereld
getreden.. In weinige maanden had het werken
uitgevoerd, zijner ernstige strekking waardig. Op
8 October 1877 deden twee zijner leden, de heeren
JACOBS-BEECKMANS en JAAK LANGLOIS, het stoute
voorstel de Handelsbeurs met kaarten te versieren.
Gansch een atlas zou op groote schaal worden
uitgevoerd. De knappe stafkapitein PAUL GHESQUIÈRE werd aangeduid om zich met het reuzenwerk te gelasten.
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Dit voorstel, door den gemeenteraad op 27 Juni
i 87 goedgekeurd,werd ingevolge het collegiaal besluit
van 5 Juli ten uitvoer gebracht. Twee jaren daarna
waren de werkzaamheden voltooid ; de plechtige onthulling der kaarten had plaats op 12 Augustus i 8S r .
DELGEUR was herhaaldelijk door r.JHESQUIÈRE
geraadpleegd geweest. « Onder degene, » zegt deze
stafofficier, « die mij met raad en daad ter hulp
« stonden, breng ik eerst en vooral mijne hulde aan
tc onzen geleerden ondervoorzitter Doctor DELGEUR,
u die mij niet alleen over zijne rijke verzameling
« van geographische werken, maar ook over zijne
« onuitputbare geleerdheid liet beschikken ; aan hem,
« op wiens verkleefdheid ik alle oogenblikken
« veilig kon staat maken, die zich geene moeite,
« geenen arbeid heeft ontzien terwijl hij zich immer
0 met eene nederigheid, die ik bevreesd ben af te
« schrikken, aan alle dankbetuiging wist te ont« trekken. » (I)
Eenige dagen later, op 1 i September, vereerde koning Leopold II de nieuwe landkaarten
met een bezoek. In de afwezigheid des voorzitters
van het aardrijkskundig genootschap werd Z. NI.
door den ondervoorzitter D r L. DELGEUR ontvangen. De vorst drukte zijne hooge tevredenheid
uit over het werk van kapitein GH ESQU I ÈRE en

(i) Bulletin de la
vers, D VI, bl. 250.

Société royale de géographie d'An-
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deed zijn genoegen blijken « de persoonlijke kennis van doctor DELGEUR te hebben gemaakt ».
De landkaarten der Beurs, verrijkt met Vlaamsche
en Fransche naamlijsten, zijn inderdaad een zeer
verdienstelijk werk, gansch op de hoogte der wetenschap onzer dagen en dat evenveel moeite als kunde
heeft gekost.
In 1881 droeg DELGEUR zijne verhandeling voor
over de oude aardrijkskunde van Egypte. Benoemd
tot verslaggever over dit kernachtig opstel, namen
wij deze gelegenheid te baat om Bene welverdiende
hulde aan de groote kennissen onzes medelids te
brengen (1).
Talrijke reizigers van naam bezochten het
aardrijkskundig genootschap in 1882 en 1883;
onder de voornaamste tellen wij GERHARD ROHLFS
(I December 1882) en ALFONSO MASSARI (17
December 1883).
Bij deze Afrikaansche ontdekkers was DELGEUR
wederom op zijne plaats, nog meer evenwel b i ?
de ontvangst van den Staatsvoorzitter der Boeren
uit Transvaal, welke op 18 April 1884. in het Aardrijkskundig genootschap plaats greep. PAUL KRUGER
was, gelijk mm weet, vergezeld van DU TOIT,
minister van openbaar onderwijs, generaal SMIT,
EWALD ESSELEN, secretaris van het gezants:hap,
en ELOFF, secretaris van den Staats-president.
(i) Rapport

sur un mémoire de M. le Vice-Président
Anvers
Ve de Backer, 1881, in-8°.

L. Delgeur sur la géographie ancienne de l'Egypte.
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hooge gasten gelast. « Het is mij een waar geluk, »
zegde hij tot KRUGER, « dat ik, een vaderlandsche
« kerel, hier op den ouden vaderlandschen grond,
« Kaapsche kinderen officiëei mag ontvangen, ver« welkomen en de broederhand toereiken.
« Aan God getrouw, aan onze oude taal en
zeden verkleefd, hebt gij in het verre Zuiden den
« onverdorven roem des vaderlands gehandhaafd en
a doen eerbiedigen. Vrijheid maakte het vaderland
« groot ; vrijheid voor allen en in alles, zonder
« onderscheid van kleur of godsdienst, zal ook de
« Zuidafrikaansche Republiek doen groeien en
« bloeien. »
KRUGER en DU TOIT antwoordden ; de laatste vooral wist zijne talrijke toehoorders in eene
begeestering te brengen, die hem de algemeene
sympathie verwierf.
Op het stoute voorstel van zijnen voorzitter
kolonel WAUWERMANS, besloot het Aardrijkskundig
genootschap, ter gelegenheid der wereldtentoonstelling van 1885, eene afvaardiging van bewoners
van Congo-land te ontvangen en eene bijzondere
tentoonstelling van voorwerpen, uit deze streek herkomstig, te openen. DELGEUR bewees hier wederom
groote diensten, vooral bij het inrichten der tentoonstelling, welke hij , gezamenlijk met zijnen
trouwen vriend, den natuurkundige ANTOON OOMEN,
keurig en wetenschappelijk wist te schikken.
Werkzaamheden van verschillenden aard deden
DELGEUR
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nasporingen zoo niet staken, dan toch ter zijde
zetten. In :885 hervatte hij zijne veel behandelende
pen; voor de maatschappij van aardrijkskunde
schreef hij zijne aanteekeningen : La Conference de
Berlin en Les dernières découvertes en Afrique
(Voyage de Brito Capello et Ivens ;) Descente
du Kassai, Le problëme du Wellé). In 1886 vervaardigde hij ander opstel over hetzelfde onderwerp;
daarbij zijne verhandeling : La puissance coloniale
anglaise, waarover hem de vleiendste brieven door
voorname Engelsche aardrijkskundige gezelschappen
werden toegezonden.
In 1887 zag zijne voordracht over Borneo
het licht, en in 1888 zijne verhandeling over : La
Mandchourie, - welke de reeks zijner werkzaamheden in de Koninklijke Maatschappij van Aard-

i

rijkskunde sloot.

De bijval, dien DELGEUR bij de stichting van
het aardrijkskundig genootschap was te beurt gevallen, had hem den toegang van talrijke andere
wetenschappelijke maatschappijen geopend.
Bij de inrichting der Société scientfque te
Brussel, trad DELGEUR als een harer ijverigste
leden op. Tot voorzitter eener afdeeling gekozen,
wist hij de v4erkzaamheden eene nuttige richting
te geven.
In de Revue des questions scientifiques, door
deze vereeniging uitgegeven, plaatste hij achtereenvolgens zijne verhandeling : La cosmographie des
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Grecs (1877), zijne Note sur origine des mots « E
pur si muove » attribués a Galilée (1878), Voyage de
Tali-fou á Bhamo (1878), Géographie des anciens
Égv-ptiens (188o , Les derniéres découvertes en
Egypte (1882), L'A frique australe et les Portugais (1882), Les Européens et l'A f rique australe
(18831 en eindelijk La géographie de l'Exode et
les découvertes modernes en Egypte (1886), eene
bijdrage die zeer opgemerkt werd en waarvan
VIGOUROUY, in zijn voortreffelijk werk la Bible
et les découvertes inodernes, met lof gewaagt.
De werkzaamheden der Société scientifique
brachten DELGEUR in nauwere betrekking met
geleerden en onder deze met den hoogleeraar PAUL
MANSION en de paters J. CARBONELLE en J. VAN
DEN GHEYN, wier geleerdheid hij op hoogen prijs
stelde.
Wij hebben reeds gemeld dat DELGEUR tot
briefwisselend lid der Belgische Academie van
Oudheidkunde vaas gekozen. Op 3 December 1875
werd hij tot werkend lid en in 1877 tot raadslid
(dat is kiesbaar tot de hoogere bestuurambten)
benoemd. De werkzaamheden van dit genootschap
waren onzen geleerde buitengewoon lief; omringd
van lieden, die hem begrepen en zijne pogingen
waardeerden, werd hij achtereenvolgens tot het
ambt van tweeden en eersten secret iris gekozen.
Van 1 878 tot 1884 was hij, om zoo te zeggen, de
ziel van dit gezelschap, dat, deels aan zijne ernstige pogingen, weldra eenen hoogen rang in de
wetenschappelij ke wereld bekwam.

