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JAN UARI
rauttie= of 15neetzwmand.
(

L. K. Zaterdag 3. — • N. M. Zaterdag 10. —
Zaterdag 17. — © V. M. Zondag 25.

a E. K.

1 Dond.
Besnijdenis van jeTus. ss Euphrosina, Osmund
ss Adelhard, Concordius, Aspaas, Macarius
Vrijd.
3 Zaterd.
ss Genoveva, Cirijn, Florens, Salvator
ss Pharahilde, Benedicta, Rigobert, Titus
4 Zond.
5 Maand.
ss Telesphoor, Edward, Arcata, Januaria
6 Dinsd.
HH. 3 K0711.118'01 : Balthazar, Kasper, Melchior
7 Woensd. ss Hillo, Wittekind, Reimond, Polyant
8 Dond.
ss Goedele, Luciaan, Erard, Palladius
9 Vrijd.
ss Paschasia, Basilissa, Epictetes, Jelijn
to Zaterd.
ss Agatho, Abdus, Domitiaan, Gundisalf
11 Zond.
ss Hyginus, Honorata, Hoitensius, Theodos
ss Arcadius, Valentiniana, Cesaria, Probus
12 Maand.
ss Godfried, Leontius, Veronica, Remeeuws
13 Dinsd.
14 Woensd. ss Hilai ius van Poitiers, Felix (van Nola)
ss Pauwel (l 6 eremijt), Maurus
15 Dond.
ss Marcel!ijn, Berard, Adelwijn, Priscilla
16 Vrijd.
17 Zaterd.
ss Antoon, Emilia, Leonilla
H. Naam 3e' us. ss Pietersstoel to Rome, Prisca,
18 Zond.
ss Knuut, Maria van Bethanie, Drigobert
19 Maand.
ss Fabiaan, Sebastiaan, Celidonia
20 Dinsd.
s1 Woensd. ss Agniete, Meinraad, Fructuosus, Epiphanes
ss Vincent, Anastaas, Walter, Meinhard
22 Dond.
Trouw van Maria. ss Emerentia, Hildefons
23 Vrijd.
ss Timotheus, Babylas, Philo, Metellus
24 Zaterd.
Septuagesima ss Pauvvels' bek., Apollonius
25 Zond.
ss Polycarp, Paula, Alfons, Xenophon, Rodolf
26 Maand.
ss Jan Guldenmond, Vitaliaan, Engelbeit
27 Dinsd.
28 Woensd. ss Juliaan, Karel (de Groote), Cyril, Reinout
ss Frans van Sales, Valerius
29 Dond.
ss Martina, Adelgonde, Bathilde, Felix (paus)
3o Vrijd,
ss Petrus-Nolasc., Marcella, Eudoxia
31 Zaterd.
2
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FEBRUARI.
Zprafifiti= or Aggenmand.
(

L. K. Maandag 2. - CO N. M. Maandag 9. —) E. K.
Zondag i5. — CI V. M. Maandag 23.

Sexagesima. ss Ignaas, Sigebert, Eubert
0. L. V. Lichtmis. ss Heracliet, Adelbald
3 Dinsd.
ss Blasius, Berlinde, Celsa, Azarias
4 Woensd. ss Joanna, Andreas-Cors., Rembert (v. Thorhout)
ss Agatha, Adele, Bert°lf, Bertrada
5 Dond.
ss Amand, Dorothea, Vedast
6 Vrijd.
ss Romuald, Gonzalf, Theodoor, Rijkhart
7 Zaterd.
8 Zond.
Quinquagesima. ss Joannes van Matha, Werner
9 Maand. ss Apollonia, Ansbert, Nicephoor, Hippias.
Vastenavond. ss Willem, Scholastica, Paschaas
10 Dinsd.
ii Woensd. Aschdag. ss Desideer, Adolf, Ceciliaan
ss Eulalia, Meletius, Claudiaan
12 Dond.
ss Gijsbrecht, Lucijn, Catharina
i3 Vrijd.
ss Valentijn, Poliaan, Abraham
Zaterd.
Quadragesima. ss Faustijn, Jovita, Melis
15 Zond.
i6 Maand.
ss Juliana, Maxima, Secundus, Isaias
ss Silvijn, Mariana, Chrysant
17 Dinsd.
i8 Woensd. ss Simeon, Constantia, Zephyrina, Claudius
ss Gabinius, Beatus, Tullius
19 Dond.
ss Eleutherius, Eucherius
20 Vrijd.
ss Pepijn, Vitalina, Gombert, Verulus
21 Zaterd.
Reminiscere. ss Pieters' stoel to Ant., Margareta
22 Zond.
23 Maand. ss Petrus-Damiaan, Leonora
ss Mathijs (apostel), Marcellina
24 Dinsd.
25 Woensd. ss Walburgis, Gothard, Adelm
ss Alexander, Porphyrius, Leonius
26 Dond.
ss Leander, Gelaas, Honorina
27 Vrijd.
28 Zaterd.
ss Romaan, Basilia, Ermina, Veneria
i Zond.

2 Maand.

MAART.
rents= or orretnaanb.
( L. K. Dinsdag 3. — . N. M. Dinsdag 10. — ) E. K.
Dinsdag 17. — C4 V. M. Woensdag 25.
i Zond.
Oculi. ss Albijn, Rogier, Sigismond, Photijn
Maand. ss Karel (de Goede), Absolon, Simplicius
3 Dinsd.
ss Kunegonde, Camilla, Emerit
4 Woensd. ss Casimir, Lucius, Archelaus, .1Eneas
5 Dond.
ss Theophiel, Oliva, Theophania
6 Vrijd.
ss Goleta, Fridolijn, Vibiaan
7 Zaterd.
ss Thomas (van Aquine), Victorina, Perpetua
8 Zond.
Lcetare. ss Joannes van God, Philemon, Herenia
.9 Maand. ss Francisca-Obi., Reinhard, Gregoor
io Dinsd.
de HH. 40 Martelaren to Sebaste
ii Woensd. ss Heraclius, Constantijn, Firmiaan
12 Dond.
ss Gregoor (de Groote), Rosina, Nestor
13 Vrijd.
ss Euphrasia, Dionysia, Patricia, Romans
14 Zaterd.
ss Mathilde, Aifried, Frontina, Arnout, Liebert
15 Zond.
PassieTondag. ss Longijn, Nicander, Walter
i6 Maand. ss Eusebia, Heribert, Castor, Cyriacus
17 Dinsd.
ss Patricius, Jozef van Arimathea
i8 Woensd. ss Gabriel (aartsengel), Ingenua
19 Dond.
ss Jozef, Jozefina, Amant, Sibilla
20 Vrijd.
0. L. V. VII Weeen. ss Ambroos, Joachim
21 Zaterd.
ss Benedictus (l e abt), Amator, Angelica
22 Zond.
PalmenTondag. ss Catharina (van Zweden), Eelko
23 Maand. ss Victoriaan, Fidelis
24 Dinsd.
ss Aldemar, Artemon, Romulus, Bernulf
25 Woensd. ss Einhard, Pelagius
26 Dond.
Witte Donderdag. ss Emmanuel, Ludger
27 Vrijd.
Goede Vrijdag. ss Lazarus, Augusta, Ernst
28 Zaterd.
ss Sixtus III, Malchus
29 Zond.
Paschen. ss Bertold, Jonas, Ludolf
3o Maand. ss Quirijn, Regulus, Liberata
31 Dinsd.
ss Cornelia, Benjamin, Menander, Amos
2

APRIL.
14

aster- of Oritomaad.

( L. K. Donderdag 2.

- . N. M. Woensdag 8. —) E. K.
Donderdag i6. — 3 V. M. Vrijdag 24.

1 Woensd. ss Hugo, Alexandra, Emma, Walderijk
Dond.
s Frans van Paula
3 Vrijd.
ss Rijkhard, Alexandrina, Tyro
4 Zaterd.
ss Isidoor (van Sevil.), Quintiliaan, Hilzebert
5 Zond.
Quasimodo. ss Vincent (Ferr.), Silvia, Eva
6 Maand.
ss Sixtus 1, Celestijn, Faustina, Willem (abt)
2

7 Dinsd.
ss Herman-Jozef, Clotarius
8 Woensd. ss Perpetuus, Walter, Dionijs
9 Dond.
ss Waldetrude, Hugo
10 Vrijd.
ss Macarius (biss.), Ezechiel
1 i Zaterd.
ss Leo (de Groote , Eliza, Godebesta, lsaai
12 Zond.
Mzsericordia, ss Julius, Boudewijn
i3 Maand.

ss Hermengildis, Justijn (de Wijsgeer)

14 Dinsd.
ss Tiburtijn, Valeriaan
i5 Woensd. ss Petrus-Gonzales, Octavia, Abbo
i6 Dond.
s Joachim (van Senen)
17 Vrijd.
ss Aniceet, Rudolf, Isidora
i8 Zaterd.
ss Idesbald, Perfectus
19 Zond.
jubilate. Bescherming H. Jozef. s Bernaard
20 Maand. ss Hildegonde, Floribert, Oia. Theotiem
21 Dinsd.
as Anselm, Benanus-Simeon, Silvius
22 Woensd. ss Soter, Cajus, Leonidas
23 Dond.
ss Joris, Geeraard (van Toul.), Leontia, Achilles
24 Vrijd.
ss Fidelis (van Sigmaringe), Valeria
25 Zaterd.
ss Erminus, Aniaan, Heribald, Moreus
26 Zond.
Cantate. ss Marcellijn, Felicia, Cletus, Blanca
27 Maand. ss Angela, Anastaas, Hieronymus, Liberalis
28 Dinsd.
as Marcus (ev-), Vitalis, Prudens
29 Woensd. ss Petrus (mart.). Libert, Gondebert
3o Dond.
ss Catharina (van Senen), Emiliaan, Rosemond

MEI.
Ilioci- of
(

CS

onnemaad.

L. K. Zaterd. 2. - • N. M. Zaterd. 9. —) E. K. Zaterd. 16.
©. V. M. Zaterdag 23. — C L. K. Zaterdag 3o.

1 Vrijd.
ss Philip, Jacob, Florina, Blandijn
Zaterd.
ss Athanaas (de Groote), Patientia, Walbrecht
3 Zond.
Vocem. H.-Kruisvinding. ss Juvenaal, Antonia
4 Maand.
ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus
Dinsd.
ss Pius V, Angelus, Irene
6 Woensd. ss Jan in de olie,, Victoriana, Judith
7 Dond.
0.-H.-Hemelv., ss Stanislaas, Justiniaan,
8 Vrijd.
ss Michiels-openb., Ita, Iduberge
g Zaterd.
ss Macarius verh., Gerontius, Gregoor (biss.)
Exaudi. ss Antoon (van Flor.), Job
to Zond.
11 Maand.
ss Eleonora, Mamertus, Achilles, Anthiem
12 Dinsd.
ss Nereus, Renaat, Achilleus, Pancraas.
13 Woensd. ss Servaas, Dominica, Natal's, Agrippa
ss Pacomius, Paschalis, Stephania, Erembert
14 Dond.
ss Dimphna, Gerebern, Sidronius
15 Vrijd.
ss Ubald, Hippata
16 Zaterd.
Sinksen. as Pascitalts-Baylon, Gijzelbrecht, Fabius
17 Zond.
ss Felix van Cant , Venantius, Hippolyta, Erik
18 Maand.
19 Dinsd.
ss Ivo, Petr.-Cel., Dunstan
20 Woensd. ss Bernal dijn (van Senen), Godwald
ss Idisberga, Constantina, Laurentia, Antiochus
21 Dond.
ss Melis, Julia, Gabriella, Adam, Rita
22 WO.
ss Desideer, Emilia, Wijbert, Adela, Hermelinde
23 Zaterd.
24 Zond.
H. Drievuldigheid. 0. L. V. Hulp der Christenen
ss Urbaan, Maria-Magri . (van Pazzi), Aurelius
25 Maand.
ss Philip-Neri, Theodora, Berngaar
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Joannes (paus), Olivet ius.
28 Dond.
H. Sacramentsdag. s Germanus (van Parijs)
ss Maximtjn, Theodosia, Bonna
29 Vrijd.
ss Ferdinand, Felix (paus)
3o Zaterd.
ss Petronilla, Amelia, Roeland
31 Zond.
2

JUNI.
t

er

CS

gm= of Bradmaad.