- 125 -

Op 7 December 1884 werd hij tot ondervoorzitter en in 1885 tot voorzitter gekozen. Dit was
de hoogste titel, dien hij in het genootschap
kon bekomen ; hij beantwoordde de eerebetuigingen zijner collegas met zijne merkwaardige
redevoering over : Les monuments archéologiques
apociyphes, op 7 Februari 1886 uitgesproken,
en met zijne verhandeling : Les dernières découvertes en Egypte, op 4 April van hetzelfde
jaar voorgedragen. Met geestdrift spreekt hij over
de ontdekking der momie van Ramsès II (Sesostris)
en brengt hulde aan de uitmuntende mannen,
die dezen schat aan het licht hebben gebracht.
Onder de schriften, door DELGEUR in de uitgaven
der Academie medegedeeld, telt men verder : Le rituel
funéraire (livre des morts des anciens Egyptiens);
Rapport sur le congrés et l'exposition géographiques de Paris, en Les Monuments mégalithiques
et le culte de la pierre, dit laatste in 1887
verschenen.
De in 1852 te Antwerpen ambtelijk opgerichte
commissie van Graf- en gedenkschriften van Antwerpen had, door den loop der jaren, verscheidene harer voornaamste leden verloren. Eerst M oONSVAN DER STRAELEN, daarna Pastoor VISSCHERS,
Graaf LE GRELLE, KAREL NELIS, en, in de laatste
tijden, advocaat TH. VAN LERIUS. De overblijvende
leden waren er op bedacht door de keus van
nieuwe medewerkers in deze leemte te voorzien.
DELGEUR, wiens bedrevenheid in het vak van
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algemeene stemmen, gekozen. De Commissie berouwde zich niet over deze beslissing : onze stadsgenoot
verleende zijne medewerking al waar zij werd gevergd;
hij vervaardigde de tafels en bracht onze Levensschetsen van Visschers en Th. Van Lerius in het
Fransch over, eene beleefdheid waarvoor wij den
vertaler thans nog onzen dank betuigen.
De laatste eeretitel, door DELGEUR verkregen,
was die van briefwisselend lid der Koninkl ij ke
Vlaamsche Academie. Zijne verkiezing, die op 16
November 1887 plaats greep, werd door een koninklijk besluit van 13 December daarop volgende
goedgekeurd. Hoogst was hij over deze onderscheiding gevleid en met overtuiging zegde hij : « Nu
« zal ik in onze geliefde moedertaal de onderwerpen
« kunnen beschrijven, die ik tot nu toe verplicht
« was in eene vreemde taal te behandelen ; de Acade« mie kan op mijne verkleefdheid rekenen. » En inderdaad, reeds in de maandelijksche zitting van 20 Juni
1888 nam hij het woord; hij droeg daar zijne studie
voor over de Geographische benamingen. « Wellicht, » zegde hij, « zullen sommige der wenken,
« hier vluchtig op het papier gebracht, kunnen nuttig
« zijn aan die geleerden, welke zich onledig houden
« met die schoone wetenschap, waaraan ik van kinds« been af mijne studiën heb toegewijd. » Hij bedoelde
de aardrijkskunde en voorzeker kon niemand met
meer gezag dan hij het door hem gekozen onderwerp behandelen.
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DELGEUR ontwierp nog verscheidene andere
opstellen voor de Academie, die hij beurtelings
zou hebben voorgedragen ; jammer dat het oogenblik ging slaan, waarop hij zijne vruchtbare pen
voor goed te ruste zou leggen.
Op eenen namiddag der maand April r 888
bracht DELGEUR ons een bezoek op het stedelijk
archief. Had het opstijgen der honderd treden
van den ambtelijken trap onzen ouden vriend
vermoeid en gevoelde hij de voorteekens eener
voor hem nog verholen kwaal? Nauwelijks was hij
neergezeten of hij viel in bezwijming. Zijn hoofd
zonk hem zwaar op de borst, terwijl zijne armen
bewegingloos naast zijn lichaam nederhingen.
Door spoedig toegediende zorg kwam hij langzamerhand terug tot het leven. Toen hij het oog
opende, keek hij verdwaald om zich heen en zegde
met nauw hoorbare stem : « Mij dunkt dat het
« met mij niet wel is gegaan ; doch ik gevoel dat
« het een niemendalle is. » Een oogenblik later
vervolgde hij : « ja, het ligt in mijne bestemming
alle tien jaren Bene zware ziekte te krijgen. Tien
jaren zijn wederom voorbij, sedert ik de laatste
maal ziek en bedlegerig werd, er staat mij dus
iets voor de deur; maar, Go i lof, bij mijne genezing
zal ik wederom een vrijgeleide voor tien jaren
bekomen. »
Ditmaal evenwel moest de zaak aldus niet
afloopen. Ofschoon DELGEUR geene pijn scheen
te lijden, ging hij dagelijks achteruit in krachten en
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weldra zou het oogenblik genaken dat hij zich te
huis zou moeten schuilhouden.
Deze gedachte bedroefde hem zeer ; het kostte
wat het wilde, hij zou zich heropbeuren. De zomer
van 1888 scheen hem buitengewoon wel geschikt
om, door een verblijf op den buiten, nieuwe
krachten bij ' te winnen.
Eerst beantwoordde hij de gulle uitnoodiging
der edele familie DE TU RCK-DELLA FAILLE,
die een vertrek op het kasteel van Boisschot te
zijner beschikking stelde.
Daarna bezocht hij het kasteel van Deurne,
waar jonkheer KAREL DELLA FAILLE hem als
gast verwachtte. De eerste weken vergingen zonder
eenige bijzonderheid; als een vogel in de vrije
lucht, verlustigde de grijze geleerde zich in het
midden van het verkwikkend groen van boomen
en dreven, doch weldra bemerkte de gastheer dat
DELGEUR 's krachten snel afnatnen. Een geneesheer
werd ontboden; deze drong er op aan den zieke
niet uit het oog te verliezen, daar hij met een
toeval scheen bedreigd. DELGEUR lachte hartelijk
met de aanbeveling des dokters, die, zegde hij,
zijnen toestand niet kende.
Op dinsdag i September was Jr DELLA
naar Antwerpen gereden, en DELGEUR had
den wensch uitgedrukt hem te mogen vergezellen.
Alles ging naar wensch ; men legde eenige bezoeken
af, en tot het uur van het noenmaal bleef men
in de stad rondslenteren. Wij herinneren ons
FAILLE
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gegroet.
Op het kasteel teruggekeerd, nam men plaats
aan den disch; nauwelijks had DELGEUR het
eerste voedsel genomen, of hij stortte plotseling
ter aarde. Wat moeite men ook deed, hij bleef
bewegingloos liggen : zonder de minste smart was
hij de eeuwigheid ingetreden.
Op vrijdag 14 September, te Io uren, had in
de kerk van Deurne de plechtige begrafenis plaats.
(( Het stoffelijk overschot , » zegt een ooggetuige (i),
« werd door eenen lijkwagen van het kasteel naar de
« kerk gebracht, waar talrijke vereerders van den
« doode zich bevonden. De rouw werd geleid door
« den broeder van den overledene. Bij zijne familie
« sloten zich aan de heeren DELI.A FAILLE, in wier
« midden D r D':LGEUR lange jaren had geleefd.
« Onder de aanwezigen ontmoetten wij een aan-

« tal vertegenwoordigers van geleerde genootschap« pen, van welke de overledene deelmaakte, vrienden
« en vereerders. Tusschen hen de heeren SAL« DAHNA, consul van Brazilië; BAGUET, vice-consul;
« AGIE, consul generaal van Rusland; J. VAN DEN
« BEMDEN, senator; GHESQUIÈRE, de opmaker
a der kaarten ter Beurze, voor welke hij in den
« overledene een trouwen medewerker vond, generaal
« XHOFFER; SMEKENS, voorzitter der rechtbank;
« OPDEBEECK, rechter ; ARTHUR GOEMAERE,
(1) Handelsblad van Antwerpen, vrijdag 14 Sept. 1888.
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« hoofdredacteur van den Précurseur ;
«

H ERTOGH E,

PAUL COGELS, FREDEGAND COGELS, JAN DE

« BOM en anderen. De Koninklijke Vlaamsche Aca« demie was vertegenwoordigd door de heeren
« DE POTTER, bestendigen secretaris, de werkende
« leden D r AUGUST SN1 EDERS, GÉNARD en BROED
KAERT, de briefwisselende leden H. SERMON e:
« F. WILLEMS.
« De hoeken van het baarkleed werden gehou« den door de heeren DE POTTER en Dr. SNIEDERS,
« voor de Academie; generaal WAUWERMANS,
« voorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap ;
« GÉNARD, voorzitter der Academie van Oudheid« kunde ; Ridder LEO DE BURBURE, voorzitter der
« Commissie der grafschriften, en B AGU ET, als vriend
« van den overledene.
« Een groote kroon werd op de lijkbaar gelegd.
« De mis werd gecelebreerd door den Z. Eer'.
heer pastoor. Aan het geopend graf werden lijk« reden uitgesproken : in naam der Koninklijke
« Vlaamsche Academie, door D r AUG. SNIEDERS,
« die den doode vereerde onder opzicht van Vlaam« sche letterkunde (I); door generaal WAUWER« MANS, die zijne verdiensten als aardrijkskundige
« vereerde; door P. GÉNARD, die hem hulde bracht
« als oudheidkundige en Egyptoloog. Allen huldig« den den vriend en den nederigen geleerde. »
^c

cc

(i) Zie deze treffende redevoering in de Verslagen enmededeelingen der Academie.
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DELGEUR was een lang opgeschoten beenderig
man. Zijn opzicht was streng. Zijn hoog voorhoofd, zijn lange baard, gaven hem een patriarchaal
voorkomen, terwijl de groote bril, die zijne oogen
bedekte, iets indrukwekkends aan zijne gelaatstrekken gaf. Wanneer men soms DELGEUR, met
den Rubens-hoed op het hoofd, een langen rok
om de leden en den regenscherm naast een
zwaarlijvig boek onder den arm, door de straten
van Antwerpen zag stappen, dan zou men waarlijk
aan den eeuwenouden Ahasverus hebben kunnen
denken, en evenwel had de man den zeventigjarigen
ouderdom nog niet bereikt!
DELGEUR was de goedheid zelve; met alles
te vreden, bewandelde hij ootmoedig en stil zijnen
weg door het leven. Wij gelooven niet dat hij
een enkelen vijand had. Voorkomend en gedienstig,
stond hij eenieder ter hulp die aanspraak op zijne
kennis maakte, zonder ooit aan eenige vergelding
te denken. Zeker is het dat al de door hem vergaarde wetenschap hem nooit eenen centime deed
winnen ; het volstond hem, dat zijne schriften het
licht zagen; met het overige bekreunde hij zich
niet. Voor kinderen was hij oprecht lief, hij wist
zich kind met hen te maken en men begrijpt de
achting en vriendschap, die zijne oudleerlingen
hem steeds hebben toegedragen.
In de samenleving was DELGEUR een waar
gentleman; ook was hij overal welkom, zoowel
in de hoogste als in de nederigste kringen der
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samenleving. Verdraagzaam en oprecht, zonder ooit
een duim van zijne begrippen af te wijken, ging
hij minzaam om met mannen, in wier gedachten
hij niet deelde, maar aan wier kunde hij volgaarne
hulde bracht. Zijne vrienden waren talrijk ; onder
deze telde men vooral de leden der familiën DELLA FAILLE, VAN HAVRE, TEICHMANN, BELPAIRE,
DE BAILLET,

de romanschrijvers CONSCIENCE en

SNIEDERS, de hoogleeraren DAVID, BORMANS,

en Dr WILLEMS, de
heeren DE CLOSSET, D r HEIDERSCHEIT, SERMON,
HERTOGHE, de generalen WAUWERMANS en HENRARD, PAUL COGELS, KAREL RUELENS, de paters
CARBONELLE en VAN DEN GHEYN. Sedert het
jaar 1852 waren wij onder het getal zijner vertrouwelingen gerekend ; in deze hoedanigheid hebben
.wij de bovenstaande regelen aan zijne duurbare
nagedachtenis toegewijd (i).
TROISFONTAINES, MANSION