• N. M. Zaterdag 6. — ) E. K. Zondag 14. — Q V. M.
Maandag 22. - ( L. K. Zondag 28.
i Maand.
ss Pamphiel, Octaaf, Dieboud, Nina
Dinsd.
ss Eugeen, Raas, Valentina, Blandina
3 Woensd. ss Clothilde, Adelbert
4 Dond.
ss Antonia, Bonifacia, Saturnina, Martialis
5 Vrijd.
H. Hat t van Jezus. ss Bonifaas, Franco
ss Norbrecht, Paulina, Delphina, Aldrik
6 Zaterd.
7 Zond.
ss Robrecht, Landolf, Godschalk
8 Maand.
ss Medard, Gildard, Wilhelmina, Calliopa
9 Dinsd.
ss Pelagia, Columbus
10 Woensd. ss Margriete van Sch., Landrik, Maurijn
Dond.
ss Barnabas, Amabilis, Roselina, Adelheid
12 Vrijd.
ss Joannes (van Sahagun), Basilides, Odolf
ss Antoon (van Padua). Landoald, Roderik
13 Zaterd.
14 Zond.
ss Baselis (de Groote), Quintiaan
i5 Maand.
ss Modest, Vitus, Landelijn, Hilariaan
s Luitgatde
i6 Dinsd.
17 Woensd. ss Alena, Reinier, Isaurus, Ismael
i8 Dond.
ss Marcus, Marcelliaan, Fortunaat, Geerland
19 Vrijd.
ss Gervaas, Pi otaas, Raso, Odo, Alena
20 Zaterd.
ss Florentina, Ida, Benigna
21 Zond.
ss Aloys van Gonzaga, Reimund, Demetria
22 Maand.
ss Paulijn van N., Everhard, Albaan, Annibal
23 Dinsd.
ss Ediltrude, Agrippina, Maria van Oignies
24 Woensd. ss Jan (de Dooper), Iewan, Diedolf
25 Dond.
ss Elooi's verheffing, Prosper, Bertha, Willem
26 Vrijd.
ss Joannes en Paulus, Maxentius, Deodaat
27 Zaterd.
ss Liebwin, Ladislaas, Stephania
28 Zond.
ss Ireneus, Plutarchus
29 Maand. ss Pieter en Pauwel, Beata, Alexia, Aletha
3o Dinsd.
Gedachtenis van s. Pauwel. ss Emiliana, Lucina
2

JULI.
)Jooimatutb.
• N. M. Maandag 6. — ) E. K. Dinsdag 14. — @ V. M.
Dinsdag 21. - ( L. K. Dinsdag 28.
i Woensd. ss Rombout, Guthago, Esther, Regina
Maria-Visit., ss Otto, Marcia
Dond.
3 Vrijd.
ss Heliodoor, Anatool, Abel, Eulogius
4 Zaterd.
ss Ulrik, Flaviaan
ss Cyrillus en Mcthodius, Leontina, Zenais
5 Zond.
6 Maand. ss Godelieve, Isaias, Goard, Tranquillijn
7 Dinsd.
ss Wibo, Odo, Edelberge, Nicostrates, Illidius
8 Woensd. ss Landrada, Elizabeth (van Portugaal), Kiliaan
9 Dond.
HH. 19 Martelaren van Gorcum, s Anatolia
io Vrijd.
ss Amelberge, Rufina, Secunda, de 7 Gebroeders
11 Zaterd.
ss Pius, Benedictus' verheff., Hildolf, Sabijn
ss Joannes-Gualbert, Jason, Nabor, Felix (mart.)
12 Zond.
13 Maand. ss Anacleet, Hendrik-Dionijs, Mildrada
ss Bonaventura, Izabella van Portugaal, Vincent
14 Dinsd.
15 Woensd. ss Hendrik, Bernhard van Baden, Zosima
0. L. V. (van Carmel.), s Reinhild
16 Dond.
ss Alexis, Arnout, Odilia
17 Vrijd.
18 Zaterd.
H. Sacrament van mirakel
19 Zond.
ss Vincent van Paulo, Arsenius, Justa, Aurelia
20 Maand. ss Margriete, H ieronymus-2Em. Ontkommere
21 Dinsd.
ss Daneel, Praxedes, Fastrada, Victor
22 Woensd. ss Maria-Magdalena, Wandregisil, Platos
23 Dond.
ss Liboor, Apollinaris, Paschier, Romula
24 Vrijd.
ss Christina, Nicetas, Aquilina, Aglibert
25 Zaterd.
ss Jacob de Meerd., Clodesinda, Christoffel
26 Zond.
ss Anna, Noella, Exuperia, Olympius
27 Maand. ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroed., Constantijn
28 Dinsd.
ss Nazarius, Innocentius, Victor, Hildebrand
29 Woensd. ss Martha, Seraphina, Beatlijs, Callinicus, Odolf
3o Dond.
ss Abdo, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
31 Vrijd.
ss Ignaas (van Loyola), Germaan (van Auxerre)
2

AUGUSTUS.
opt= of Boutumaant.
Dinsdag 4. — ) E. K. Woensdag 12. - 0 V. M.
® N. M.Woensdag
19. — ( L. K. Woensdag 26.
S. Pieters bander. ss Eleazar, Bavo's verheffing
1 Zaterd.
Aflaat Portiunc., 0. L. V. der Eng , s Gustaaf
Zond.
3 Maand. ss Stephanus' vinding, Nicodemus, Gamaliel
ss Domien, Aristarch, Tertulliaan
4 Dinsd.
5 Woensd. 0. L. V. ter Sneeuw. ss Cassianus, Oswald
Transfiguratie Christi. ss Sixtus II, Pastor
6 Dond.
ss Cajetaan, Donaas, Albrecht
7 Vrijd.
ss Cyriacus, Joannes (de Aalm ), Hormisdas
8 Zaterd.
ss Justijn (van Alex.), Vet iaan, Secundiaan
9 Zond.
10 Maand.
ss Laurens, Asteria, Sara, Myron
ss Suzanna, Philomena, Goorik, Tiburs
ii Dinsd.
12 Woensd. ss Clara, Hilaria, Porchaar, Florimond
ss Hippoliet, Concordia, Radegonde
13 Dond.
ss Athanasia, Eusebius, Marcellus
14 Vrijd.
Maria-Hemelvaart. s Napoleon
15 Zaterd.
ss Rochus, Hyacinth, Arnout, Arsacius
i6 Zond.
17 Maand. ss Bertrand van Cominge, Rogaat
ss Heleno, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
18 Dinsd.
19 Woensd. ss Julius, Magnu,, I.odewijk, Flores (v. Antw.)
ss Bernhard, Samuel, Christoffel
20 Dond.
ss Joanna van Chantal, Prtvaat, Euprepius
21 Vrijd.
ss Joachim (vader van 0. L. V.), Philibert
22 Zaterd.
ss Philip Benitius, Lupus, Sidoon, Zacheus
23 Zond.
ss Bartholomeus, Georgius-Limniota, Talionus
24 Maand.
ss Lode vijk, Genesius, Hunegonda, Hermes
25 Dinsd.
26 Woensd. ss Zephirijn, Adrtaan, Ebbo, Abund
ss Euthala, Cesar, Jozef (van Calasanct.)
27 Dond.
ss Augustijn, Hermes, Bibiaan
28 Vrijd.
ss Jans onthoofding, Sabina, Verona
29 Zaterd.
ss Roza van Lima, Fiacrius, Stentor, Felix (mart.
3o Zond.
31 Maand. ss Izabella, Reimond-Nonnaat, Amaat
2

SEPTEMBER.
kerfot-, (Bina= of Vistinaanti.
• N . M. Donderdag 3. — :),) E. K. Vrijdag i i. — .,...-.) V. M.
Vrijdag 18. — ( L. K. Donderdag 24.
i Dinsd.
ss Gillis, Gedeon, Nivard, Ammon, Melis
Woensd. ss Steven (van Hongarie), Boleslaas, Agricola
ss Remakel, Seraphia, Erasma, Agulf, Thecla
3 Dond.
ss Rosalia, Candida, Hiriningarde, Mozes
i. Vrijd.
s Laurens Justiniaan
5 Zaterd.
H H.Engelen-Bewaa rders, ss Onesiphoor, Humbert,
6 Zond.
ss Regina, Hilduard, Clodoald, \Villebrord
7 Maand.
0.-L - V -Geboorte. ss Adriaan, Corbiniaan
8 Dinsd.
9 Woensd. ss Ornaars, Dorotheus, Stratonus, Dionijs
ss Nucolaas ,van Tolentlin), Puicheria, Daviet
to Dond.
ss Vinciana, Patiens, Prows, Theodora
it Vrijd.
s Guido (van Anderlecht)
12 Zaterd.
H. N. van Maria ss Amaat, Flederijk, Maurilius
i3 Zond.
H. Kruisverheffing. ss Maternus, Rosula
14 Maand.
ss Nicomedes, Carolina
15 Dinsd
i6 Woensd. ss Cornelis, Cypriaan, Euphemia, Eudita
ss Lambrecht, Htldegaard, Frans (stigm.)
Dond.
ss Sophia, Thomas (van Villa-Nova), Esther
18 Vrijd.
ss Januarius en gezellen
19 Zaterd.
0. L. V. der VII Weeen. ss Eustaas, Philippa
20 Zond.
ss Mattheeuws (apostel en ev.), Gerolf, Maura
21 Maand.
ss Maurits en io,000 mart.
22 Dinsd.
23 Woensd. ss Thecla, Linus, Polyxena, Soxius, Xantippa
0. L. V. der Slaven, ss Godevaart, Domina
24 Dond.
ss Firmijn, Cleophas, Scipio, Herculaan
25 Vrijd.
ss Justuna, Eusebius, Albaan
26 Zaterd.
ss Cosinas, Damiaan, Hildetrude, Epicharis
27 Zond.
ss Wenceslaas, Chariton, Cyraan, Exuperius
28 Maand.
ss Michiel (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
29 Dinsd.
3o Woensd. ss Jeroom, Honorius, Karloman
2

17

OCTOBER.
i1n=, Aolei= of

3aaimanft.

• N. M. Zaterdag 3. —• ) E. K. Zaterdag io. — Of: V. M.
Zaterdag 17. — ( L. K. Zaterdag 24.
i Dond.
ss Bavo, Remeeuws, Piatus, Ananias, Domlin
Vrijd.
ss Gerijn, Luudgar, Thomas van Herefort
3 Zaterd.
ss Geeraard (van Brogne)
H. Rozenkrans. ss Frans (van Assisi), Petronius
4 Zond.
5 Maand. ss Placidus, Flavia, Flaviana, Galla
6 Dinsd.
ss Bruno, lEgidia, Fidea, Casfus
7 Woensd. ss August, Sergius, Marcus (paus)
ss Brigitta, Albertina, Thais, Demetrius
8 Dond.
ss Gijzelen, Denijs, Rusticus, Gunther
9 Vrijd.
s Frans (van Borgia)
io Zaterd.
Moederschap van Maria. ss Gommar, Zenaida,
i i Zond.
12 Maand. ss Maximiliaan, Wiltried, Harlinde
ss Edward, Gerald
13 Dinsd.
14 Woensd. ss Donatiaan, Callistus, Fortunata, Buchard
ss Teresia, Longina, Debora, Agileus
15 Dond.
16 Vrijd.
ss Seraphijn, Gallus, Balderik, Armogast
ss Hedwig, Oseus
17 Zaterd.
Zuiverheid van Maria, ss Lucas ev., Justus, Triph.
18 Zond.
19 Maand. ss Petrus van Alcantara, Ptolomaeus, Vredeswinde
ss Caprasius, Wendelijn
20 Dinsd.
21 Woensd. ss Ursula en de xi. maagden, Hilarion, Oscar
ss Cordula, Philip (van Heracled), Elodia
22 Dond.
ss Joannes-Capistranus, Severijn, Servandus
23 Vrijd.
24 Zaterd.
ss Raphael (aartsengel), Evergist, Magloor
ss Crispijn, Crispiniaan, Marciaan, Daria
25 Zond.
26 Maand.
ss Evarist, Bernward, Rogatiaan
27 Dinsd.
ss Florentijn, F'rumens, Elesbaan
28 Woensd. ss Simoen, Judas-Thaddeeus, Anastasia, Faro
29 Dond.
ss Narcis, Gaudens, Ermelinde, Maximiliaan
3o Vrijd.
ss Germaan (van Capua), Zenobia, Aurelia
31 Z iterd.
ss Quintijo, Lucilla, Wolfgang
2

NOVEMBER.
51a0t= of roffmaanti.
• N. M. Zondag 1. — 3 E. K. Maandag 9. — (D V. M.
Maandag 16. -- ( L. K. Maandag 23.
Allerheiligen, ss Cesar, Benignus
1 Zond.
Maand. AllerTielendag. ss Theodoor, Tobias
3 Dinsd.
ss Huibrecht, Malachias, Pyrmijn, Sylvia
4 Woensd. ss Karel (Borromeus), Modesta, Emerik
ss Zacharias, Epistemis, Odrada, Malachytas
5 Dond.
ss Leonaard, Winok, Atticus
6 Vrijd.
0. L. V. van Bijstand, s Willebrord
7 Zaterd.
de 4 Gekroonde broeders, s Govaart
8 Zond.
9 Maand. ss Theodoor (Tiro), Mathurijn, Estella
ss Andreas (Avellinus), Triphon
10 Dinsd.
ii Woensd. ss Marten, Theodoor (Studites)
S. Lieven, patroon van Gent, s Cunibert
12 Dond.
ss Didacus, Stanislaas (Kostka), Brixius (Zebina)
13 Vrijd.
14 Zaterd. ss Veneranda, Jocundus, Victorina
Kerkwijding. ss Leopold, Maclovius, Machuit,
15 Zond.
16 Maand. ss Edmond (van Kantelb.), Eucherius, Otmar
ss Zacheus, Alpheus, Gregoor-Thaumaturg
17 Dinsd.
18 Woensd. ss Odo, Basilica, Hesychius, Hilda
ss Elizabeth van Hongarie, Pontiaan, Abdias
19 Dond.
ss Felix (van Valois), Agapius, Bernward
20 Vrijd.
Maria-Presentatie. ss Columbaan, Gelaas
21 Zaterd.
ss Cecilia, Alphonsina, Appias
22 Zond.
23 Maand. ss Clemens, Adela (van Diest), Lucretia, Trudo
24 Dinsd.
ss Joannes (van 't Kruis), Flora, Firmina
25 Woensd. ss Catharina, Erasmus, Jucunda
ss Petrus (Alex.) Koenraad, Silvester (van Osimo)
'26 Dond.
ss Maximus, Virgilius, Siegfried, Nicon
27 Vrijd.
28 Zaterd. ss Mansuetus, Amedeus, Josaphat, Oda
29 Zond.
Advent. ss Saturnijn, Radboud, Philomeen
3o Maand. ss Andries, Zosiem, Castul, Troiaan
2

DECEMBER.
Joef=,

CS

inter= of lerotmaanti.