(i) Op 23, 24 en 25 januari 1889 werd DELGEUR'S
bibliotheek te Leuven door de zorgen van den heer E. Fonteyn
verkocht. De catalogus bevatte 787 nummers.

BOEKENVERZAMELING
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

Wetten betrekkelijk de verzameling en het
uitleenen van boeken.

De Bestendige Secretaris is gelast met de
bewaring der archieven en der bibliotheek. (Artikel
14, 20 §, van he' Koninklijk besluit betreffende
de instelling der Koninklijke Vlaamsche Academie.)
De boekenverzameling staat onder het toezicht
van het Bestuur. De bewaring der boeken en handvesten is toevertrouwd aan den Bestendigen Secretaris. (Artikel 55 van de algemeene Wetten der
A cademie.)

I.

De boeken der Koninklijke Vlaamsche Academie zijn ter beschikking van_ de werkende en
brief wisselende Leden der Academie.
II.

Geen boek wordt in leen gegeven dan nadat
het gebonden, en op het titelblad, alsmede op den
rug, voorzien is van den stempel der Academie.
De uitleening geschiedt door tussohenkomst
van den Bestendigen Secretaris.
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Tijdschriften, of werken bij afleveringen uitgegeven, worden niet geleend dan nadat zij, bij
jaargang of boekdeel, door band vereenigd zijn.

De leener schrijft, duidelijk, den titel en het
nummer van het gevraagde boek in een daartoe
bestemd register op twee aan elkander gehechte
aanvraagbewijzen. Het eene daarvan blijft in het
register bewaard; het andere bekomt de leener,
als ontvangstbewijs, bij de teruggave des boeks.
I V.

De leening geschiedt voor ten hoogste acht
weken.
Na dezen tijd is de leener verplicht het boek
aan den Bestendigen Secretaris terug te sturen,
en eene nieuwe aanvraag te doen, indien hij
begeert het boek nog langer te raadplegen.
V.
Niet meer dan vier deelen van een zelfde werk
worden in leening gegeven.
De Bestendige Secretaris-Boekbewaarder beslist
over de uitzonderingen.
VI.

De leener vervangt, op zijne kosten, de door
hem beschadigde of verlorene boeken.
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VII.
Al de uitgeleende boeken moeten den i December van elk jaar in de Bibliotheek teruggebracht
zijn.
VIII.
Geen handschrift hoegenaamd wordt buiten het
lokaal der Academie geraadpleegd. Aanteekeningen
op boeken of handschriften, plooien van bladzijden
en andere verminkingen zijn verboden.
IX.
De vrachtprijs, te betalen voor de boeken,
Welke de post niet verzendt, is ten laste van den
teener.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
DE BESTUURDER,

P. WILLE MS.
DE BESTENDIGE SECRETARIS,

FR. DE POTTER.

DE ONDERBESTUURDER,

N. DE PAUW.
Gent, Augustus 1887.

LIJST DER BOEKEN
TOEBEHOORENDE AAN DE

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

(Tweede Bijvoegsel.)

EERSTE AFDEELING.

I.
Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
Inleiding.
1 ACKERSDIJCK (W.). Observations sur la langue tlamande sous le rapport des provinces méridíonales. Traduit
du Hollandais, par J.-C.-E. baron van Ertborn. Antwerpen, 1821, 80.
301 SIEGENBEEK (M.). Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, erven Fr. Bohn, 1826, 8°.

II.
Geschiedenis der Nederlandsche taal- en
Letterkunde.
382 VISSCHER (L.-G.). Iets over Jacob de Coster van
Maerlant. Utrecht, L.-E. Bosch, 1838, 8°
-- -- Over het vaderland van Maerlant en de zucht
voor de Letteren bij de Hollandsche Edelen in de 13e
en 14e eeuw. (Overdruk.) 80.
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Letterkundige geschiedenis.
41' ARNOLD (TH.). Mededeelingen betreffende de Bibliographie der Middelnederlandsche letterkunde. (Overgedrukt uit de ( Verslagen en Mededeelingen der Kon.
Vl. Academie.) 1889 —80.
414 Bibliographie de Belgique. Journal officiel de la Librairie.
Brussel, FT. Manceaux, 1875-1859, 8'.
41 6 Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 2° deel. Geschiedenis, 1887.
-- — — 3e deel. Nederlandsch Tooneel. 1887.
— -- Derde gedeelte. Alphabetische catalogus. 1889.
463 Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de S +intOmer. Lille, V e Libert, (z. d.) 8''.
51 3 DOEDER (J.-I.). Collectie van Rariora. Inzonderheid
Godsdienst en Theologie. Utrecht. Kemink en Zoon,
1887, 8°.
523 VAN DER HAEGHEN (J.), ARNOLD (TH.)en VAN DEN
BERGRE (R.). Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale
des Pays-Bas. Gent, wed. van der Haeghen. 16°.

IV.
Letterkundige Studiën, Schetsen en Kritieken.
55 ALTORFFER (J.-C.). Op « Overduin ». Herinneringen
van een Congreslid aan den zesden September 1872.
Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 1872, 8°.
58' (CLAES, D.). Conscience's meesterstuk : « Wat eene
moeder lijden kan, » in de macht der Wandalen. Taalen letterkundige studie. Gent, S. Leliaert, A. Suffer & C1e,
1888. (Overgedrukt uit het Beefort.) 8".

— 14 --62 3 DE PAUW (Jhr. N.). De Vlaamsche Academie der Artevelden-eeuw. Redevoering gehouden in openbare zitting
der Koninklijke Vlaamsche Academie den 29 December
1888. Gent, 1888. (Overgedrukt uit de Verslagen en
Mededeelingen der Academie.) 8".
72 DE VOS (Am.). Keerzijde van Van Beers' « Rijzende
blaren ». Lokeren, wed. de Smet-Themon, 1888, 12°.
721 — — Keerzijde van Van Beers' « Rijzende blaren ».
Bijvoegsel (aan Remo). Ibide,n, idem, i88g, 12°.
76

HUET (BusKEN). Litterarische fantasien en kritieken.
XXV. B11.ierdijk. — Murger. — Iets over het leven.
— Een schouwburgavond. — Emile Zola. -- J.-A.
Alber,lingk Thijm. G. Valette. — Henry Babu•son.
-- Nieuwe Hollandsclhe letteren.

76' LOOTEN (CAMiLLE). Etude littéraire sur le poète néerlandais Vondel. Rijsel, gebr. Le Bigot, 188g, 8°.
82 6 STALLAERT (K ). Verslag van den Jury gelast met de
toewijzing van den vijfjaailijkschen prijs der Vlaamsche
letterkunde voor het tijdvak van 1860 tot 1864 Brussel,
Deltoinbe, 1865, 8'.
82' STILLEMANS (A.). J. Vondel, et son poeme : les Mystères
de l'Autel (Altaergehe::nenissen). Etude historique et
llttéraire. Leuven, Van Linthout et C 1e , 186o, gr.-8°.
8.0 VAN DROOGENBROECK (J.). Nederlandsche Letterkunde. Vijfjaarli j ksche prijs. Zevende tijdvak (188o-1884.)
Verslag der jury. Brussel, drukkerij van den Moniteur
beige, 1886, 8'.

V.
Levensschetsen van N ederlan dsche schrijvers.
105 3 Gedenkzuil aan J. - Fr. Willems toegetvyd Gent, C. AnnootBraeckman, 1848, 8°.
1133 Levensberichten der afgestorven Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Leiden, E.-J. Brill, 1888, 8°.
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Middelnederlandsche letterkunde. — Inleiding.
1384 HADEWIJCH (Zuster). Gedichten. Eerste en tweede

stuk. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1875, 8 0 (Uitgave der
Vlaainsche Bibliophilen )
1 4 2' KLUIT (A.). Brief van den Leidschen Oud-Hoogleeraar
aan Mr. H. van Wyn over eenige Handschriften van
K. van Alkemade, bijzonderlijk over Klaas Kolijn.
(Overdruk uit Van Wyn's « Huiszittend Leeven. ») 8°.
143" MOLL (\V.). De Boekerij van het St.-Barbaraklooster
te Delft, in de tweede helft der XV e eeuw.' Eene
bijdi age tot de geschiedenis der mrddeleeuwsche letterkunde in Nederland. Amsterdam, C.-G. van der Post,
185 7, 4
1481 TE WINKEL (J.). De Borron's Joseph d'Arimathie en
Merlin in Maerlant's vertaling. (Overgedrukt uit het
Tijdschrift voor Nedei 1. Taal- en Letterkunde, 1881.)
WAGENAAR (J.). Toets van de egtheid der Rymchronyke, die, op den naam van Klaus Kolyn, uitgegeven
is. (Ove ,-di uk.)