* N. M. Dinsdag 1. — ➢ E. K. Dinsdag 8. — © V. M. DinsN. M. Donderdag 31.
dag 15. — ( L. K. Woeusdag 23. —
1 Dinsd.
ss Elooi, Agerius, Olympiades, Proculus
Woensd. ss Bibiana, Natalia, Guldwald, Adria
ss Frans (Xaverius), Salerno, Hilai is
3 Dond.
4 Vrijd.
ss Barbara, Petrus (Chrysologus), Hortensia
5 Zaterd.
ss Sabbas, Crispina, Dalmatius, Pelinus
6 Zond.
ss Nicolaas, Petrus, Pascals, Dionysia, Leontia
7 Maand. ss Am l.roos , Phara, Eutropius, Geneboud
8 Dinsd.
Maria's Onbevlekte Ontvangenis. s Thiboud
9 Woensd. ss Leocadia, Philotheus, Gorgonia, Bassiaan
to Dond.
ss Melchiades, Fulgens, Eulalia
ss Damaas, Basiliaan, Eutychius
it Vrijd.
ss Constantijn, Waldemir, Heraclius, Justijn
12 Zaterd.
2

13 Zond.

ss joost, Lucia, Othilia, Autbert, Lucretia

14 Maand. ss Nicaas, Eutropia, Dioscorus, Volkwin

ss Caadidus, Philothea, Thalia, Gatiaan
i5 Dinsd.
i6 Woensd. ss Eusebius, Adelheid, Albina, Everhard
ss Begga, Wtvina, Olympiada, Yolenda
17 Dond.
18 Vrijd.
Verwachting der Geboorte Christi. s Gratiaan
19 Zaterd. ss Nemesius, Fausta, Winiboud, Noe, Gregoor
ss Philogoon, Ammiaan, Dominiek (van Sylos)
20 Zond
21 Maand. ss Thomas (Didymus), Glycerius, Severijn
ss Florus, Virginia, Flaviaan, Zeno
22 Dinsd.
23 Woensd. ss Victoria, Servulus, Cleomenes
ss Gregoor (van Spoleta), Irmina, Delphina
24 Dond.
Kerstdag. ss Eugenia, Anastasia, Adalsende
25 Vrijd.
ss Steven, diak. en l e martel., Theophanes
26 Zaterd.
ss Joannes (apostel en evangelist), Nice rata
27 Zond.
28 Maand. HII. Onnoarele Kinderen. s Theophila
ss Thomas (van Kantelb.), Polydoor, Crescens
29 Dinsd.
3o Woensd. ss David, Regner, Sabijn, Anysia
ss Silvester, Melania, Columba, Potentiaan
31 Dond.

INSTELLING
DER

KONINKL1JKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NUVERHEID EN
OPENBARE WERKEN.

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Beigen,
Aan alien, 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 ontwikkeiing 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. De Academie bestaat uit : I° 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 Belgie
gehuisvest te zijn.
B. Aan buitenlandsche geleerden, die zich hebben does kennen door belangrijke werken.
Art. 4. Er zijn vijf-en-t ■Nintig werkmde leden ;
twintig dezer leden moeten Belgen zijn en in Belgie
gehuisvest; de vijf andere kunnen worden gekozen
onder Noordnederlandsche letterkundigen en geleerden, in Belgie woonachtig.
Art. 5. De achttien eerste benoemingen van
werkende leden zullen worden bg edaan door Ons.
De verdere benoemingen van werkende leden, de
benoemingen der eereleden en die der briefwisselende
leden worden dour de werkende leden gedaan en
aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen.
Art. 6. De werkende leden vereenigen zich
maandelijks in geslotene zittingen, eenmaal 's jaars
in openbare vergadering.
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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 nit
eenen Bestuurder, eenen Onder-Bestuurder en eenen
Bestendigen Secretaris, alien gekozen onder de werkende leden.
Art. 9. Het eerste bureel der Academie zal
benoemd worden door Ons.
Art. 1 o. Te beginners met het tweede jaar van
Naar bestaan, zal de Academie jaarlijks haren Bestuurder en haren Onder - Bestuurder benoemen.

i

Art. 1. 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 commission; 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 stemmen genomen zijn.
In geval van ontstentenis wordt hij door den
Onder-Bestuurder vervangen.
Art. 13. De eerste benoeming uitgezonderd,
wordt de Bestendige Secr,:tans 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 onderteekent met den
Bestuurder de genomen beslissingen ; hij levert de
bewijsschriften van goedkeuring en andere getuigschriften af; hij ontvangt de brieven en de memori6n
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 to wonen ,
kan hij, naar eigen keuze, zich does vervangen door
een werkend lid.
Art. i6. De Academie stelt haar reglement van
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inwendige orde vast, dat aan de Koninklijke goedkebring 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. 17. Aanwezigheidspenningen en schadeloosstelling voor reis- en verblijfkosten, waarvan het
bedrag door Ons zal worden bepaald, kunnen aan
de leden worden toegekend.
Art, 18. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken is gelast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.
(iegeven to Brussel, den 8" Juli 1886.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
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° vijf-en-twintig
werkende leden; 2° hoogstens vijf-en-twintig buitenlandsche eereleden ; 3 0 hoogstens tien inlandsche
briefwisselende leden ; 40 inlandsche eereleden, die
vroeger werkende leden geweest zijn.

3.
De kiezingen voor werkende leden geschieden in
de maandelijksche zitting, na die, wi:arin kennis
genomen is van het openvallen der plaatsen.
here- en briefwisselende leden worden gekozen
dens in het jaar, in de gewone zitting voor de
jaarlijksche openbare vergadering.
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Zittingen.
4.

De Academie vergadert in gewone zitting
eenmaal ter maand, en houdt jaariijks 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 Qp de zitting te verhandelen zijn.
6.

De eere- en briefvvisselende leden hebben het
recht de vergaderingen bij te vvonen, 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 Commission;
20 het beraadslagen over wijzigingen, toe te
brengen aan de Wetten ;
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30 het opstellen der prijsvragen ;
4° het beoordeelen der ingezonden 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 verslags
over de vorige zitting en met de mededeeling der
ontvangen brieven.
Het is verboden, gedurende die lezing, den
Secretaris in de cede to 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.
IO.

De Bestuurder leest de dagorde, onmiddellijk
de
lezing en vaststelling des verslags.
na
De dagorde, wat betreft de ingezondene verhandelingen, wordt geregeld volgens de dagteekening
van ontvangst bij den Bestendigen Secretaris.
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Aileen 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 vOOr de
zitting, wordt op de dagorde gebracht.
II.

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

In de gewone zitting vOOr de jaarlijksche openbare vergadering wordt gestemd over het al of niet
bekronen der ingezondene werken.
1 3.

De werkende en briefwisselende leden zullen,
zooveel mogelijk, alle Brie 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 Commission.
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.
x6.
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
studien.
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Eene vergoeding van twintig frank het vel druks
wordt toegekend aan de leden, die gelast worden met
de critische uitgave van Middelnederlandsche werken.
19.

Al de uitgaven, van welken aard ook, door
de Commissie to 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 Commission als de
aard van hare werkzaamlieden zal vorderen.

Kiezingen.
21.

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 va n
stemmen vereischt. Evenwel, indien, na tweepro even,
geen der candidaten die meerderheid verkrijgt, gaa t
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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,
worth 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 eerie
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 1 o briefwisselende leden,
der eerste 25 eereleden en der eerste ro leden van
de bestendige Commissie.
3
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27.

De leden derVoorstellingscommissie mogen Beene
twee achtereenvolgende Laren 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.

Wedstrij den.
29.

De Academie schrifft 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 Academic kiest eenige der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de
waarde der toe te kennen prijzen.
3i.
De antwoorden moeten voor den ' 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 de
werkende leden gezonden worden, stemt men in
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 handschriftelijke en niet te voren uitgegeven stukken aanvaard.
33.
De mededingers zetten op hun handschrift hunnen naam niet, maar alleen een teeken of eene ken-
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bref, inhoudende hunnen naam en hunne woonplaats.
Zij, die zich, op welke wijze ook, bekend
maken, en zij, wier verhandelingen na den voorgeschrev en dag aan den Bestendigen Secretaris besteld
ziin, blijven uit den wedstrijd gesloten.

i

34.
De werkende leden mo bg en aan de Academische
wedstrijden geen deel nemen.
35.
De verhandelingen, ten wedstrijde bestemd ,
moeten in de Nederlandsche taal geschreven, bin-

bepaalde tijdvak aan den Bestendigen
Secretaris gezonden worden.
nen het

+
Drukwerken.
36.
De drukwerken der KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE bestaan uit :
1 0 de Verslagen en Mededeelingen ;
2° het .7aarboek;
3° de Verhandelingen en Bijdragen ;
4" de Bekroonde Verhandelingen ;
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50 De uitgaven door de Academie aangenomen,
op voorstel der verschillende Commission.
37.
De Verslagen en Mededeelingen worden na
elke zitting gedrukt, en minstens acht dagen vOOr
de eerstvolgende zitting aan de leden gezonden.
Het 3aarboek verschijnt in de =and 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 gemdchtigd tot eerie
volgende aflevering der Verslagen en Mededeelingen
de onleesbare verhandelingen uit to 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

-38--I° op het tijdstip van de aanvaarding des
werks door de Academie ;
2° op de kosten der uitgave.
41.

Verhandelingen, aan de Academie ter uitgave
medegedeeld, worden onderworpen aan de beoordeeling eener Commissie van Brie 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 diuk aan bg enomen 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 to onderwerpen.
43.

In gees geval mag men den schrijver het handschrift der bekroonde verhandeling teruggeven.
De wijzigingen, gebracht in werken, die eenen

- 39 -

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
to 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 eene 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.
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47De 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
0
3,00
o
Gedrukte
» 3,00
Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
meer 0 D 0
0 4,00
D

D

1

D

D

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 been- 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.
51.
De uitgaven der Academie worden getrokken
op minstens 3oo afdrukken en aan al de in Belgi6
wonende leden gezonden. De buitenlandsche leden
hebben recht op ddze uitgaven, mits zij in Belgi6
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 ondervverpen,
53.
Het Bestuur is gelast alles, wat de druk werken
aangaat, te regelen.
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54.
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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Elke uitleening van boeken, der Academie
behoorende, geschiedt tegen onderteekend ontvangbewijs van den vrager.
5g.
De boeken en andere stukken worden voor niet
langer dan eene 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 alien 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 lenders gestikte purperzijden palmen lauwertakken, tusschen 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.
Brock van gelijke kleur als de frak, met gouden
streek op den naafi.
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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65.
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 to worden
bij Ons Besluit van 15 Maart 1887, N r 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 en openbare Werken,
BELLEFROID.

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

POST.
Vrijdom en tegen-teekening.

BIJZONDER BEVEL.
Den 22 November 1886.

NT 126/t 13.

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 Bestendigen 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 alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien het Koninklijk Besluit van Ion Juli 1858,
dat eenen driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche
tooneelliteratuur instelt, en namelijk artikel 4,
luidende als volgt :
« 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 Belgi6 opgemaakt » ;
Gezien Ons Besluit van 8 n Juli 1886, dat, onder
de benaming van « Koninklijke Vlaamsche Academie », eene academie inricht van letterkundigen
en geleerden, die de studie en het beoefenen der
Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het voorwerp barer 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,
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Wij hebben besloten en wij besluiten :
Art. I. Het artikel 4 van voormeld Koninklijk
Besluit van Ion Juli is gewijzigd als volgt :
« 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 to Brussel, den 2 October 1888.
LEOPOLD.
Vanwege den Koning :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J.

DEVOLDER.

V
c
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Vijfjaarlijksche wedstrijd voor
Vlaamsche letterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, 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 :
I° Zede- en Staatkundige wetenschappen ;
2° Fransche letterkunde;
3° Vlaamsche letterkunde;
4° Natuur- en wiskunde, en
5° Natuurwetenschappen ;
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende ais volgt :
« Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, to 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 Belgi. »

Herzien Ons Besluit van 3o n December 1882,
regelende de vijfjaarlijksche 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 letterkun-
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der Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het
voorwerp barer werkzaamheden zal hebben ;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lijst van candidaten voor de jury van den
vijfjaarlijkschen prijs van Vlaamsche letterkunde
deelmaakt van de werkzaamheden dozer instelling;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Art. 1. Het artikel 2 van voormeld Koninklijk
Besluit van 6" Juli 1851 is gewijzigd als volgt :
« Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven lcden, door Ons
benoemd op voorstel, te weten : voor de twee
eerste reeksen door de klas der Letteren. voor de
twee Iaatste reeksen door de klas der Wetenschappen der Koninklijke Academie van Belgie en
voor de derde reeks, Vlaamsche letterkunde, door
de Koninklijke Vlaamsche Academie. »
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig basluit.
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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Bestendige Commission.

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.
de beer Willems (P.)
»
Gailliard.
Secretaris :
Leden : de heeren Alberdingk Thijm,
jhr. de Pauw,
G6nard,
Gezelle,
Roersch,
Stallaert,
van der Haeghen,
van Droogenbroeck.
VoorTitter :

De Commissie vergadert op onbepaalde tijdstippen.

Bestendige Commissie, gelast met de studie
der Vaderlandsche geschiedenis en der Vlaamsche kunst; met de uitgave der algemeene
levensbeschrijving der in Belgie geboren Nederlandsche schrijvers, der algemeene Vlaamsche
Bibliographie en van oude Vlaamsche geschiedschrijvers.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)
VoorTitter : de beer Mathot,
OndervoorTitter : » jhr. de Pauvv,
» de Polter.
Secretaris :
Leden : de heeren Alberdingk Thijm,
Broeckaert,
de Flou,
G6nard,
Schuermans,
Sermon,
van Even.
De zittingen hebben plaats in de maanden
Januari, April, 7uli en October, op den dag der
maandelijksche vergadering van de Academie.

-53-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° en XVIII e 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 Obrie,
OndervoorTitter : » de Vos,
» Coopman.
Secretaris :
Leden : de heeren Claeys,
Daems,
Hansen,
Hiel,
Micheels,
Prayon,
Snieders.
De zittingen der Commissie zijn vastgesteld
op den dag der maandelijksche vergadering van
de Academie in de maanden Februari, Mei,
Augustus en November.
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Commissie van Rekendienst.
De Commissie van Rekendienst voor 1891
bestaat uit de leden van het bestuur : de heeren
Snieders, Micheels en de Potter, en de heeren
de Pauw, Mathot en Obrie.
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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 i Januar' 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
goedkeuring
der Academie de begrooting van
de
het ingetreden dienstjaar.
De Commissie, gelast met de voorstelling der
pri)svragen, 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 voor den i dezer maand moeten ingezonden
zijn.
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October.
De Bestendige Secretaris herinnert, schriftelijk ,
aan de werkende en briefwisselende leden hunne
verplichting om, zooveel mogelijk, alle drie jaar
een onuitgegeven opstel aan to bieden.
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-Bestuurdzr..
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 dubbele
voorstellingslijst van vijf leden, uit welke het Staatsbestuur de jury benoemt voor den driejaarlijkschen
wedstrijd van Vlaamsche tooneelliteratuur.
Oin de vijf jaren : Samenstelling eener dubbele voorstellingslijst van zeven leden, uit Welke
het Staatsbestuur de jury benoemt voor den vijfjaarlijkschen wedstrijd van Vlaamsche letterkunde.

_
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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.
Lezing der stukken, voor to dragen in de
plechtige open bare vergadering.
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, op den
hoek der Koningstraat en der Vlasmarkt.

4%-
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LUST VAN DE LEDEN DER ACADEMIE.

Z. M. de Koning, Beschermheer.
WERKENDE LEDEN
benoemd bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1886.
de Heeren :
Claeys (Dr Hendrik), te Gent;
de Laet (Dr Jan), te Antwerpen ;
de Pauw (jhr M r Napoleon) 4, te Gent;
de Potter (Frans) 4, Bestendige Secretaris, te Gent;
Gailliard (Edward), te Brugge;
Genard (Pieter) 4, te Antwerpen;
Gezelle (D r Guido) 4, te Kortrijk ;
Hiel (Emmanuel) 4., te Schaarbeek;
Roersch (Dr Lodewijk) +, te Luik;
Snieders (Di August) 4,, te Antwerpen;
van der Haeghen (Dr Ferdinand) ', te Gent;
Willems (Dr Pieter) +, te Leuven.

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

...

5 9 ......

Gekozen den 15 December 1886- Goedkeurend
Koninklijk besluit van 20 December daaropvolgend.
de Heeren :
Coopman (Theophiel), te Schaarbeek ;
de Vos (Dr 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 1889.
de Heer :
Schuermans (L.-W.), te Wilsele.

—
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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 Flou (Karel), letterkundige, te Brugge;
Haerynck (Hippoliet), leeraar aan het Kon. Athenaeum, te
Br ussel ;
Prayon-van Zuylen van Nyevelt (M r Alfons-Marie-Napoleon),
letterkundige, te Gent;
Sermon (Hendrik), leeraar, te An t werpen ;
Willems (Frans), letterkundige, te Antwerpen.

Gekozen den 24 December 1888. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 7 Januari 188g.
de Heeren :
Claes (Des.), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Namen ;
Janssens (Alfons) 4, letterkundige, te St.-Nicolaas.

Gekozen den 29 December 1889. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 7 Januari 189o.
de Heeren :
de Ghelder (jhr. Karel), letterkundige te Koekelare;
n
Antwerpen.
de la Montagne (Victor),

—
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BUITENLANDSCHE EERELEDEN,
gekozen den 16 November 1887. Goedkeurend
Koninklijk besluit van 13 December daaropvolgend.
de Heeren :
Arnold (Theodoor-J.-I.), beambte aan de Bibliotheek der
Hoogeschool, te Gent;
Beets (D r Nicolaas) 4, rustend hoogleeraar, te Utrecht;
Bohl (M r Joan), letterkundige, te Haarlem;
Cosyn (Dr 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 Vries (Dr Mathijs) +, hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool, te Leiden ;
Everts (Dr W.), bestuurder der scholen, te Rolduk;
Franck (Dr J.), hoogleeraar, te Bonn;
Groth (Dr Klaus), hoogleeraar, te Kiel ;
Habets (Jozef), rijksarchivaris in Nederlandsch Limburg, te
Maastricht;
Heyne (Dr Moritz), hoogleeraar, te Goettingen :
Kern (Dr J.-II.-C.), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool,
te Leiden ;
Kluyver (D r A.), taal- en letterkundige, te Leiden;
Moltzer (Dr Henri-Ernest), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool, te Utrecht;
Schaeprnan (Dr H.-J.-A.-M.), letterkundige, te 's-Gravenhage;
te Winkel (Dr 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 (Dr Georg.), bewa p rder van de Bibliotheek de 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 1889.
de Heer :
Scherpenseel (J.), te Brussel.

Gekozen den 29 December iFigo. Goekeurend
Koninklijk besluit van 22 Januari 1891.
de Heeren
Nuyens (Dr Willem-Joan), geschiedschrijver te Westwoud.
Brouwers (Joan-Willem), letterkundige te Nieuwer-Amstel.
Bonvarlet (Alexander), voorzitter van het Comite fiamand
de France, te Duinkerke

dt
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JAARLIJKSCHE WEDSTRIJDEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
1887.
Gouden eerepenning aan den heer P.-H. van
Moerkerken, leeraar in de Nederlandsche Taal - en
Letterkunde aan 's Rijks hoogere Burgerschool te
Utrecht, voor zijne verhandeling over De verbinding der volTinnen 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 beer Louis D.
Petit, bewaarder der drukwerken aan de bibliotheek
van 's Rijks Hoogeschool te Leiden, voor zijne
Middelnederlandsche Bibliographie.
Eerste vereerende melding aan den beer 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 Craynest, 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 Taahvetten
van Belgie.

1889.
Gouden eerepenning aan den beer Hippoliet
Meert, leeraar aan het stedelijk college te Ieperen,
voor zijne verhandeling over hetVoornaamwoord Du.

18go
Gouden eerepenning aan den heer Felix Leviticus, te Amsterdam, voor zijne verhandeling over de
Klank- en Vormleer van het Middelnederlandsch
dialect der St.-Servatiuslegende van HEINRIJK VAN
VELDEKE.

Ix
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Woonplaats van de Werkende Leden der
Academie.
de Heeren :
Alberdingk Thijm (P.-Paul), te Loven (Kessel-Loo);
Broeckaeit (J.-B.), Dijkstraat, 48, te Dendermonde ;
Claeys (H.), Catalognestraat, te Gent ;
Coopman (Th.), de Robianostraat, 27, te Schaarbeek ;
Daems (S.), abdij van Tongerloo;
de Laet (J.), Stoofstraat, i 1, te Antwerpen;
de Pauw (N.), Lange-Violettenstraat, 287, te Gent ;
de Potter (Fr.), Godshuizendreef,

29,

te Gent ;

de Vas (Am ), Coupure, 233, te Gent;
Gailliard (Edw.), Prinsenhof, 4, te Brugge ;
Gênard (P.), Van Leriusstraat, 37, te Antwerpen ;
Gezelle (G.), Handboogstraat, 19, te Kortrijk ;
Hansen (C.-J.), Leeuw-van-Vlaanderenstraat, 1, te Antwerpen ;
Hiel (Emm.), Ste -Maria-Koningstraat, 3o3, te Schaarbeek ;
Mathot (L.), Jezusstraat, 19, te Antwerpen ;
Micheels (J.), Visscherij, 5o, te Gent;
Obrie (J.), Ketelvest, i3, te Gent ;
Roersch (L.), Chestretstraat, 5, te Luik ;
Schuermans (L.-W.), Dorpsplaats, te Wilsele ;
Snieders (A ), Van Leriusstraat, 24, te Antwerpen ;
Stallaert (K.), te Everberg (bij Kortenberg);
van der Haeghen (Ferd.), St.-Denijs-Westrem (Maalte);
van Droogenbroeck (J.-A.), Daillystraat, 131, 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 Heeren
Bois (Jan), Dorpsplaats, te Alsemberg ;
Claes (D.), Lelievre-straat,

20,

te Salzinnes (Namen) ;

de Flou (Karel), Oude-Gentweg, 26 bis, te Brugge ;
Haerynck (Hippoliet), Zonder-Zorgstraat, 124, te Elsene ;
Janssens (Alfons), Zamanstraat, 39, te Sint-Nicolaas ;
Prayon- van Zaylen van Nijvelt (Alfons-M.-N.), Dierentuindreef,

22,

te Gent;

Sermon (Hendrik), Melkmarkt,

22,

te Antwerpen ;

Willems (Frans), ,Nlinderbroedersstraat, 2, te Antwerpen .

—
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Lijst der Bestuurders van de Academie.
de Heeren :
Willems (P.), 1886-1887
de Pauw (Jhr. N.). 1888
de Laet (J.), 1889
Hiel (Emm.), 1890.
Snieders (Aug.), 1891.

Lijst der Onderbestuurders.
de Heeren :
de Pauw (Jhr. N.), 1887
de Laet (J.), 1888
Hiel (Emm.), 1889
Snieders (Aug.), 189o.
Micheels (J.), 1891.

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. Lod.), buitenlandsch eerelid.

»

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

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

Alberdingk Thijm (Dr. Jozet-Alb.), buitenlandsch
eerelid.

1890. de Coussemaker (Ign.), buitenlandsch eerelid.
»

ten Kate (J.-J.-L.)

»

Campbell (M.-F.-A.-G.)

»

»

il
,--
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JOSF;PHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM

SCHETS VAN
ZUNI

DENKEN EN DICHTEN.
Gaarne voldoe ik aan den wensch der « Koninklijke Vlaamsche Academie », door het schetsen
des levens van mijnen geliefden broeder, z. g.
Josephus Alberdingk Thijm, den I7n Maart 1889
aan zijne verwanten en vrienden ontvallen.
Het spreekt van zelf dat het doel der Academie
niet is een vol le d i g beeld van het werken en
streven des overledenen te ontvangen.
Het veld, door hem bearbeid, is zoo uitgebreid,
zijne schriften zijn zoo veelvuldig, dat hier zelfs
aan Been overzicht kan worden gedacht.
Van het oogenblik of dat hij ons verliet, tot
op heden, is daarenboven zulk eene groote reeks
van levensbijzonderheden in 't licht gegeven en
herhaald, dat het gemakkelijk valt zich een beeld
van den persoon des schrijvers te vormen, zonder
dat dit hier uitvoerig worde geschetst.
Wij zullen ons daarom tot zulke trekken bepalen die ons schijnen in den kring eener Belgische
Academie de meeste belangstelling te kunnen wekken, of wel tot heden niet algemeen bekend zijn
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Wij herhalen hierbij om te beginnen de
woorden, welke onze dichter ter gelegenheid van
den flood der heeren Nolet de Brauwere en Vosmaer,
kort voor zijn eigen afscheid, in de Dietsche
Warande (I) schreef : « Voor de datums, [de eeretitels] en de lijst der boeken... zie men de dagbladen. » (2) Ook wij willen daarop verwijzen, doch
zonder de strengste onthouding te plegen.
Nu meent men verder vrij algemeen dat heden
()) Jaargang 1888, bl. 669.
(2) Kort na den 17" Maart 1889 verschenen levensschetsen
in De Tijd, Het Huisgelin, Het Centrum, De Post, De

katholieke Nederlander, Het Handelsblad van Amsterdam,
De Peel- en Kempenbode, De Amsterdammer (Weekblad,
een geheel nummer), Het Tooneel, De katholieke Illustratie
(een geheel nummer), De Wetenschappelzjke Nederlander,
enz. Men vond weldra artikelen in buitenlandsche bladen,
als het Journal de Bruxelles, Handelsblad van Antwerpen,

La jeune fille, Kolnische Zeitung, Kolnische Volks.reitung,
Germania, Deutsche RerschsTeitung, Deutsche,- Hausschat'.
Uitgebreidere artikelen komen voor in : Dietsche Warande,
Katholiek, Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied,
Haagsche stemmen, De Gas, Maandschrift van het broederschap v. 0. L. V. van het H. Hart, Volksalmanak
voor Ned. Katholieken van 189o, Studien en kritieken door
van Hoogstraten, ord. raed. 189o, De katholieke Gids,
enz. Zie ook Van der Duys, J . A. Alberdingk Thijm,
Amsterdam, Ternooy-Apel 1889, en vergelijk OnTe hedendaagsche letterkundigen, uitgeg. door J. ten Brink, OnTe
Wachter, 1876, D. I en II.
Eene volledige lijst der werken van den overledene
vindt men in het Biographisch woordenboek van Huberts,
Elberts en van den Branden, aismede in de nieuwe uttgave
van J. G. Fredertks en F. Jos. van den Branden. Men zie ook
de levensbeschriFingen der afgestorvene leden van de Maatschappij van Ned. letterkunde te Leiden, 1891.
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nog geen volledige levensloop des dichters kan
worden geschetst, omdat die nog niet op perspectivischen afstand kan worden gezien, waardoor
het mogelijk wierd de harmonische eenheid daarvan
op te vatten — met andere woorden, dat Jozef
Alberdingk Thijm ons nog te zeer van nabij
bekend is, om (onze menschelijke vooroordeelen
in aanmerking genomen) onafhankelijk over den
schrijver en mensch te oordeelen, en dat, van den
anderen karat, niemand volledig genoeg met zijne
levensbaan en denkwijze vertrouwd is, om het beeld
in zijn geheel te kunnen szhilderen.