VIII.
Middelnederlandsche dichtwerken.
173 Denkmaler altniedei lándischer Sprache and Litteratur.
Nach ungedruckten Quellen, herausgegeben von Eduard
Kausler. Tubingen, L. Friedrich Fues, 1840-1866. Drie
deelen, 8°.
I. Reimchronik von Flandern.
II. De Rose.
Heymelichede der heymelicheit.
0 Intemerata !
De bouc van Seden.
Catoen's Leeren.
\Napene Martin : -- Deerste Martin. — Dander
Martin. — Dit es de derde Martin. -- Een disputacie tusschen S. Marien en ten Cruce.
Ili Sproken enT .

-. 143 1733 DE WEVEL (GILLIS). Leven van Sinte Amand, Patroon
der Nederlanden. Dichtstuk der XIVe eeuw. Gent,
D.-J. van der Haeghen, 1842-1843, 8°. (Uitgave der
Vlaamsche Btbliophilen.)
1 74e DUNGER (HERMANN), Die Sage vim trojanischen Kriege
in dem Bearbeitungen des Mittelalters and inren antiken
Quellen L aipzig, F. Vogel, 1869, 8°.
17;3 Fragment van een gedicht betreffende de zamenkomst
van Keizer Frederik III met Karel van Bourgondie
te Trier, in 1473, uitgegeven door .7 . Tideinan.
1784 Fragment van Seghers' Parleme:!t van Troyen, volgens
een handschrift uitgegeven door Gallée. (Overgedrukt
uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 1.)
192 1 Madelghys' kintsheit . Al de gekende fragmenten critisch
uitgegeven en vergeleken met het Duitsche handschrift,
door Jhr. N. de Pauw. Gent, A. Suffer, 1889, 8°.
201' Reinaert de Vos, naar de oudste berijming, tot schoolgebruik en nuttige lezingen ingerigt door .7. -F. Willems. Tweede uitgave. Mechelen, E.-F. van Velsen,
(z. d.), 12°.
201 2 — — Idem. Vijfde uitgave. Gent, C. Annoot-Braeckrnan,
i873, 12°.
Zou° — — Idem. Zesde uitgave. Bawerkt en met eene
inleiding en een woord over epischen versbouw, door
y. de Geyter. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 1874., 16°.
202 3 Reinhart Fuchs aus dean neunten and zw6lften Jahrhundert. Herausgegeben and erlttutert von Fran; Joseph
Mone. Stuttgart and Tubingen, J.-G. Cotta'schen Buchhandlung, 1832, 8".
211 ' VAN HEELU (JAN). Rijmkronijk van Jan van Heelu,
betreffende den slag van Woeringen, van het jaer
128S. Uitgegeven met ophelderingen en aenteekeningen
van 5.-Fr. Willems. Brussel, NI. Hayez, 1836, 4".
226' VAN MAERLANT (JAcoB). Dit es di Istory van Troyen.
Naer het vijftiendeeuwsche handschrift van Wessel van
de Loe, met al de middelnederlan.lsche fragmenten diplomatisch uitgegeven door Jhr. Nap. de Pauw en Ed. GailHard. l e deel. Gent, A. Suffer, 1889-1891, 8°.

......... 14.4, —
231 1 Vroeden (van den Zeven) van binnen Rome, bezorgd
door K. Stallaert. Gent, S. Leliaert, A. Suffer & C1e,
1888, gr. 8'.
232' Vrou\ven (der) Heimelijkheid. Dichtwerk der XIV e eeuw.
Gent, C. Annoot-Braeckman, 8°. (Uitgave z der Vlaamsche
Bzbliophilen.)

IX.
Middelnederlandsche dramatische dichtwerken.
l4' VERWIJS (EELCO). De Rinclus. (Overdruk.) 8".
X.

Kritiek van Middelnederlandsche tekstuitgaven.
2423 Feestbundel ter gelegenheid zijner veertigjarige ambtsbediening op den 28 November 1889, aangeboden aan
Matthias de Vries, door zijne leerlingen. Utrecht, J.-L.
Beijers, 1889, 8'.
(Behelst bijdragen over Middelnederl. en nieuwe taalen letterkunde.) van H.-J. EYMAEL, J.-H. GALLÉE,
W.-L. VAN HELTEN, G. KALFF, H. KERN, A. KLUYVER,
H.-E. MOLTZER, J.-`V. MULLER, TH. NOLEN, G. PENON,
J.-J. SALVERDA DE GRAVE, F.-A. STOETT, J. VERDAM
1 . TE WINKEL.)

en

X(.
Oudnoordsche, Oudsaksische,
Oud - en Middelhoogduitsche Letterkunde.
249' Gemeenschap tusschen de Gottische Spraeke en de
Nederduytsche, vertoont I. Bij eenen Brief nopende
deze Stoffe. II. Bij eene Lijste der Gottische Woorden,
gelijkluydig met de onze, getrokken uyt het « Gothicum
Evangelium ». Bij de Voorbeelden der Gottische Declinatien en Conjugatien, nieulijks in haere Classes onder-
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scheyden. Alles gerigt tot Ophelderinge van den ouden
Grond van 't Belgisch. Amsterdam, J. Rieuwertsz,
1710. kl. 4°

XIII.
Refereinen en spelen der Rederijkers van de
XVI e en XVII e eeuw.
265 i Refereinen, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers,
uitgegeven door Dr. W.-L. van Helten. Rotterdam,
J.H. Dunk, 1875, 8'.

XV.
Dichtwerken

van de XVII e

eeuw.

307' VAN DEN VONDEL (J.). De werken van J. van den
Vondel, uitgegeven door Mr. .7 . van Lennep. Herzien
en bijgewerkt door J.-H.- W. Unger. Gent, S. L liaert,
A. Siffer & C1e , (z. d.) 16°.
(Voornaamste stukken van ieder, tot heden
versch'nen, deel :)
9
I. 1605-i616. Het Pascria. -- Den gulden Winckel.
— De Vaderen.
II. 1617. Vorstelijke Warande der Dieren.
III. 1618-1620. Hierusalem verwoest. — Heerlyckheyd
van Salomon. — Helaen Gods.
IV. 1621-1625. Hecuba. -- Palamades.
V. 1626-1629. EIyppolytus of Rampsalighe Kuyschheyd.
— Rommel-Pot van 't Hanekot.
VI. 1630 . 1636. Josef of Sofompaneas.
VII. 1637-1639. Gysbreght van Aamstel. — Elektra.
— Maeghden.
VIII. 1639-1640. Gebroeders. — Joseph in Dothan.
— Joseph in Egypten.
1X. 1641-1642. Peter en Pauwels. — Heldinnebrieven.
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XVI

Dichtwerken van de XVIII c eeuw.
3441 VAN WINTER (NIc0LAAs-SIM0N). De Jaergetyden. In
vier zangen. Amster,ia n, Pieter Meyer, 1769, 49.

XVIII.

Verzameling van oude liederen.
361 1 Liederen (Oude Nederlandsche) ; melodieen u't de
Souterliedekens, uitgegeven met inleiding, aanteekeningen
en klavierbegeleiding door Fl. van Duyse. Twee deelen.
Gent, C. Annoot-Braeckman, opvolger Ad. Hoste, 1889, 8°.
(Uitgave der Vlaamsche Bzblzuphzlcn.)

XIX.
Dichtwerken van de XIXe' eeuw.
3 793 Brief van de letter G aan de Ch. Nagalm van het
tweede Nederlandsch lett rkundtg Kongres. Amsterdam,
M. Schoonvela en Zoon, 185o, 8".
3793 BLOMMAERT (PHILIP). Liederik de Buck, in drie zangen.
Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, 183 4, 8°.
391 2

Tot gedachtenis van Mgr. Lambrecht, XXIII11
Bisschop van Gent. Gent, A. Suffer, 188y, 8°. (Uittreksel
uit het Belfort. )

CLAEYS (H.,.

3991 DAEMS (SERvATIu5). Gedichten. Ninove, wed. P. Jacobs
en Zonen, 1889 8".
403 1 DE CORT (FRANs).Zingzang. Brussel, J . Nys, 1866, 8°.
4101 DE KONINCK (L.). Franciscus. Oratorium. Mechelen,
E. Ryckmans-Van Deuren, 1888, 8°.
411 1 DE LEPELEER (Euo.). Zie WEBER (F.-W.).
413 3 DE QUÉKER (K.-H.). Kaf en koorn, verzameld uit
CXXVIII dichtaren. Brussel, N. de Bremaeker-Wauts,
1888, 8°.