Josephus Albertus Alberdingk Thijm schreef
eens : « Nederland bezit een heirleger van personen, die nooit redeneeren, zich nooit moeielijk
maken, zich nooit verdedigen, noch u aanvallen,
volstrekt geen kans zien te bewijzen dat gij met
hunne handelingen, op grond van het voorbeeld
aller eeuwen, te wraken, ongelijk hebt — maar
die de eeuwen eenvoudig laten aanpraten, (die)
glimlachen, u den rug toekeeren en voortgaan.
Wel verre dat « hoort en wederhoort » bij hen
gelden zou — hebben zij tot leus : « Hoort in
't geheel niet — maar volgt uw luim en... bandelt : aprês nous le deluge! »
Voorzeker zulke « toehoorders » zijn allerminst in staat eene volledige en onpartijdige levens-
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beschrijving op te stellen. Evenmin zij, die door
den overledene bedoeld worden in het gedicht,
yoorkomende in van Vlotens Dicht en Ondicht
(D. II, bl. 571) :
« 1k werd, ultramontaansche klant,
Begroet met slijk en steenen. »

Doch namen die Stephanopho ben sedert dien
tijd niet elken dag af?
Ongetvvijfeld ! En wat meer is, wij zijn door de in
het jaar 1844 uitgegeven Viooltjes en grover gebloemte,
en door de nu onlangs uit zijne nalatenschap verschenen twee bundels klzmop en RaTen, zelfs in
staat gesteld de geheime wenschen van Jozef's hart,
als zoon, als broeder, als bruidegom, als echtgenoot, als varier nauwkeurig na te gaan en te schilderen.
Doch voor alles is het noodig 's mans hoof dw er ken te lezen,om hem alsdichter en criticus te leeren
schatten. Eenige dagen daarmede doorgebracht, maar
met oprechte onvooringenomenheid doorgebracht,
geven een duidelijker begrip van zijn streven, dan
de langste verhandeling. Men vergelijke hierbij,
wat Echo eener stemme over het graf, onderteekend
K Aiberdingk Thijm a eenige maanden na het verscheiden des dichters aan eenen medewerker van den
Nederlandschen Spectator toegeroepen heeft (1).
Daar klinkt de goede raad : met een oprecht gemoed
de werken des overledenen te lezen, alvorens men
(1) Dietsche Warande, 1889, bl. 453, vlgg.

-73-het waagt te oordeelen, gelijk zekere kunstcriticus
in genoemd blad dit heeft gedaan, toen de stoffelijke overblijfscls ter nauwernood ten grave waren
gedragen. Voorzeker Josephus zag dit uit den hooge
met een medelijdend « lodder oogh » aan, want een
zijner leuzen, tot aan het einde zijns levens uitgesproken, was : « De menschen zijn toch zoo kwaad
nog niet, » maar verblind, onnoozel, dom.
Wat er ook van zij, wij hebben gemeend ons in
deze bladzijden bij slechts eenige punten uit het
Leven te moeten bepalen, en wel bij zijne dichtkunst en zijne kunsttheorie, uitgedrukt in de woorden Denken en Dichten, bier boven gesteld, en
zonder zelfs in eene eigenlijke beoo rdeeling van
Alberdingk Thijms denkbeelden over het schoon
in de kunst en aldus over het schoon in 't algemeen te treden. De schriften mogen uitsluitend zelyen spreken om ons den dichter te doen kennen. (1)

Er is van alle zijden herhaald, doch niet
overal met klaarheid bewezen, dat Josephus geheel
(i) De oudste zoon des dichteis, J. C. Alberdingk Thom,
S. J. belooft ons een volledig levee zijns vaders, waarvan
jaarlijks een gedeelte in den Volksalmanak poor Nederlandsche katholieken zal verschijnen. In die opstellen zal de
dichter zooveel mogelijk « zeif-sprekend » worden opgevoerd.
Zie Volksalm. Jg. 189o, bl. 259, vlgg.
Onder het afdrukken dezer bladen meldt de Volksalmanak
voor 189i, op bl. vI : « De voortzetting der Levensschets (is)
in de pen gebleven », enz.
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en al een « ridderlijke dichter » of een « dichterlijke ridder a was.
Toen Parzifal, in de eenzaamheid opgevoed,
naar zijn verlangen, door zijne moeder Herzeleid
de wereld ingezonden, voor de eerste maal eenen
van top tot teen gewapenden, rijdenden ridder gewaar
werd, knielde hij bewonderend neder, meenende
eene hemelsche verschijning te aanschouwen. Die
ridder scheen hem het ideaal van kracht en onschuld.
Een moderne Parzifal zou in Jozef Alberdingk
Thijm zulk een' ridder hebben gezien.
Onverschrokken te paard op zijne beginselen,
eene lans brekend voor de hoogste idealen, diepen
eerbied koesterend voor vrouwelijke schoonheid,
maar met den reinen Wolfram von Eschenbach
uitroepend
Doch nirnmer mocht' ich diesen Bronnen truben. ..
Berahren nicht den Quell' ma frev'lem Muth ;
In Anbetung mocht' ich mich opfernd ilben,
Vergiessen froh mein letztes Herzensblut — ,)

dat zijn Irekken van ziin karakter zonder
vrees noch blaam, en « zonder achterdocht »,
zooals de titel luidt van mijn eerste aan den
overledene gewijd artikel in Den Amsterdaintner
(Weekblad van den 24° Maart 1889).
Hij gordde, als de aartsengel Michael, in naam
van den 1-leer der heirscharen, het zwaard aan,
om, gedekt door het kruisschild, den kwaden wil,
den wansmaak of de onkunde van den vorst der
duisternis tegen te treden. Maar in de eerste plaats
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trof hem van den hellekoning d e a fzichtelijkh ei d,
Die dekt met damp en mist zijn gruwelijk gelaat »

gelijk Vondel zegt.
Moest de logica soms bij de schoonheidsdrift
of den goeden smaak achter staan? Ten minste
wordt aan den dichter en taalkundige door Math. de
Vries (Woordenlyst, Inleiding) verweten, dat hij
terugschrikt voor de gevolgtrekkingen uit eigen
stelsel, in de studie, getiteld Over de spelling der
bastaardwoorden, ten jare 1843 verkondigd.
Dat stelsel bestaat hoofdzakelijk hierin : alle
woorden van vreemde afkomst, doch die men
beschouwen kan eigene woorden der Nederlandsche
taal geworden te zijn (kolom, kapitein, advokaat,
sjerp, type, genie enz.), naar de uitspraak der
Nederlandsche letters te schrijven.' Doch wegens
den oorsprong des woords en om den wille der
vormschoonheid, voor het oog, moet in sommige
gevallen die spellingswijze toch gemeden worden.
« De goede smaak », zeide hij, behoort daarbij
ge6erbiedigd te worden (bl. 3o), daarom schrijve men
wel sjerp en ansjovis, maar niet v'enie en sjocolaad, noch maschiene, noch odekolonje, wat, volgens
de Vries, door het stelsel (bl. XLVI I) vereischt wordt.
Deze verhandeling over de bastaardwoorden,
aismede de algemeene spelregelen (De Nederduitsche
spelling in haar beginsel, haar wetten en eischen
beschouwd, Utrecht, 1849, 196 bl.), oorspronkelijk
in het tijdschrift A lgemeen letterlievend Maandschrift verschenen, zijn de uitgebreidste schriften over
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taalkunde, door mijnen broeder in 't licht gegeven.
In laatstgenoemde verhandeling trekt hij, op
het voetspoor van Willem Bilderdijk, bijzonder te
velde tegen de « volstrekte eenparigheid van spelling, om de persoonlijke, zelfstandige schrijfwijze te
verdedigen.
Hij opent zijne verhandeling, op recht Bilderdijkschen toon, aldus
D

« Onder de knutselarijen, waarine6 de degeli;ke, maar
toch vaak beuzelende, de deftige, maar soms kinderlijk vermaakbare HAlander, zich nevens de liefhebberij der Etymologie.... onledig hield, konit eene eerste plaats toe aan de
« Spelkonst ». Van het eerste begin der Rederijkers, dwars
door de taalverbastering heen van de vijfticnde en 't begin der
zestiende eeuw, beurtelings door vlaamsche en hollandsche
plakrneesters gekastijd, werd de jammerlijk gehavende Orthografie slachtoffer, waar Pontus de Heuiter, waar Coornhert
en Spieghel, waar seder ander tijdvak zijii klatergoud vlaggetjen
aan stak, overgebracht in de harden van Hooft en zijn genoten.
Die vrienden, levenslustig als ze waren, donsten er soms een
rondetjen om...
Hooft zette echter een nieuw vokaal-systeem door... Maar
al volgde Hooft zijn elgen hoof,!, — niet alzoo zijn yolk latusschen brak de eeuw der beuzelarij bij uitnemendheid,...
der dorre letterpluizerij, der koude gemoederen en warme
pantoffels langzamerhand aan... »

Dan doorloopt de schrijver al schertsend de
geschiedenis van de spelling in de achttiende eeuw,
om eindelijk Siegenbeek en diens genooten neder
te slaan, welke de telgen waren dier « kunstpeuteraars », waarop Huydecoper, Lambert ten Kate
en eenige anderen eene uitzondering maakten.
a Kunstpeuteraars !... » Ja, de teal was voor
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den dichter eene « kunst », eene « schoone kunst n
eene uiting van de eeuwige schoonheid — van God'
— in de stof (Hoe menigmaal heeft hij mij, reeds voor
veertig jaren, in onze wekelijksche ochtendbijeenkomsten, die gedachte niet ontwikkeld !).
De mensch is zelfstandig -- individueel —
geschapen. Elk spreke naar zijn gemoed, en schrijve
naar zijne overtuiging ! Eigen geest spreke uit elk
woord, uit elke letter!
De eenparigheid is verfoeielijk als de centralisatie van eenen dwingeland.
« Het yolk zal zich wel redden (bl. )9)! .... Geef het
een klein lexiconnetje — goed. Doch, de taal to bekrimpen
omdat antlers het gemeene yolk die niet zou kunnen leeren,
schijnt ons eene ongerijmdheid toe, die alleen in het hoofd van
eenen kouden, karigen, even ondichterlijken als onwetenschappelijken suffer kan opkomen. ... »
« Wij spreken nog niet eens van onze belgische broeders.
Tk verzeker u dat mijne gendtsche (sic!) vrienden, met hunne y,
Prof. Bormans met zijne ij zoo goed ve:staan, of hij ook y
schreef — en omgekeerd!... »

Kortom, Josephus Alberdingk Thijm zag in
de verscheidenheid der spelling zoowel het leven,
de kleur van een kunstgewrocht, als in den stijl.
Een en ander moet den mensch, moet het leven
afspiegelen.
Maar de brave burgers » zeide hij, in eene aankondiging
van het Woordenboek der nederlandsche taal, in 1864, « hebben
in 't begin dezer eeuw (op taalgebied) den brutuskop zoowel
als het gepruikte en gesteekte hoofd, eerbiedig gebogen, en den
scepter der firma Siegenbeck en Weiland deemoedig gekust ».

Zoo verre de hoofdwerken over taalkunde,
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waaraan zich later nog menige kleinere verhandeling
sloot.
Verreweg de meeste schriften van Josephus Alberdingk Thijm zijn, gelijk bekend is, meer tafereelen,
welke, in Nederlandsche « Jaarboekjes . — Aurora,
MuTenalmanak enz. — verschijnende, gelijk fijne,
treffelijke dissolving views, weldra door andere
werden nageijld, vervangen, overtroffen, dan lijvige
boekdeelen, die door hun sleepend, stoffelijk bestaan,
na verloop van weinige jaren, tot verminderden prijs
\Norden verkocht. Eene uitzondering op den regel
vinden wij toch nog van een lijviger boekdeel, waarin
de nijvere opsporingen des geleerden zich paarden
aan de geniale vindingskracht des dichters.
Er waren nu sedert hovenaangehaalde studien
over taal-eigenaardigheden reeds een groot aantal
jaren verloopen, toen mijn broeder den laatst
aangehaalden volzin in Den Gids nederschreef.
De dichter had zich langzamerhand bijzonder
aangetrokken gevoeld tot de poezie der kerkelijke
oudheden, en in 1855 het tijdschrift De Dietsche
W arande gesticht, aan die oudheden, zoowel als
aan de letteren en aan nieuwere kunst gevvijd.
Het groote doel van het tijdschrift ligt recht
beknopt uitgedrukt in de woorden u voor wsthetische beschaving ', sedert 1876 op den titel
prijkende.
Uit de studie der instellingen van den eeredienst der katholieke Kerk sproot in 1858 eene
uitvoerige verhandeling voort over kerkbouw. De
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titel daarvan luidt : De heilige Linie. Proeve over
de oostwaardsche richting van kerk en autaar,
als hoojdbeginsel der kerkelijke bouwkunst, (I)
met de kenspreuk aan Ezechiel (XLIII, 4) ontleend :
0 Des Heeren Majesteit is in den tempel gegaan,
door den weg der poort die oostwaards zag »
Het hoofddenkbeeld dezes werks is aan te
toonen dat de richting der kerkgebouwen van het
oosten naar het westen, gelijk die eeuwen lang in
de christelijke wereld heeft bestaan, ten eerste op
oudere overleveringen berust, en ten tweede de
eenige is, welke met de liturgie, met het symbolisme van den katholieken kerkdienst overeenstemt.
Toen men, tijdens de zoogenaamde Renaissance,
in sommige landen, van omtrent 1400 af, met de
studien der voorafgaande eeuwen des Christendoms
ook de beteekenis der kerkplechtigheden begon te
vergeten, en deze ging aanzien als een edel maar
vrij willekeurig spel, verzuimde men al meer en
meer het handhaven der liturgische voorschriften
in kerkmuziek, in beeldhouw-, schilder- en bouwkunst.
Toen vervolgens, door de uitbreiding der steden
en den bouw van aaneenliggende huizen, de kerken
zich menigmaal naar het rechte-lijnen-stelsel der
straten moesten schikken, maakten de bouvvmeesters
en hunne lastgevers zich geen gewetensbezwaar

(i) Amsterdam. C. L. van Latigenhuysen,

220

blz.
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eruit de overleveringen aan een' kant te schuiven,
en te laten wijken voor een meer « practisch '
streven.
In bovengenoemd werk was Alberdingk Thijm
weder « dichter in den besten zin van het woord »; (I)
hij schreef een « gedicht, stralende van eene
grootsche heerlijke idee » (a). Dit gedicht was
evenwel niet aan een spel der verbeeldingskracht
ontsprongen, maar op historische gegevens gebouwd
en met « Bollandistische taaiheid ^ aaneen geregen.
Zoo kan dan ook een dergelijk werk op geenerlei wijze een « gedicht » worden genoemd in
den zin van verhalen als Geertruide van Oosten
(1853), Mejufvrouui Leclerc (1854), of, vroeger nog,
het humoristisch-realistische Aansprekers oproer
te Amsterdam (1844), of het fijngevoelde verhaal
De organist van den Dom (1843) (3), waarvan
Dr. Willem Cramer, Alberdingks oudste lettervriend,
en wiens leerling hij zich noemde, beweerde, dat
er slechts rhythmus en rijmen aan ontbraken, om
het ten voile te genieten ; of het verhaal Eduard. Dit
werd in 1844 door den dichter geschreven, om, gelijk
ik uit zijnen eigenen mond vernam, Dr. Cramer te
logenstraffen en het bewijs te leveren dat de dichter
geen versmaat behoefde om een schilderachtig