- 1 47 4154 DE VREESE (L.-POL). Dwalende lichtjes. Een bundel
versjes en liederen voor Huis en School. Gent, L. de
Busscher, 189o, 120.
4195 DUVILLERS (C.). Lofspraek der Polders. Gent, C.-J.
van Ryckegem, 1839, 80.
419k — — De Fransquiljonnade, of Dichtproef op de verbasterde Belgen, de Fransquiljons en Cie . Gent, idem,
1842, 80.
4195 — — Uitboezeming op het graf van Louisa-Maria,
prinses van Orléans, koningin der Belgen. Gent, weds
A-.I. van der Schelden, 185o, 8°.
4196 — — Liefdadigheid en vergelding; of : den Armen
aen de begoede menschen, in verscheidene dichtstukjes,
aenbevolen. Ibidem, Snoeck-Ducaju en Zoon, 8''.
41910 FEITH (Rim's). Dicht- en Prozawerken. Rotterdam,
J. Immerzeel, 1824, 12°. Elf deelen.
I. Levensbericht van R. Feith. — Over de verbreiding
der Evangelieleer over den aardbodem. — Dagboek
mijner goede werken.
II. Brieven over verschillende onderwerpen.
»
»
III. Brieven »
»
»
»
»
IV.
V. Julia. — Ferdinand en Constantia.
VI. Verhandeling over het Heldendicht.
VII. Thersa. — Lady Gray. Treurspelen.
VIII. Ines de Castro. treurspel.
IX. Proeve van eenige gezangen.
X. De Ouderdom.
XI. Het Graf.
41911 — — Oden en Gedichten. Zwolle, H. As. zoon Doyer,
1824, 12°. 2 deelen.
4191 -- — Fanny. Een Fragment. Amsterdam, G. Beyerlinck, 1826, 12°.
41913 — -- Verlustiging van mijnen Ouderdom. — De
Eenzaamheid en de Wereld . Haarlem, Erven Francois
Bohn, 1826, 12°.
4221 GEZELLE (GUIDO). Kerkhofblommen. Vijfde merkelijk
vermeerderde uitgave. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en Cie,
1888, 8°.
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4302 HIEL (E m .). Dendermonde. Symphonisch gedicht. Brussel, D. van Doorslaer-Verbeken, 1888, 80.
4375 MERCELIS (LODEWIJK). De Kempische Harp. Dichtbundel. Gent, S. Leliaert, A. Suffer en C^ e, 1889, 8°.
44 01 MOYSON (E11IEL). Liedjes en andere verzen, met een
handschrift en het portret des dichters. Antwerpen,
L. de Cort, 1870, 16°.
4481 RAMBOUX (MATHILDE). Gedichten. Gent, A. Su ffer, 8".
4685 VAN DUYSE (PRUDENSJ. Gedichten. J. Immerzeel, jr,
1831, 8".
4801 -- — Jubelkrans voor den wel eerweerden er, geleerden
heer Leo de Cruenare, vijf en twintigjarigen Pastor
der parochiale kerk van H. Kerst, te Gent. Gent,
Snoeck-Ducalu en zoon, 184o, 4°.
4884 VAN LENNEP (JAcoB). Nederlandsche legenden : Het
Huis ter Leede. Adegild — Jacoba en Bertha. Leiden,
A.-W. Si ,lthoff, 16°.
4993 WEBER (Dr J.-W.). Dreizehnlinden, in het Vlaamsch
overgedicht door Eug. de Lepeleer. St.-Nicolaas, G. de
Puysselaer-Laenen, 1888, 8°.
505 1 WILLEMS (J.-F.). Nalatenschap. Dicht- en tooneelstukken. Met inleiding, bijdragen en handteekeningen
van M' Prudens van Duyse. Gent, gebr. de Busscher,
1856, 8°.
XX..

Proza. — Romans, verhalen, schetsen.
XIXe eeuw.
5o8° AMPIEN. De Deserteur. Lotgevallen onder de Atjehers
van een uit het Nederlandsch-Indisch leger gedeserteerden Belg. Harderwijk, I. Wedding, 1887.
5163 BULTYNCK (A.). Vlaamsche Beelden, Verhalen en
Schetsen. Gent, A. van Overbeke, 1888, 18'.
5191 CONSCIENCE (HENDRIK). De duivel uit het Slangenbosch.
Nagelaten dorpsverhaal, voltooid door mevr. AntheunisConscience. Brussel, L. Lebègue en C ie , 1889. 12°.

528' ECREVISSE. De stiefzoon. 1888. (Drie deelen saamgebonden.)
528' --- — De Teuten. Eene zedenschets uit de XVIII e eeuw.
Met ten voorwoord van J.-A. de Laet. Antwerpen,
L. Janssens, 1889, 12°.
5283 GEIREGAT (PIETER). Volksverhalen : De Duivenmelkers.
-- De Lotelingen onder Napoleon. -- Een zonderling
Huwelijk. — De Strijd om het bestaan. — Te veel
aan het geld gehecht. — De Slavernij. — De Gazette.
Gent, I.-S. van Doosselaere, 1888, 80.
5293 Historie van Tiel Uilenspiegel. Zijn zonderling en vermakelijk leven, met al zijne grappen, kluchten en
boeverijen. Brussel, A. Loosfelt, (Z. d.) 16°.
538' PERK (BETSY). De Wees van Averillo. Historischromantisch verhaal. Arnhem, P. Gouda-Quint, 1888, 80.
555 STALLAERT (K.-J.). Het eerste Dietsche charter in
Braband. 2° uitgave. Brussel, D. van Doorslaer-Verbeken,
1888, 12°. (Overgedrukt uit Flandria.)
559' (VAN DER GUCHT, S.). De groote Bende van Jan de
Lichte. Aalst, J. van Branteghem, 1888, 80.
564e WATTEZ (OMER). Meer licht. Eerste illuminatie-Vlammetjes van Oortjeskaarsen, aangestoken door Remo. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1883, 16°.

XXI.
Nederlandsch Tooneel. XIX e eeuw.
419' DUVILLERS (C.). Louis van Wyneghem, of den student te wege. Zedelyk blyspel in vyf bedrijven. Gent,
C.-J. van Ryckegem, 1840, 80.
575 5 PLANCQUAERT (H.) De dood van Karel den Goede,
graaf van Vlaanderen. Drama in vijf bedrijven, Gent,
A. Siffer, 1889, 80.
585' VAN LENNEP (J.). Treur- en Blijspelen. Leiden,
A.-W. Sijthoff, 1890, t6°.
Marino Faliero, doge van Venetië.

-- 15o -Fiësko, of de samenzwering te Genua.
De staatsman bij toeval.
Het dorp aan de grenzen.
Hulde aan Van Speyk.
Het dorp over de grenzen.
De roem van twintig eeuwen.
Stoffel en zijn broers.
586' VAN RYSWYCK (LAMBERT). Kommandant Rollier. Eene
episode uit den Boerenkrijg. Drama in vier bedrijven.
Gent, A. Siffer, 1889, 8°.

XXIII.
Nederlandsche Taalkunde. — Inleiding. —
Geschiedenis.
614' MONCHAMP (GEORGES). Le flamand et Descartes,
d'après des documents nouveaux. St.-Trond. Jos. Leenen,
1889, 8°.
615' TORFS (J.-A.; Essai sur les Analogies du Francais et
du Wallon avec le Néerlandais ou Flamand... A 1'usage
des Wallons qui désirent apprendre le Flamand. Lier,
J. van In en C", 1888, 8°.

XX V .
Nieuwe Nederlandsche Taalkunde. — Taalkundige Tijdschriften.
6363 BOLS (JAN) en DE RUYSSCHER (JAN). Eenige Regeltjes.
Handboeksken waar de Viaamsche studenten hunne
moedertaal behoorlijk in leeren schrijven en uitspreken.
Lier, J. van In en C1°, 1888, 16°.
637e DAVID (F.). De ziekte der geleerden, in zes zangen,
gedicht van Mr. W. Bilderdijk, uitgegeven met inleidingen aanteekeningen door.... Leuven, Van Linthout en
Van de Zande, 1848, 8°.
3151 DE HAES (FRANS). Nederduitsche Spraakkunst.

----

r
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6278 SOMERS (J.-L.-M.). Drie vraagstukken over de filosofische Nederduitsche spraakkunst. Antwerpen, P.-J. de
Wever, 183o, 8°.
6531 — — Taal- en Letterkundige Mengelingen. l e deel.
Gent, S. Leliaert, A. Suffer en G O , 1889, 8'.
-6795 Taalkundige Bijdragen van Dr. P,-. . Costjn, prof.
H. Kern, Dr. 7. Verdam en Dr. Eelco Verwijs. Eerste
en tweede deel. Haarlem, Erven F. Boh, 1877, 8'.

XXVI.

Nederlandsche spelling. – Uitspraakleer.
Woordgronding.
695 3 DE NECKERE (PHILII , ). Bewerp van Vlaemsche Spelling, gevolgd van eenen oogslag op de Nederlandsche
Dichtkunst. Ieper, J.-B. Smaelen-Moerman, 1815, 8°.
(Daarachter .) Van de Vlaemsche Rijmkunde, ibidem, 80.
6 6' D'HULSTER (L.\. Verslag over de Verhandeling van
g
den heer Behaegel, ter oplossing van het vraegstuk
i n 1836 door liet Staetsbestuer voorgezeld over de
geschilpunten ten aenzien der Spellir,g en Woordvoeging der Nederlandsche tael Gent, C. Asnoot-Braeckman, 1838, 80.
699 HEREMANS (J.-F.-J.). Spelling der Nederduitsche Taal.
Koninklijke besluiten geno nei1 ter regeling dier spelling en Verslag der Commissie, die gelast is geweest
met de middelen voer te stellen om tot de eenparigheid
te geraken. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1864, 8°.
6995 WILLEMS (JAN-FRA VS). Beslissing der koninglijke Commissie wegens de geschilpunten in het schrijven der
Nederlandsche tael, en uittreksel van het daerover
ingeleverde verslag. Gent, F. en E. Gyselinck, 1839, 8°.
700 I,AMBRECHT (Joas). Néderlandsche Spellingheg uutghesteld by vrage ende antwoorde. Gent, C. AnnootBi aeckman,1882, 80 . (Uitgave der Vlaamsche Bibliophilen.)
705' STEGEN BEEK (MATTHIJS). Verhandeling over de Neder-

—I
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landsche Spelling, ter bevordering van eenparigheid in
dezelve. Tweede druk. Amsterdam, J. Allart, 18o5, 8
705 6 SOMERS (J.-L.-M.). Een Woord over de hoevéelheyd
der letteren in de Nederlandsche-Tael. Antwerpen,
C. Vinck, 1824, 8".

705 7

-- — Redevoering over de enkele- en dubbele vokaelspelling, uitgesproken op het Antwerpsch Schoolonderwijzers Gezelschap . Ibidem, G. van Merlen, 1826, 12°.
- - Redevoering over de enkele- en dubbele vokaalspelling. Antwerpen, G. van Merlen, 1826, 12°.
Épitre aux hoormes de lettres de Belgique,
relativement a la décision du t8 Aout 1839 prise par
la Commission, nommée parmi la Société pour le
progrès de la langue et littérature flamande... aux fins
de porter son jugement sur les « Dissertations critiques
relativement aux différends existants par rapport a l'Orthographe de la Langue Flamande... n Antwerpen, I.-J.
Janssens, 1836, 8 °.

7058 S....

711 5 WILLEMS (J.-F.). Over de Hollandsche en Vlaamsche
schrijfwijzen van het Nederduitsch. Antwerpen wed.
J.-S. Schoesetters, 1824, 8°.
XXVIII.

Spreekwoorden.
7398 WILLEMS (J.-F.). Keus van Nederduiische Spreekwoorden en. dichterlijke zedelessen. Antwerpen, wed.
J.-S. Schoesetters, 1824, 8°.
XXIX.

Woordenboeken.
74.45 DE SEYN-VERHOUGSTRAETE (H.). Het Bargoensch
van Roeselare. Een bijvoegsel aan Is. Teirlinck's
« Woordenboek vaa Bargoensch n. Roeselare, De SeynVerhougstrate, 1890, 8°.
7485 HEYNE(MoR1z). Deutsches Worterbuch Leipzig, S. Hirzel,
188g-189".

— 153 759' TEIRLINCK (H.). Woordenboek van Bargoensch. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1886, 8".
KILIANUS (C.). Zie

VAN KIEL.

7635 VAN KIEL (C.). Synonyrna latino-teutonica (ex etymologico C. Kilhani de prompta). Latijnsch-Nederlandsch
Woordenboek der XVII e eeu,v, uitgegeven door Emile
Spanog he. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1889-1890,
3 deel gin 80

Gewestspraken.
777' SIMONS (L.1. Het Roermondsch dialect, getoetst aan
het Oud-Saksisch en Oud-Neder-Frankisch. Gent, S.
Leliaert, A. Suffer en C
1888, gr. 8'.
7784 Schuitpraatjes in Gronungerland, grooten , ieels in den
Groeninger tongval. Door den schrijver van de Zamenspraak tusschen Pujter en Jaap. Groningen, G. Wouters,
1827, 12".
78o5 VAN ZUTPHEN (P.). Een brief over den Franschen
tijd, en dan een vrouwenpraatje, in de Gorkulmsche
volkstaal, Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1866, 80.
7835 WINKLER (JOHAN). Frisk end Flaemsk. Haarlem.
1889, 8'. Overdruk.)

XXXI I.

Nieuwe Fransche en andere vreemde
letterkunde.
811 4 MALEGIS. (Die schone Historie von den Ritter)...
Francfort a. M. Christiaan Winter, 1865, 16".
811 10 Reinolt von Montelban oden die Heirnonskinder. Herausgegeben von Dr. Fridrich Pfaff. Stutgartt, 1885, 8°.
815' DE SWERT (J. CHR.). Carmrna anecdota et dispersa
edidit et praefatione notisque donavit Fr Servatius
Daems. Tongerloo, drukkerij der abdij, 1889, 8°.
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818 SERMON (H.). Praktische en theoretische Leergang der
Hoogduitsch', taal, voor Nederlanders bewerkt Eerste
deel. Lier, J. van In en C 1e, 1889, 8'.

TWEEDE AFDEELING.

Belgische Geschiedenis.
83o Correspondence du cardinal de '_ranvelle, 1565-i586,
publiée par Edm. Poullet — Faisant suite aux Papiers
d'état du cardinal, publiés dans la Collection de documents inédits sur l'histoire de Fru.nce. Brussel, 187--1886.
VI. 1 Dec. 1573-2 4 Oct. 1875.
VII 5 Januari. 1578-24 Mei 1578.
831 DAVID (J.). Vaderlandsche Historie. Vierdr uitgave.
Leuven, gebroeders Van Linthout, 1885-1887.
V. Geschiedenis van Brabant.
VI. Geschiedenis van Henegou.
(De uitgave wordt voortgecet.)
8323 DE GERLACHE (G. C.). Histoire du Royaume des
Pays-Bas, depuis 1814 jusqu'en 183o, précédée d'un
coup d'ceil sur notre ancien régime communal; sur les
révolutions beiges du XVI e et du XVIII e siècle; et
suivie d'une esquisse de l'histoire du Royaume de Belgique depuis la révolution de 183o -jusqu'aujourd'hui.
Brussel, M. Hayez, 1839, 2 deelen, 80.
837° Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou
et les Pays-Bas (1576-1583), publiés par P.-L. Muller
et A. Dieb erick. Tome I. 1576 . 1578. Utrecht, Kemink
en Zoon, 1889, 8°.
844e GOETSCHALCKX (J.). Verdraagzaamheid der Protestanten in de XVI e eeuw. (Overdruk uit het Belfort.)
Gent, 189o, 8°.
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8461 MATHOT (L.). Jozet II en zijne regeering in België.
(Overdruk uit het Davidsfonds.) Antwerpen, A. de
Koninckx, 1889, 16°.
846' — — De Troebele Tijd. Belgie onder de Fransche
republiek. 1792-1799. Antwerpen, A. de Koninckx,
1889, 8°.
8464 Mengelingen van vaderlandschen inhoud, uitgegeven door
7.-F. Willems. Antwerpen, wed. J.-S. Schoesettets,
1829, 8'
848 Table chronologique des chartes et diplómes lmprimés,
concernant l'histoire de la Belgique, par A . Wauters.
Brussel, F. Hayez, 1887.
7' deel, 2e gedeelte : bijvoegsel aan het vierde deel
1223 13oo.
867 DEVILLERS (LÉoP.). Cartulaire des comtes du Hainaut,
de 1337 a 1136. Brussel, Hayez, 1886, 4.
IV. 1337-1436.
887 4 SERMON (H.). Jan zonder Vrees. Gent, 1889, 8°.
(Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der
Kon. Vl. Academie.)

Plaatselijke geschiedenis.
892' Adressenboek der stad St.-Nikolaas en der Besturen
van het Land van Waas. 4" uitt'ave. St.-Nicolaas,
G. Crombez, 1889, in-8°.
894 Chronique et cartulaire de l'abbaye de Hemelsdale,
publiées par C. C(arton) et 7 . V(an de Putte). Brugge,
Vande Casteele-Werbrouck, 1858, 4°.
9031 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St.Jean (St.-Bavon) a Gand, Diu XIII" au XVI e siècle,
(publié) par Nap. de Pauw. Brussel, F. Hayez, 1889, 120.
906' DE VLAMINCK (A.). Notice historique sur les accises
communales de Termonde, suivie des ordonnances de
1392 relatives a ces impositions. Dendermonde, F.-J. du
Caju, vader, 1873, gr.-8".

-- 156 -gob D'HOOP (FÉLIx). Inventaris van de oude archieven der
stad Aalst. Bijvoegsel. Aalst, J. van Branteghem, :889, 8..
911 ; HEUCKENKAMP (FERDINAND). Die heilige Dimphna.
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde
von der Philosophischen Fakultat der Kónigl. Vereinigten
Friedrichs-Universitat Halle-Wittenberg. Halle a. S.,
1887, 8°.
911 5 Kerk (de) van Sint-Dimphna te Geel. Tweede uitgave.
Geel, E. Biddel„ o, 1888, 8°.
9152 MAST (ERNEST). Geschiedkundig Liersch Dagbericht,
met talrijke aanteekeningen. Lier, L. Taymans-Nezy,
1889, 8
915 4 MICHIELSEN (J.). Geschiedenis der verwoesting van
Brecht in 1584. Met aanteekeningen over den toestand
der omliggende dorpen, alsook van een aantal andere
gemeenten van het markgraafschap Antwerpen, in dit
tijdvak. Tweede druk. Brecht, L. Braeckmans en C1e,
1888, 8°.
9241 STOCKMANS (J.-B.). Inventaris van de plaatselijke
Archieven der gemeente Borgerhout. Borgerhout, H .
Janssens, 1888, 8",
9344 VAN SPILBEECK (WALTM.). Norbertijnsche Mengelingen.
Antive' pen, drukkerij van het tijdschrift de Vlaamsche
School, 1881, 8°.
934 5 -- — De voormalige abdijkerk van Tongerloo en hare
kunstschatten. Antwerpen, idem, 1883, 8..
9346 — — \Vaar te Diest Petrus van Emmerick woonde.
Diest, F. Uten, 24°.
934 7 — —

0. L. Vrouw-ter-Voort.

8°.

(Overdruk.)