(I) G. JONCKBLOET, S. J., in Studien op godsd., wetens. en
lett. gebied. 1889, bl. 295.
(2) One Wachter, 1876, D. II, bl 120.
,3) Herdrukt in 1849 in den bundel Palet en Harp.
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poetisch verhaal to schriiven; want... mijn broeder
was een debater, gelijk G. Jonckbloet (bl. 316)
zegt; hij was het met veder en woord. (I)
Ondertusschen werd Cramers gedachte over 's
dichters wijze van werken meer dan eens bevestigd;
want zelfs diens eigenlijke historiestudien (wij zonderen de bladzijden over den giftbrief van Karel
den Eenvoudige uit) waren meer de vrucht der
verbeeldingskracht dan die der schoolgeleerdheid.
Het genie schept, en gaat niet met archivalische strengheid en geduld van schrede tot schrede
het bewijs leveren dat zijne mededeelingen op
authentieke stukken berusten.
Niet dat het aan Jozef in zijne Portretten
van Joost van den Vondel (2), of in zijne Joanna
Koerten, T wee Pieters, Gerard Lairesse, Jacob
de Wit (3) en andere tafereelen uit de zeventiende
eeuw, aan studie der gebeurtenissen zou ontbroken hebben... doch, niet geheel en al stemmen zijne werken tegen den wensch van Schiller,
waar deze schrijft : « Die Geschichte ist nur ein
Magazin fur meine Phantaisie, and die Gegensande miissen sich Befallen lassen, was sie unter
meinen Handen werden. » (4)

(i) Over Dr. W. Cramer zie men, bij voorbeeld, JAN
in De Katholieke Illustratie, 1888/1889 no 48.
(2) Zie b. v. de uitg. van 1876. Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, kl. f°.
(3) Verspreide verhalen in pro'a. Uitg. ib. 1879-1884
en vlgg.
(4) An Caroline von Beulwitz, am io Dec. 1788.
STERCK
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Hoffmeister, in Schiller's Leben (1), verzoekt
den lezer zich wel te herinneren dat genoemde
dichter eigenlijk slechts om zich zelven te vormen,
en om eene ondervinding op te doen, die hij door
het leven niet had gewonnen, zich met geschiedschrijven bezig hield.
Welnu, Schiller heeft, ondanks vele dwalingen
in sommige punten zijner geschiedenis van den
opstand in de zestiende eeuw, door zijne Phantaisie
beter de waarheid getroffen dan anderen (vaak
door vooroordeel gebonden) die na lange studie
betrappen.
Dat is het voorrecht van eenen genialen kop.
Wanneer Dr. Cramer nu betreurt dat De Organist niet in versvorm is geschreven, bedoelt de
criticus, welke bijv. De geboorte der Kunst zoo
hoog bewonderde (2), hiermede, dat de schrijver,
meer dichter, dan conterfeiter der natuur, meer
van d . romantische dan van de classische soort,
meer idealist dan realist, meer bewonderaar . van
schoone lijnen dan van anatomische juistheid der
menschelijke figuur, en meer geneigd was de menschen « voor zoo kwaad niet n te houden, dan
hen a priori van listen en valschheid, of zoo
niet, dan ten minste van verborgen doel en eigenbaat, en wat de Franschman noemt handelen par
ricochet te verdenken.
(1) II, 200,

(2) Zie mijn artikel : Zonder Achterdocht, in den Amsterdammer (Weekblad) van den 24n Maart, 1889.
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Dr. Cramer bedoelt, zeg ik, dat de ideale vorm
van het vers als 't ware datgene vergoed zou
hebben, wat er aan scherpte van karakterschildering
aan 't verhaal mocht ontbreken. Het vaandel van
het vers ontploken over zulke aantrekkelijke lading,
zoo meende hij voorzeker, is niet noodig om haar te
dekken, maar haar beter te doen waardeeren ..
Doch zie, de dichter gaf later onder den titel :
Legenden en FantaiTi62, Adelart, De dronk van
St Geerte, Een Legende van StolTeneck, verder Het
Gerecht der minne en andere romantische verhalen,
in dichtmaat. Hij scheen toch te gevoelen dat hij in
zulken vorm zijn ideaal wat nailer kon komen.
't Is zoo; dichterlijke waarheid en historische
waarheid vloeiden bij hem menigmaal ineen. Doch
zij sluiten elkander daarom niet uit.
De Romance of Ballade, zegt Bilderdijk, « last
« Enkel waarheid toe; doch zoo ze een dichter ziet! »

Zoo zag Jozef Alberdingk Thijm de waarheid als
vates, gedrongen door natuurlijke drift en aanleg.
Hij had een' afkeer van de studie der menschelijke zwakheden; eenen roofridder schilderde hij
niet met vleesch en been ; een' Don Abondio
schetsen zou nooit zijne zaak geweest zijn.
Bezong hij Karel den Grooten — hij zag
den Frankischen vorst steeds omgeven van zijne
paladijnen, de kroon op het hoofd, den scepter
ter hand, gelijk een standbeeld in eene kerknis.
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Ik zie, zegt hij :
« .., al de wereldgrooten deemoedig voor u staan !
Daar (ten Valkhof) drukt de achtkante kroon met gouden
[purpersteenen
Uw godgewijde slapen. »

Of de dichter zag Karel in de school :
... « In 't needrig kloosterpand,
En wijst de zwarte letters den kindren aan den wand;
En reikt, een traan in de oogen, den loon uit en de blaam. »
De dichter had dan ook groote moeite aan de
gebreken van eenen anderen machtigen vorst, Philips II van Spanje, te gelooven.
Door edele idealen had Josephus ook eenen
afkeer van de hedendaagsche staatkunde ; men
zou hem een' slechten dienst hebben bewezen,
met hem (zooals 't eens dreigde) te Amersfoort
tot lid der tweede Kamer te kiezen; ofschoon
hij met groot redenaarstalent begiftigd was en
practische dialectica wel verstond.
Hij zag in Napoleon III een' man der toekomst, die met het verleden niet zocht te breken,
en in Victor Emanuel eenen verachtelijken vorst,
dewijl hij een deel van het land « zijner vaderen »
aan den Franschman had afgestaan. Hij weende
bij het gedicht, waarin Coppee keizer Frederik,
koning van Pruisen, den vader des nu heerschenden keizers Willem II , als edelmoedige daad,
den afstand van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk
aanried.
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poort van Straatsburg : « Hic Gallia Germanis
clausa n (i) had laten verkondigen, werd niet
overwogen. 's Konings ridderlijke galanterie, zijne
deftige omgeving, zijne bescherming aan begaafde
dichters verleend, blonk over alles been. De zwier,
waarmede de koning M lle de la Valliere door de straten
van Parijs geleidde, trok den galanten dichter aan ;
ja zelfs Lodewijks koninklijke paruik, die Jozef
terugvond in sommige oude gevels van Amsterdam,
werd door den dichter bewonderd , al bedekten
die lokken ook het gallicaansch verraad en de
zedelooze intrigen, die in 's vorsten hersenen
werden gesponnen.
Zoo zegt een zeker criticus (2) dan terecht :
n Joseph Alberdingk Thijm is altijd een weinig
meer dichter dan zielkundige.... Verg van hem
niet dat hij u gestalten scheppe uit zijn eigen
ziele, menschen uit vleesch en bloed..... Het is
niet te ontkennen : zijn Vondel, zijn Stalpaert,
zijn Oom Braamcamp hebben meer vleesch en
volley bloed, en zoo ook meer leven dan zijn
Eniouts en zijn 7osinaas (3); de lichamen dezer
idealen, of, wil men, ideeen, zijn te ijl. D
Zoo kan men dan ook twee tijdperken in

(i) Vrij : « Tot hiertoe en niet verder mogen de Duitschers
komen ».
(2) E. L. C. in On'e Wachter, 1876, II, bi. 121.
(3) Uit De Klok van Delft, Utrecht, 1846.
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de dichterlijke loopbaan mijns broeders onderscheiden. In het eerste zoekt hij vormen voor
zijne idealen ; het proza (al oritkende hij het ook) was
hem te streng, te positief; want de ongebonden stijl
oefent in zekeren zin grooteren dwang uit op het
denken dan de versvorm ; in het tweede blijft hem
wel eene dichterlijke vlucht, maar de onderwerpen,
welke zich aan zijn geest voordoen, meest tot de zeventiende eeuw behoorende, dwingen hem tot grootere
natuurlijkheid. Ook houdt hij langzamerhand op
in rhythmus en gerijmd te schrijven. Het is de
poezie der realistische snijkamer van Rembrandt
en der gasthuisregenten (met het huidzieke jongetje)
van Ferdinand Bol die zich onwillekeurig mengt
in de tafereelen der zeventiende eeuw, zooals hij
ze gaarne zou zien, en welken hij voor den zonmicroscoop zijner verbeelding een plaatsje wil veroveren.
Er straalt van nu of aan meer natuurijke waar
heid uit zijne beelden, doch daarom toch
« Waarheid... gelijk ze een dichter ziet. »

Het leven en de werken van Vondel en diens
omgeving werden voortaan het middenpunt van
zijne gedachten en phantaisie. In elk weefsel eens
menschelijken geestes die, op eene of andere wijze,
zijn medegevoel opwekte, vond hij nog steeds
eenen gouden draad, lien hij trok en rekte en
weder rekte, alsof hij daaraan de dubbele lengte
wilde geven. Hij toonde zich hierin eenen waar-
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digen nakomeling van zijn « meer dan bet-oudovergrootvader, Willem Jansen Thijm, die, volgens
zijn verhaal, reeds in de helft der zeventiende
eeuw zijn « goutdraet-Treckerye D to Amsterdam (I)
heeft gedreven.
Josephus' nauwkeurige kennis der stad Amsterdarn in de 17e eeuw deed hem elke persoonlijkheid,
daaraan ontleend, onmiddellijk in eene omgeving
verschijnen, die menige schilder hem zou hebben
benijd. Hij stelde met zekere graagte den patricischen ha ndelsstand dier dagen in het licht; al
schreef hij ook in (1849) monarchistischen geest, tegen
Victor Hugo's Les rois s'en vont, in zijn gedicht
Het konings chap : « Nog gaan de koningen niet
onder! » Het aristocratisn'e van de aloude burgergeslachten der Huydecopers, Backers, enz. behaagde
hem door zijne fierheid. Immers onze voorouders
behoorden ook tot den handelssi and ! Uit dien stand
waren vele Nederlandsche dichters gesproten. Vondel
zelf was toch de kleinzoon van eenen hoedenstoffeerder, en zelf aanvankelijk koopman!
De dichter was in hetzelfde geval, en in de
laatste jaren zijns levens bracht hij nog openlijke
hulde aan de vlijt, de eerlijkheid des koopmans,
in een aandoenlijk opstel bij den dood van zijnen
kantoorbediende van Raven (2), Wiens trouwe mede-

(1) Katholieke Illustratie, 1888-1889, n° 15, bl. i. Notre
Dame de la Fore, door J. A. Alberdingk Thijm.
(2) De Wetenschappelijke Nederlander. April, 1889,
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hulp hij bij den dienst van eene onmisbare
« tweede » orkestviool vergeleek.
Daar de stad Amsterdam hem lief was met
haren wandel en wandel, en hare letterkundige
geschiedenis der zeventiende eeuw hem eindelijk in
ziel en zin was overgegaan, waren zijne tafereelen
uit Vondels leven (het eerst gedrukt in den vijfen-twintig jaargangen tellende Alnzanak voor Nederlandsche katholieken) steeds aantrekkelijk van locale
kleur en leerrijk en aandoenlijk als zangen, waarbij de glimlach van voldoening door den traan
henen blinkt, gelijk Homerus zou zeggen.
Hierboven is reeds opgemaakt, dat mijn broeder
geen geboren staatkundige was. Nimmer is een uitvoerig opstel van zijne hand, hetzij over hoogere
staatkunde, hetzij over politiek van den dag, verschenen. Hij was (gelijk iedcr weet) een der voorvechters van de rechten der katholieken, die zoo
bitter geleden hadden, sedert de Rijksdag van Augsburg, in 1559 het « Cujus regio illius et religio (I) »
had uitgesproken. Want immers ook Willem van
Oranje had daarvan in 1578 gebruik gemaakt, toen
die uitspraak als 't ware door het uitzonderings-art.
IIII der Pacificatie van Gent bevestigd was. Jozef
zag de overblijfselen van den vervolgingstijd om
zich heen in den armoedigen toestand van den
katholieken cultus, waarvoor « Onze Lieve Heer op

(i) « Zoo Heer, zoo leer, » of « Wien het land behoort,
dien behoort ook de inrichting van het geloof ».
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zolder » (r) zijn woon moest opslaan. Dit prikkelde
hem tot wederstand, tot aanval soms, loch zelden op
politiek, meest altijd op kunsthistorisch gebied.
En schonk hij ook zijne medewerking aan het
dagblad De Tijd, door zijnen vriend Mgr Smits
toenmaals geredigeerd, het was uitsluitend om er
artikelen van letterkundigen aard, en met zijnen
naam onderteekend, in te schriiven.
Hij oordeelde aldus : a De staatkunde, of
politiek, bevat alleen zekere regelen voor de vormen, waarnaar de mensch in de maatschappij zich
te voegen heeft; zij betreft niet anders dan het
uiterlijk leven des menschen.... Anderen mogen
daarvoor zorgen. »
« De kunst, daarentegen, het schoonheidsbegrip,
behoort tot het innerlijk leven des menschen. » In
een kunstwerk openbaart zich de goddelijke schoonheld, in zoover het den mensch gegeven is iets
daarvan te bevroeden en uit te drukken. Vooral
in de kunst van het christendom doordrongen verheft de kunstenaar het stoffelij lie en geeft daaraan
eene hoogere beteekenis. Zulke kunst spreekt een
eeuwig a Naar hooger » Sursum corda uit; terwijI
de kunst der oudheid veel meer streeft de goden
0
van den Olympus tot den mensch of te trekken,

(i) Zoo Juidt de btinaam van een der huizen, waarvan
het bovengedeelte tot katholiek. kerkgebouw (Het Haantje)
Aiende en nu tot een Museum van oudheden is ingericht.
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en op die wijze eene soort van panthelsme te
doen ontstaan, waardoor de aardsche genietingen
wel veredeld worden, doch steeds aardsch blijven,
zonder de ziel hooger op te richten.
Aan welke eeuw een kunstwerk zij ontsproten,
aan welk tijdperk het bijzonder herinnert is, in
zekeren zin, onverschillig, mits het kunstwerk
(bijzonder wat bouw- en beeldhouwkunst betreft)
de drager zij der herinnering aan de eeuwigheid,
en, in de tweede plaats, wat verder den vorm
en de uitvoering aangaat, organisch samengesteld,
gegroeid, gelijk een boom verschijne, en geene alleen
aangeplakte versierselen of niets steunende deelen
vertoone, om een sc hijnbaar samenhangend geheel
te vormen.
« 't Idee — het woord — een perk der kunstgeschiedenisse\i
Herkenbaar uitgedrukt voor zintuig en gewisse
In erts bezield met levensvlam ». (1)

Dat heeft de kunstenaar, de beeldhouwer tot
stand te brengen ! Dat Idee is evenwel niet uitsluitelijk aan de werken van die beeldhouw- of bouwkunst verbonden, welke het meest aan de eeuwen
van voor 15oo herinneren.
Toen ik op zekeren keer (in mijne doctors
-dissertatie) het woord Goth door goed had verklaard
en de gevolgtrekking maakte dat e gothische kunst

(i) Het Standbceld van Rembrandt,

V. 10-12.
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dus goede kunst » bij uitnemendheid was, schiep
mijn broeder daarin een zeker behagen ; maar toch
(het moge velen ongelooflijk, ja sofistisch schijnen),
hem was de gothische bouwkunst, hoewel met
natuurlijken groei uit voorafgaande bouwstijlen
opgegaan, geenszins de alleen « zaligmakende a
stijl, en hij deed reeds in het jaar 1858 (I), door
zijn artikel : « Willen wij alleen de gothiek ? a
voorgevoelen, dat diegenen gelijk hebben welke hem
steeds een' eclecticuv hebben genoemd, en diegenen
onrecht, welke hem in zake van kunst van eenzijdigheid hebben beschuldigd. — Dat zij zoo.
Men moest dan toch wel eene of andere beschuldiging opstellen om den « klant » to treffen. Maar
waartegen hij optrok, waren (en wie zou er heden
niet in mededoen?) de onzinnige, platte lijsten, de
friezen en architraven, welke hoven de voorgevels
uit, in de lucht zwevend, door velerlei verborgen
stangen zich tegen storm en regen moeten staande
houden en huiveringwekkende profielen vertoonen.
Daar tegen trok hij op, en tegen gebouwen, Welke
in hun grondplan hunne bestemming of vorm vol-strekt niet deden voorgevoelen en den omtrek van
eene laars, eene taart of een erger misbaksel, aan de
hand deden (2).

(1) Dietsche Warande, bI. 171.
(2) Dietsche Warande, 1855, bI. 279, vlg. 469 vlgg. en
het aldaar aangehaalde artikel van Dr. Aug. Reichensperger,
uit het Organ fur christliche Kunst.
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Kortom — hij was geenszins de man om,
het koste wat het wil (en om geloofsbeginselen
misschien ? gelijk men soms bétement beweerde)
den bouwstijl van 1 1 5o tot 1450 in zwang, weder
als alleen recht hebbende te verdedigen, en deed
dit alierminst in het laatste tijdperk zijns levens.
Zoo sprak hij ook vaak : a Och het verschil
tusschen de Fransche beeldhouwkunst der 13 e en
die der 17e eeuw bestaat toch eigenlijk hoofdzakelijk in den aard der versiering ; » hetgeen iedereen
niet toegeven zal, dock eene meening was, gevloeid
uit de voortgezette studie der zeventiende eeuw, waarvan hij den oogst tot in zijne laatste uren verzamelde,
bij de bewerking eener nieuwe uitgave van Vondels
werken, bitterlijk door zijnen dood afgebroken.
Behalve dit work had de dichter nog het
voornemen een volledig overzicht te geven van
zijne begrippen van schoonheidsleer, van esthetica.
Hij zou dit onderwerp niet van, wat men meest
noemt, een algemeen wijsgeerig standpunt, maar
veeleer uit een practisch oogpunt hebben behandeld.
Eene poging om zekere denkbeelden over
vorm- en kleurschoonheid meer algemeen te maken,
moet loffelijk worden genoemd ; want, och, hoe
velen zijn er, zelfs onder de zoogenaamde « bevoegden », die alle kunst niet hooger aanzien dan
een edel spel, en haar dikwijls zelts lien eerenaam (?) niet gunnen ; luidjes, die gees begrip
hebben van de eenheid tusschen schoonheid en
goedheid (deugdelijkheid), die allerminst het beginsel
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door het oor, en kunnen spreken tot de verbeelding ;
doch niet weten dat de (absolute) schoonheid der
zaken daardoor toch nog niet kan worden verstaan;
omdat de (absolute) schoonheid eene bovennatuurlijke eigenschap is, welke alleen door den geest
des menschen kan worden doordrongen of erkend (I).
Hoe talrijk zijn de kunstenaars zelfs, die zich
geene rekenschap ervan kunnen geven dat eigenlijk
alle ding, alle wezen geheel of betrekkelijk schoon
is, ja zelfs het zoogenaamd afzichtelijkste dier ; dat
de volkomen leelijkheid alleen gedacht kan worden
als eene ontkenning van iets bestaands... zooals
de esthetici menigmaal beweren.
Het ware merkwaardig de leer van diegenen,
welke oordeelen dat (absolute) leelijkheid eigenlijk
alleen als onding kan worden gedacht, te vergelijken bij de meening veler kunstenares der jongere
schilderschool, die verkondigen dat werkelijk alles
in de natuur betrekkelijk schoon, en waard is
afgebeeld te worden. De dichter had eenen afkeer
van deze laatste bewering en was veeleer geneigd
het absoluut leelijke als negatie te beschouwen,
ofschoon hij van den anderen kant meende, dat
een wezen, waarvan de (uiterlijke) « schoonheid »
vervallen, verdwenen was, het recht op esthetische
bewondering had verloren.
(i) Zie daarover b. v.

J. JUNGMANN,

Aesthetik, bl. 34.
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Of de dichter in zijn werk over esthetica tot
eene algemeene beschouwing der stelsels van schoonheidsleer zou zijn opgeklommen, kan niet gezegd
worden; maar in elk geval zou bijzonder de
gedachte zijn ontwikkeld (want ik ken en deel
daaromtrent geheel zijne denkbeelden) dat waar de
stof, de elementen der natuur beginnen door menschenhand of ander werktuig bearbeid te worden,
een « kunstwerk » en de schoonheid daarvan begint
te ontstaan, hetzij woorden of andere klanken,
hetzij Steen, wol of bout, hetzij gebarenspel het
middel tot eene kunstuiting zij.
Men heeft hem verweten dat hij de bewondering voor het kunstschoon zoo hoog opvoerde,
dat de onervaren jongeling in gevaar komt daardoor gewichtigere beginselen (van godsdienstigen
aard) te miskennen. Want, zegt men, een organisch voortbrengsel der natuur (een insect b v.)
is schooner dan het schoonste kunstgewrocht, daar
dit het le v en mist.
Vooreerst was het verre van den dichter de
vereering der kunst in de p la a t s te willen stellen
van die van den godsdienst of haren cultus, al
heeft hij ook niet altijd de ethische waarde van
een kunstwerk geproefd, na daarvan de esthetische waarde te hebben geschat.
't Is wel mogelijk dat in deze vraag aan Alberdingk Thijm het autodidactisme (als 'k het zoo
noemen mag) een weinig in den weg stond, ofschoon
wij van den anderen kant aan die eigenvorming
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veel frischheid van opvatting en uitdrukking (gelijk
under anderen ook bij Conscience het geval was)
te danken hebben — eene eigenschap die sotnmige leemten over het hoofd doen zien.
Hoewel grootendeels eigen schepper zijner
kunsttheorie, neigden zijne begrippen van schoonheid (zonder dat hij zich daarvan bewust was) tot
de theorie over van Lessing en van de meer
moderne Niisslein, Lemcke enz., die de plastische
schoonheid zoo opvatten, als bestond zij alleen in
iets lichamelijks, gelijk kleur en vorm (1). Niet
altijd erkent men uit Jozefs beschouwingen, vooral
van het laatste tijdperk zijns levens, dat de schoonheid ook der tastbare taken eene bovennatuurlijke
eigenschap is, al meende hij dit ook uit te drukken,
en al zou hij zelf voor eene andere opvatting zijner
denkbeelden teruggeschrikt zijn (2).
Wij kunnen deze gedachte hier niet verder
beschouwen, of wij zouden de werken des dichters
geregeld moeten doorloopen. Wij zouden misschien
hier en daar op tegenspraak stooten, wanneer wij
zijne kunstbeschouwingen aan andere zijner theorieew en aan de wijsbegeerte gingen toetsen.
Zooveel is ondertusschen zeker : de dichter
maakte een onderscheid tusschen het schoone in
de b ewerktui g de natuur, waarvan zooeven gesproken werd, en het kunstschoon door den adel des

(1) Laocoon, XXXI, uitg. i8o5, bl. 253, vlg.
(2) Zie .Dietsche 1 Varande, 1858, 173.
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menschelijken geestes, welke aan verf en lijn, aan
toon en gebaar eene hoogere beteekenis mededeelt,
init leven geroepen. Hij was bier overeenstemmeud
met den H. Augustinus, die zegt : 4 Het dierenrijk
bezit slechts de laagste schoonheid; » (i) met
dezen kerkvader, welke den lof der h o og s t e bovenzinnelijke schoonheid prees, toes hij uitriep : u 0
schoonheid, o schoonheid, te laat heb ik u erkend ! »
Het is deze schoonheid, Welke voor den dichter afstraalde in de Kunst.
Gelijk de ideale kleuren, waarmede de zoogenaamde romantiek (bijv. die van Iffland en diens
geestverwanten) den rnensch placht te schilderen
(en die Josephus zijn leven lang op zijn dichterpalet
temperde) uit een gemoed vonkelden even rein als
het prisma, dat de lichtstralen breekt — gelijk een
hem eigene, als ik het zoo noemen mag arcadische
idealiteit hem een afkeer inboezemde van de kronkelpaden der staatslieden, of, als men 't liever hoort,
van het noodlot dat de alledaagsche staatkunde
schijnt te beheerschen -- evenzoo kwam hem de
kunst in al hare uitingen zoo verheven, zoo aan God
en eeuwigheid grenzend voor, dat de verborgen
knagende slakken, welke soms aan de vruchten van
den menschelijken geest en vaardigheid kleven, onopgemerkt bleven.
Het was den lezer soms alsof de dicl:ter in

(1) J. JUNGMANN, t. a. p. 138.

97 —
elken donzig bedauwden druiventros de gezegende
vrucht van het Beloofde land zag, en niet bemerkte
dat menigmaal achter de aaneengegroeide bessen
eene vinnige spin schuilt. De verrottende bolster
van de noot daarentegen hadde hem licht den weg
tot den geurigen inhoud doen vergeten.
Hij verontwaardigde zich bij het denkbeeld
« hoe het koude cijfer de wereld beheerscht, » zonder
zich rekenschap ervan to geven dat de Voorzienigheid
alles naar maat en gewicht heeft geschapen, en dat
de hoogste Orde geen beter zinnebeeld heeft dan
juist dat misbr uikte teeken van « winst en verlies 1,
het cijfer, door H. Augustinus zoo diepzinnig verklaard , het cijfer, door den weder op andere wijze
idealistischen Martinus van der Hoeven, mijnen wel
betreurden, edelen leeraar, in eenen brief aan onzen
dichter als de uitdrukking van het Wezen des Scheppers geschilderd.
Wat er ook van zij — geeft zijne slechts
aphoristisch uitgesproken schoonheidstheorie ook
aanleiding tot miskenning van zijne bedoeling,
die steeds in overeenstemming was met de leer
en de geschiedenis van Christendom en Kerk, —
hadde hij ook over het onzijdig schoolonderwijs
idealen, welke door de ondervinding konden worden
weggevaagd — zooveel is zeker dat hij, tot aan
het einde zijns levens, aan zich zelven en zijne
overtuiging getrouw bleef, doch dat deze veeleer
in zijne gedichten, als het Voorgeborchte, Het standbeeld van Rembrandt, enz, dan in zijne kunstcritiek
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en vooral zijne tooneelcritiek der laatste jaren, moet
gezocht worden.
En vraagt men nu : Wat is de vrucht, die zijn
5ojarig werken heeft opgeleverd ?
Men zie slechts om zich heen!
Is vooreerst, door de studie van het verleden
der katholieken in de Vereenigde provinci6n, en
vooral te Amsterdam, het gevoel van rechtschapenheid
bij andersdenkenden niet ontwaakt, om aan de fang
verdrukten meer recht te laten wedervaren?
Is door de herstelling der bisschoppelijke hi6rarchie, waartoe ook hij zijne veder leende, niet meer
orde en vastheid in de maatschappij van de kinderen
des geloofs ontstaan? Is, onder den invloed van zijne
dichtstudien, gepaard aan de taalkennis (in vereeniging met de Vries, Jonckbloet en vele anderen) niet
de eerbied voor de beschaving dier eeuwen toegenomen. welke aan onze groote omwenteling in de
16e e,!dw is voorafgegaan ?
Heeft hij, nevens zijne geheele oorspronkelijke
werken, niet, door de bearbeiding der Karolingische
verhalen (1851 en 1873), de Gedichten uit verschillende tijdperken (185o en 1852, 2 deelen) enz.
enz. de liefde en dankbaarheid voor het tijdperk
bevorderd dier wezenlijk algemeene, populaire, democratische kunst?
Heeft hij, door zijne kunstcritiek, vooral in Den
Spektator (met Dr. Cramer, S.-J. van den Bergh
enz.) en vervolgens in de oudste deelen der Dietsche
W arande, niet machtig medegewerkt tot loutering
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van smaak en gevoel bij de onverschillige rijkaarts,
die
4,.,