9348 VAN STEENKISTE tIvo). Proef eener geschiedenis der
gemeente Heule. Kortrijk. wed. Nys en zonen. 1889, 8°.
935 4 VLIETINCK (Enw.). 1489-1889. Eene bladzijde uit de
Geschiedenis der stad Nieupoort. Nieupoort en zijne
v sscherij in de XVe eeuw. Het beleg van 20-23 Juni
14.89. De Dankprocessie van St.-Jan. Oostende, J. Vlietinck,
1889 , 80

— —
IV.
Vlaamsche Taalstrijd. --- Stichting der Koninkl.
Vlaamsche Academie.
942 ACKERS ( D.). Erne Vlaamsche Hoogeschool. Hare
noodzakelijkheid en hare mogelijkheid bewezen. Gent,
S. Leliaert, A. Suffer en C 1e , 1889, 8°. (Overgedrukt uit
het Belfort.)
9422 B(LOMMAERT, P(HILIP), Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche Tael. Gent, D.-J. van
der Haeghen, 1832, 8".
9463 COOPMAN (TH.) en DE LA MONTAGNE (V.). De
Taalstrijd hier en elders. Antwerpen, 1884-1887. Vier
deelen. 8".
946' Dis Commission flamande. Institution, délibérations, rapport,
documents officiels, publtés sous la surveillance de
membi es de la Commission. Brussel, K. Verbrugghen,
1859, 8°
9465 COOPMAN (TH.) en DE POTTER (FR.). Ontwerp
van Werkzaamheden voorgesteld aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, in
hare zitting van 20 Juni 1888. (Overgedrukt uit de
Verslagen en Mededeelzngen der Kon. Vl. Academie.)
q+6° — — Toelichting voor de uitvoering van het Ontwerp
van werkzaamheden, voorgesteld aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie in hare zitting van 20 Maart
1889. Ibidem. (Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Academie.;
0465 DE CEULENEER (A.). De bespreking van het wetsontwerp over het hooger onderwijs en het Vlaamsch
in de Kamers. Gent, A. Siffer, 189o, 8". (Uittreksel
uit het Belfort.)
946° (DE DEKEN, G.). he Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool « Koninklijk Vlaamsch Conservatorium . » Eenige
volzinnen uit een breedvoerig verslag. Antwerpen, Van
Os-de Wolf, 1889, 8'.
(DE DEKEN, G.). Idem (in het Fransch).

— 158 --9483 (DE SMET, ALFRED). Il n'y a pas de langue flamande
Brussel, Xaveer Havermans. 1889, 12'.
951 2 (HARTEVELT, D.). Le mouvement flamand. Lettre
à propos du dixième Congrès de langue et de littérature néerlandaises. Leiden, A.-W. Sythoff, 1868, 8°.
962 instelling (Oflficiëele der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. (Met de handteekens
der Leden, en der burgerlijke en krijgsoverheden, die
de plechtigheid bijwoonden.)
953' Open brief der liberale Vlaamschgezinden van Brussel
aan de Heeren Volksvertegenwoordigers Buis, Janson
en I )ppens. Brussel, N. de Bremaeker-\Vauts, 189o, 16°.
9582 VAN HOOREBEKE (G.). In Vlaanderen Vlaamsch
voor onze gerechtshoven ten jare 1386. Gent, S. Leliaert,
A. Siffer & Cie , 1888. (Overdruk uit de Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie.)
958' VL amsch (het, in de Kamer van VolksvertegenwoordigCrs. (Januari en F ebruari 186y.) Redevoeringen van
van heeren de Maere, Kervyn de Lettenhove, Gerrits,
PirmeT, Coremans en de Laet. Loven, gebroeders Van
Linthout, 1869, 8°.
V.

Nederlandsche geschiedenis.
972' Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging ver vrind
en vyand, uit publieke en private bronne, bewerk
deur 'n Lid van die Genootskap van Regte Afrikaners.
Paart, D.-F. du Tolt en C''', 1880 12‘'.
9762 NAGTGLAS (F.). Zeelandia illustrata. Verzameling van
kaarten, portretten, platen enz. betreffende de oudheid
en geschiedenis van Zeeland. Middelburg, J.-C. ea
W. Altorffer, 1879-1880, 8°, twee deelen.
97611 Registers (de) en Rekeningen van het Bisdom Utrecht.
1325-1336. Uitgegeven door Mr. S. Muller, Fz. 1'' deel.
Utrecht, Kemink en zoon, 1889, 8°.
9775 Resolutien genomen bij de vroedschap van Utrecht,

-- 159 -betreffende de 11lustre School en de Akademie in hare
stad, van de fare 1632 tot 1693. Uitgegeven door Dr.
7.-A. Wijnne. Utrecht, Kemink en zoon, 1888, 8"
9795 SCHELTEMA tJAcoB). Geschied- en letterkundig Mengelwerk. Amsterdam, H. Gartman, 1817 . 1834. zes deelen. 8°.
982 8 , - VAN SP LBEECK (WaLrb1.). Necrologium van het
klooster Bethlehem te Zwolle. 8°. (Overgedrukt uit de
Verslagcn en Mededeelingen van de Vereeniging tot
beoefening van Overijselsch Regt en Geschiedenis)

VI.
Algemeene geschiedenis.

Oude en nieuwe buitenlandsche geschiedenis.
991 5 CRESPO (J.). Censo general de poblacion, edificacion,
comercio é industrias de la ciudad de Buenos-Aires,
capital federal de la Reptíblica Argentina. Buenos-Aires,
1889, gr. 8 0 , 2 deelen.

VII.
Levensschetsen.
9972 DE PAUW (NAP.). Derniéres découverte.s concernant
le docteur solennel Henri de Gand, tils de Jean le
Tailleur (Formator ou de Sceppere.) Brussel, F. Hayez,
1889, 8'.
9994 HANSEN (C.-J.) Klaus Groth tn zijn leven en streven
als dichter, taalkamper, mensch, met reisverhaal en
terugblik op de Dietsche beweging. Antwerpen, L. de la
\lontagne, 1889, 8'
9995 Herinnering der parlementaire jubelfeest van M' Delcour.
Loven, J. Ickx en Zuster, 1888, 8'.
1oo1 2 Levensberichten der afgestorven me.leleden van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde. Leiden,
E.-J. Brill, 1887, 8"
1oo25 ROMEIN (T.-A.). Naamlijst der Predikanten, sedert

—
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de Hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten
van Friesland. Leeuwarden, A. Meyer, 1886, 8°.
ioo 11 SEVENS (THEonooR) Jan Palfijn's leven, werken en
verdiensten. Tweede, vermeerderde uitgave. Kortrijk,
E Beyaert, 1887, 12°.
10042 — — Levensschets van Lodewijk Robbe. [biriem,
idem, 1 ,-)89 , 12°.
ioo46 VERSTRAETEN (A.-M.'. Leven van den hoogeerwaarden pater Petrus Beckx, XXIIP " generaal•overste
van het gezelschap vin Jezus. Antwerpen, Van Os-de
Wolf, :880. 8.

VIII.
Aardrijkskunde. - Reisbeschrijvingen
1023' MARICHAL (C.-H. en A.-F.). Argentina, zijnde eene
beschrijvine der Argentijnsche republiek. Hare voortbrengsels, volksplantingen, handel en nijverheid, alsmede
allerhande inlichtingen ten dienste der Belgische landverhuizers. Brugge, Ve beke-Loys, 1889, 336 bl. en
eene uitslaande kaart.
1027 VETH (P.-J ). Java, geographisch, ethnologisch, historisch. Drie deelen. Haarlem, Erven J. Bohn, 18751882, 8°.
1o27 4 VORDERMAN (A.-G.). Het journaal van Albert Colfs.
Eene bijdrage tot de kennis der kleine Soenda-Eilanden,
Batavia, Ernst & C 1e , 1888, kl, 8°.

DERDE AFDEELING.

Kunsten en Wetenschappen
1o363 NAHUYS (MAURIN). Vier Ziniksche Perkamenten met
zegels. Gent, S. Leliaert, A. Siti"er en C 1°, 1889, 8°.
(Overdruk uit de Dietsche Warande..)

-
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1038t SIFFER (CAMIEL). Wet van 3 Mei 1889 betrekkelijk
het gebruik der Nederlandsche taal in strafzaken.
Beteekenis. — Gevolgen. — Toepassing. Gent, C. AnnootBraeckman, Ad. Hoste, opv r , 1890, 8°.
10382 -- — Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent. Verslag over de werkzaamheden gedurende het rechterlijk
jaar 1888 . 1889. Gent, F.-L. Dullé-Plus, 1890, 8°.
io385 SWARTENDIJK STIERLING (GIJSBERT). Proeve eener
oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke
onderwerpen betrekkelijk « de Ziekte der Geleerden »
van M. Willem Bilderdijk. Amsterdam, Immerzeel
& CAP , 41809). 8°.
1040' VAN DER KEMP (P.-H.). De administratie der geldmiddelen van Nederlandsch Indië. Amsterdam, J.-H. de
Bussy, 1881-1882. Vier deelen, 8°. (Saamgebonden.)
1040° — — De Ordonnantie op het recht van successie en
overgang in Nederlandsch Indië. Toegelicht door...
Batavia, Ogilvie en C1Q, 1887, gr. 8°.
10406 VAN LOO (FELIx). Praktisch Handboek voor landbouwers-veekweekers. Gent, Snoeck-Ducaju, 1889, 12°.

II.
Wijsbegeerte, zeden, beschaving, volkskarakter.
Io51 4 DE KONINCK (L.). Redevoering uitgesproken ter
gelegenheid der plechtige prijsuitreiking van de SintLukasschool te Gent, op 28 Julï, 1889. Gent, A. SifTer,
1888, 8°.
Io53° DE SIMPEL (D.). Verhandeling over de Philosophen

en Liberalen of vrijgeesten van dezen tijd. Roeselare,
David van Hee, 1829, 12°.
41914 FEITH (RIJNvIS). Verhandelingen. Haarlem, Erven
Fr. Bohn, 1826, 120.
41915 FEITH en KANTELAAR. Bijdragen ter bevordering
van Schoone Kunsten en Wetenschappen. Rotterdam,
J. Immerzeel, 1825, 12°. Twee deelen.
10583 Raadsels van het Vlaamsche volk, gerangschikt, ver-

-- I 62 -geleken en verklaard door A maat Joos. Gent, S Leliaert,
A. Siffer en C`-', 1888. 80.
10584 NIZET (F.). Notes biliographiques sur les habitations
ouvrières et sur le grisou. Extraites du catalogue
idéologtque. Brussel, van Buggenhout, 1889. 8°.
1o633 VAN LOO (GUSrAAF). Bespreking der middelen ter
stoffelijke, verstandelljKe en zedelijke verbetering der
lagere volksklassen. Vier deeltjes. Gent, Snoeck-Ducaju
en Zoon, 1888-1889, 12°.
1o68 4 Vertelsels van het Vlaamsche Volk, naverhaald door
Amaat 'oos. Brugge, F. de Haene, 188q, 16°.

VIERDE AFDEELING.

I.

Uitgaven van geleerde genootschappen.
10721 Academie (Koninklijke Vlaamsche). Verslagen en Mededeelingen. 1887-1889. Gent, S. Leliaert, A, Sitter en C'°,
drie deelen, 8°.
1075' Bulletin de la Société d'Histoire et de Géographie.
(Université de Liége). Luik, Imprimerie liégeoise, 1890, 8".
10753 Handelingen van het tweede Nederlandsch Letterkundig Kongres, gehouden den 16", 17" en 18° September 1850 (te Amsterdam). Amsterdam , J.-F.
Schleyer, 1851, 80.
1075 4 Handelingen van het zesde Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres, gehouden te 's-Hertogenbosch,
den 11, 12 en 13 September 186o. 's-Hertogenbosch,
gebr. Muller, 186o, 8".
1o755 Handelingen van htt zevende Nederlandsch Taal- en
Letterknndig Congres, gehouden te Brugse, den 8.1) en
10 September 1862. Brugge, Tanghe, Zoon, 1863, 8'.
1075 6 Handelingen van het achtste Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres, gehouden te Rotterdam, den

--- r 63 --.11, 12 en 13 September 1865. Rotterdam, M. Wijt
en Zonen, 1865, 8°.
;075 7 Handelingen van het tiende Taal- en Letterkundig
Congres, gehouden te 's-Gravenhage, den 31 Augustus,
1 en 2 September 1868. 's-Gravenhage, M. Nijhoff
1869, 8°.
1075 8 Handelingen van het elfde Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres, gehouden te Leuven, den 6",
7" en 8" September 1863. Leuven, gebroeders van
Linthout, 186o, 8
1075 9 Handelingen van het twaalfde Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres, gehouden te Middelburg, den
3, 4 en 5 September 1872. Middelburg, J.-C. en W.
Altorffer, 1873. 8°.
1075 10 Handelingen van het XIX' Nederlandsch Taal- en
Lette r kundig Congres, gehouden te Brugge, den 24,
25, 26 en 27 Oogst 1884. Brugge, J. Cuypers, 1887, 8°.
1075 11 Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar
1887. Leiden, S.-J. Brill, 1887, 8°.
107 512 — — Idem, over het jaar 1888, Ibidem, 1889.
ío75 18 Jaaroek van de Koninlijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam, voor 1888. Amsterdam, J. Muller, 80.
1076' Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent,
S. Leliaert, A. Siffer en Cie . 1887-1890. 8°. Vier deelen.
10766 Jaarboek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam, voor 1888. Amsterdam, Joh. Muller, 80.
1o76' Jaarboek (Zevende) der letterkundige Vereeniging JanFrans Willems. Antwerpen. Buerbaum-van der Goten,
189o, 80.
1078 Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers
publiés par l'Académie royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts de Belgique. Deelen XLIX tot LI.
Brussel, F. Hayez, in-4o
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-- i65 CATALAN (S.).

Remarques sur la théorie des moindres

carrés.
Etudes sur les variations
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VERDAM (J.). Het Brusselsche handschrift van den
Limborch.
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10983 Vaderlandsche Letteroefeningen. Gent, Snoeck-Ducalu
en zoon, 1834, 8°.
1 1o3{ Volk en Taal. Maandschrift over gebruiken, geschiedenis,
taalkunde enz., uitgegeven door de Zantersgilde van
Zuid-Vlaanderen. Eerste , jaargang. Ronse, A. Courtin,
1888-1889, gr.-8°.

4,

Misstelling.
Bl. 5o, 7e regel, staat : -schrijvers. — Lees : -werken.

INHOUDSTAFEL.
Bladz.

Dagwijzer.5
Koninklijke besluiten betreffende de instelling der Vlaamsche Academie .... . .....
... .... 17
. . 25
\Vetten der Academie . . . . . .
••••
Besluit betrekkelijk den vrijdom van briefport
. 46
Driejaarlijksche prijskamp voor tooneelletterkunde . .. 47
49
Bestendige Commissien . . .
52
Commissie van Rekendienst • • ..
Jaarlijksche wedstrijden der Academie . .
. . . . . . 53
Vijfjaarlijksche wedstrijd voor Vlaamsche Letterkunde . 55
Werkzaamheden der Academie . .
57
59
Vergaderplaats der Academie
Lijst van de Leden der Academie
6o
»
»
....
65
Woonplaats
. . . . 67
Lijst der Bestuurders en Onderbestuurders .
68
Afgestorvene Leden
Levensschets van G . -J Dodd, werkend lid der Academie
69
do r TH. COOPMAN (met portret)
Levensschets van Dr. Lod. Delgeur, briefwisselend lid
ioi
der Academie, door P. Génard .
. 135
Boekenverzameling der Academie. — Wetten . .
139
Lijst der Boeken (Tweede Bijvoegsel)

UITGAVEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
Verslagen en Mededeelingen voor 1887

Fr. C.
4,00

Jaarboek voor 1887 (Met portretten van Z. M. Leopold II, en van de heef en mtinsters Beernaert en
ridder de Moreau)

2,50

De Zevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der
XV e eeuw, uitgegeven door K. STALLAERT

2,50

Woordenlijtt voor de Zevenste Bliscap van Maria,
opgesteld door K. STALLAERT

0,50

Verslagen en Mededeelingen voor x888

4,00

Verhandeling over de verbinding der volzinnen in
het Gotisch, door P.-lI. VAN MOERKERKEN
Woordenboek qp de Alexanders Geesten van JACOB
VAN MAERLANT, door L. ROERSCH (Iste aflevering J

1,00

Jaarboek voor 11388 (Met de lijst der boeken toebehoorende aan de Academie,

2,50

Jaarboek voor 1889 (Met de levensschets en het portret van Dr R Snzeders)

1,5o

Het Roerrrtondsch dialect, getoetst aan het Oud,Saksisch en Oud-Neder-Frankisch, door D r L SIMONS.

1,25

Van den vij Vroeden van binnen Rome, bezorgd door
K. STALLAERT.

3,00

Madelghijs' kintsheit, al de gekende fragmenten, bezorgd door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW.

2,5o

Dit is die Istoryr van Troyen, bezorgd door Jhr Mr.
NAP. DE PAtJW en, EDW. GAILLÏARD, l ife deel.

7,00

Id.

id.

4,1e deel, afl . I

1,00

Het voornaamwoord Dtu, door HÏPPOLmT MEEitT

1,25

Jaarboek voor 1890. (Met de levensschetsen en portretten van Dr. L. DELCCUR en G.-J. Dow)).

2,00

Ter perse, ook voor de Koninklijke Vlaarsche Academie
Lijst der Bastaardwoorden, met de evenveel beddi.
lende Nederlandsche woorden, door J. BROECKAERT,
F. CRAEYNEST en Dr. G, GEZELLE.Dit is die Istory van Troyen, bezorgd door Jhr

M,rt

NAP, DE PAUW en EDW. GklLt.IARD, 2de deel.

De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A. PRAYONVAN ZUVLEN,

UITGAVEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHI ACADEMIE
Fr. C.
4,00

Verslagen en Mededeelingen voor 1887
Jaarboek voor 188; (Met portretten van Z. M. Leopold II, en van de heeren ministers Beernaert en
ridder de _iloreau)

2,50

De Zevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der
XV . eeuw, uitgegeven door K. STALLAERT

2,5o

Woordenlijst voor de Zevenste Bliscap van Maria,
opgesteld door K. STALLAERT

0,50

Verslagen en Mededeelingen voor x888

4,00

Verhandeling over de verbinding der volzinnen in
het Gotisch, door l'.-ll. VAN, MOERKERKEN

,,5o

Woordenboek op de Alexanders Geesten van JAcoB
VAN MAERLANT, door L. Rosascu (1 91 aflevering(

1,00.

Jaarboek voor 1888 (Met de lijst der boeken toebehoorende aan de Academie,
Jaarboek voor 1889 (Met de levensschets en het portret van h' R. Snieders)
Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud-Saksisch en Oud-Neder-Frankisch, door D r L SIMONS.
Van den vij Vroeden van binnen Rome, bezorgd door
K. STALLAERT.
Madelghijs' kintsheit, al de gekende fragmenten, bezorgd door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW.
Dit is die Istory van Troyen, bezorgd door Jhr Mr.
NAP. DE PAUW en EDw. GAILLIARD, 1 ,' e deel.
Id.

id.

4d,

1,5o
1,25

3,00
2,50

7,00

1,00

all. I

Het voornaamwoord Du, door

2,5o

1,25

DIProLL> T MEERT

Jaarboek voor 189o. (Met de levensschetsen en portretten van Dr. L. DELUEUP, en G.-J. DODD).

2,00

Per perse, ook voor de Koninklijke Vlaamsche Academie :
Lijst der Bastaardwoorden, met de evenveel beduidende Nederlandsche woorden, door J. BROECKAERT,
H . CRAEYNEST en Dr. G. GEZELLE.
Dit is die Istory van Troyen, bezorgd door Jhr Mr.
en EDW. GAILLIARD, 2 i1e deel.

NAP. DE PAUW

De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A.
VAN ZUYLEN.

PRArON-