« Strak (maar koud van ziel) een kunstwerk tegengapend,
Slechts zoeken naar iets fijns, iets warms, iets breeds, iets scheefs,
En 't hoofdhaar tellen van den koningskop van Geefs? » (1)

Heeft hij in later jaren, door de aaneengeschakelde studie van het oude Amsterdam, de liefde
zijner stad- en landgenooten voor de beste zeden
der voorouders niet weder wakker geschud?
Heeft hij door de studie bijzonder van Vondel's
leven en omgeving niet grooten dienst aan de ware
verheven pazie bewezen ?
Was het, zonder hem, mogelijk geworden aan
dien a ultramontaanschen a dichter een standbeeld
te doen oprichten, aan welks onthulling de geheele
bevolking zonder onderscheid van godsdienst of
stand edelmoedig deelnam?
Was het niet onder Josephus' invloed almede
dat de Leeuwendalers te Amsterdam werden opgevoerd, het stuk wat bij vroeger eeuwfeest van den

(I) Het kunstkweekend Nederland, Rijm-epistel aan Lucas
Peregrijn, te Munchen, een ironisch lofdicht op de kunstliefde
der vermogende Amsterdammers. toen de restaurateur Graffner, op 't Rokin, de eerste en eenige was, die het bronz en
model van het standbeeld van de Ruyter, door Royer, den
Mechelaar gebeeldhouwd (Dietsche Warande, 1889, bl. 701,
vlgg.) had aangekocht om in zijn eetzaal op eenen kachel
te prijken. Het gedicht is gedrukt in 1844 en in 1853, en
later in den bundel Het Voorgeborchte en andere gedichten.
a) Zie bovengenoemd artikei : « Zonder Achterdocht », in
het Weekblad De Amsterdammer, van 24" Maart, 188g.
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vrede te Munster niet kon worden gespeeld, wegens
de eer, die daarin aan het zuidelijk Lecuniend al
words gedaan !
Werkte hij dus ook niet mede tot de goede
verstandhouding tusschen Noord en Zuid-Nederland,
zoo noodzakelijk tot den bloei der kunst, der wetenschap, bij volkeren van zelfden stam en taal?
Werkte zijn ijver voor de Nederlandsche taalcongressen, waaraan hij met voortdurenden ijver
deelnam, ook niet boeiend op de samenwerking en
de wederzijdsche erkenning der verdienste van
personen, slechts door de riviermonden van elkaar
gescheiden?
En wat vervolgens de belangen van beeldende
kunst en letteren in Belgie, in 't bijzonder, betreft —
heeft hij in de Dietsche W arande niet artikel op
artikel geleverd, om de ontwikkeling der Nederlandsche tale in Belgi6 aan te prijzen en de
verdienste der Zuidnederlandsche dichters in 't licht
te stellen ? Behoorden ook de meesten hunner —
zonder aanzien van politische richting — niet Tot
zijne goede vrienden ?
Men doorbladere de jaargangen van genoemd
tijdschrift van 1855 af, waarin mannen als Angillis,
Blommaert, Bormans, Dautzenberg, Pr. van Duyse,
van Even, G6nard, Heremans, Julius de St. Genois,
Snellaert, Stallaert enz. als medewerkers optreden,
om zich te overtuigen hoe zijn hart, alweder gelijk
zijn « meester n Bilderdijk (verg. diens loflied op
Brugge en diens Vaderlandsche geschiedenis) voor
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de aloude Zuidnederlandsche beschaving klopte.
Hoezeer hij de oude Vlaamsche schilderschool
niet alleen, maar ook de aloude taal van Maerlant
schatte, bewees hij in zijne belangstelling voor de
bijzondere sprake van het tijdschrift Rond den Heerd.
Wel verre van elken schrijver te dwingen, te
spellen en op te stellen gelijk hij zelf deed, zag
hij, gelijk hierboven is verhaald, in de veelvuldigheid van schrijfwijze leven, natuur, beweging.
Laat ons een voorbeeld van het buitenland
daarbij aanhalen. Glorierijk is, in Spanje, de taal
van Kastille. A an meesterstukken is zij rijk. De
Kastiliaansche letteren alleen zijn toereikend voor
den roem eens grooten yolks. Maar Spanje heeft
daarneven nog lettervruchten van Baskischen, Galicischen, Asturischen en Catalanischen oorsprong,
die aan de verscheidenheid der letteren baten, zonder
de eenheid te storen (i).
Wil de Galicia- evenwel aan de kusten der
Middellandsche Zee, zoowel als aan die van den
oceaan, verstaan worden, dan schrijve hij de meest
verbreide tale, die van Kastilie.
Geringer dan het onderscheid der Spaansche
tongvallen is dat van taal en stiji tusschen de
s chrijvers van Brabant, Holland, Limburg, Vlaanderen .

(i) Verg. JoH. FASTENRATH, Catalanische Troubadoure
der Gegenwart, Leipzig, Reissner, 1890.
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« Het Vlaamsch en het Noordnederlandsch »,
zoo schreef de dichter, in eene aankondiging van
het Woordenboek der Nederlandsch taal, % maken
samen het Nederlandsch uit. »
De keuze eener gewestelijke taal, of die der
meer algemeene spraak richte zich naar de lezers,
voor welke men veil optreden.
Mijn broeder heeft eindelijk, door zijnen eerbied
voor de lessen van Willem Bilderdijk, door zijne
warme vriendschap voor Isaac da Costa, J. J. L.
ten Kate en vele andere dichters en geleerden,
omdat
« Een doel hen leidt : de roe[n van d'eigen Vorst des levens ;
Omdat een zelfde liefde een zelfden hoogmoed wraakt, »

(aldus spreekt hij Da Costa toe), zoo ook door
zijne innige verstandhouding met de bewoners van
Vlaamsch-Belgie, wier vroolijk, goedhartig karakter
hij hoogschatte, bewezen, dat in het rijk der
kunsten vele woningen zijn, waarin de eene meer
begenadigd dan de andere zich nederzet, maar
alien elkaar broederlijk de hand reiken.
Uit deze gezindheid blijkt opnieuw zijn rid.derlijk, open hart, en hierdoor worden wij onwillekeurig tot ons punt van uitgang teruggevoerd :
Jozef Alberdingk Thijm was een ridderlijke dichter,
een dichterlijke ridder, a zonder achterdocht »,
zonder vrees of blaam. Zijn levee en streven, zijn
denken en dichten, zijne voortreffelijkheden en de
tegenstrijdigheden tusschen zijne gedichten en zijne
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kritiek zullen beter op hunne waarde geschat worden, naarmate men meer binnendringt in zijne
werken, welke menigmaal al te weinig gelezen
zijn, ook door hen, die den dichter zonder vooringenomenheid willen beoordeelen.
Requiscat in pace! Hij ruste in vrede, en
zegene hem de Heer voor zijn werkzaam leven,
waarin hij het hem geschonken talent niet onder
de korenmaat heeft gesteld, maar, met de kenspreuk « Nil nisi per Christum » op de blanke
banier, steeds heeft voortgestreefd om zijne gaven
dienstbaar te maken aan de handhaving van hetgeen hij voor recht en waarheid hield (i).
PAUL ALBERDINGK THIJM.

Leuven, November 1890.

(1) De volledige lijst der werken van Josephus Alberdingk Thijm zal, zonder twijfel (gelijk dit met andere letterkundigen geschiedt) aan de levensschets in de Werken
der maatschappij voor Nederlandsche letterkunde, te Leiden,
worden toegevoegd. Wij verwijzen daarheen. Men zie voorloopig : Gom. Mss, De katholieke Pers van Nederland,
1852-1857 en het hierboven staande op bl. 70 n. 2.
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BEKNOPTE LEVENSBESCHRIJ VI NG
VAN

JAN-JACOB-LODEWIJK TEN KATE.

Den 26 en December 1889 vloog door de Nederlanden de mare dat de dichter-predikant Teo Kate
te Amsterdam overleden was. Dien dag verloor
Nederlands hoofdstad een harer edelste ingezetenen
en ontviel onzer gemeenschappelijke letterkunde
de -geniale zanger, die sedert jaren een harer schitterendste sieraden mocht genoemd worden. Daar de
gevierde aflijvige tot de Koninklijke Vlaamsche
Academie als buitenlandsch eerelid behoorde, heeft
het genootschap beslist dat het Jaarboek zijne
levensbeschrijving zal bevatten en den ondergeteekende de eervolle taak opgedragen deze te leveren.
Jan-Jacob-Lodewijk Ten Kate werd den 23 en December 18 /9 te 's Gravenhage geboren. Zijn vader
was beambte bij het Ministerie van Marine en
mocht onder zijne voorzaten lien Lambert Ten Kate
tellers, wiens vermaard werk : Aanleyding tot de
kennisse van het verheven deel der Nederduitsche Sprake als grondslag tot de wetenschappelijke
studie onzer taal beschouwd wordt. De knaap had
het gevoel voor het schoone en daarbij eenen
bijzonderen aanleg voor de dichtkunst van zijne
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ouders gerfd, want al schreef zijn vader ook
geene verzen, toch las hij er gaarne en muntte
uit in het voordragen — reciteeren zegt men in
Holland — van dichtstukken, en vond zijne moeder buiten hare dagelijksche bezigheden ook wel
een uurtje, dat in stille afzondering aan de poezie
gewijd werd.
Het midden, waarin de aanstaande dichter
opgroeide, was dus uitnemend geschikt tot de ontwikkeling zijner kostbare gaven; in dit opzicht
was hij beter bedeeld dan Chateaubriand, Lamartine, V. Hugo, Goethe en vooral Byron. Vooraleer
hij kon lezen, was zijn oor reeds door menig
meesterstuk gestreeld, zijn gevoelig hartje geroerd
geworden. Op de schoolbanken onderscheidde hij
zich door een buitengewoon begripsvermogen en
eene wonderbare vlugheid in het aanleeren van
vreemde talen. Zijne leeslust was onverzadelijk : niet
alleen verdiepte hij zich in de verhalen van Walter Scott en de zangen van Macphersons Ossian,
maar durfde zelfs Bilderdijks werken aan, een
doorslaand bewijs voor de rijpheid van zijnen
geest en zijne voor een kind verbazende taalkennis.
Nochtans zou hij niet lang ongestoord zijne
neigingen mogen volgen : op zijn dertiende jaar
plaatste zijn vader hem bij eenen koopman met
het doel hem voor den handel op te leiden, dock
hij het hem nog de avondscbool van zijn bekwamen onderwijzer bezoeken om zich in het Itahaansch
boekhouden te oefenen. Ofschoon hij zich vlijtig op
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zijn vak toelegde, kon hij toch niet beletten dat,
wanneer hij op zijne kantoorkruk zat en cijfers
boekte, de welluidende taal der poezie door zijn
brein ruischte. Ook schreef hij op veertienjarigen
leeftijd een vers, « Het Roosjen, Parabel » dat
in een heden vergeten tijdschrift : De BoekTaal
der geleerde Wereld opgenomen werd en bevoegde
mannen de gegronde hoop deed koesteren dat de
jonge Ten Kate bestemd was om eerlang eene
voorname plaats onder Nederlands letter kundigen
te bekleeden.
Toen hij zijn vijftiende jaar bereikt had, werd
hij door de firma, bij welke hij op het kantoor
was, tot boekhoader bevorderd. Ofschoon nauwelijks de kinderschoenen ontwassen, bewees hij dat
hij voor de hem opgelegde taak volkomen ber ekend
was; hij kweet zich zoo nauwgezet van zijne
plichten, dat het hoofd der firma er geen bezwaar
in vond dat zijn klerk verzen maakte en hem z elfs,
na eenige daarvan gelezen te hebben -- het komt
wel meer voor dat Nederlandsche kooplieden in
de fraaie letteren belang stellen — als blijk zijner
voldoening een zilveren uurwerk schonk.
In 1836 kwam te 's Gravenhage zijn eerste
dichtbundel van de pers; die eerstelingen werden
door de kunstrechters zoo gunstig beoordeeld,
dat het genootschap : Oefening kweekt kennis,
hetwelk een paar jaren vroeger in de hofstad
door S-J. van den Bergh en W• J. van Zeggelen
gesticht was, den jongeling onder zijne werkende
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vereeniging, welke allengskens hare leden tot een
vrij aanzienlijk getal aangroeien zag, is Ten Kate
tot het einde zijns levens getrouw gebleven. Daar
las hij, telkens vOor een uitgelezen gehoor, vele
zijner schoonste geestesvruchten en toonde zich
tevens als improvisator eenen waardigen mededinger van Willem De Clercq.
Waren het de uitbundige toejuichingen, waarop
hij in lien kring door mannen, onder welke de
meeste reeds hunne spores op het gebied der
letteren verdiend hadden, onthaald wend, of hoorde
hij in zijn binnenste eene stem, aan Wier verlokkend gezuis hij niet bij machte was langer weerstand te bieden? Misschien wel het eene en het
andere. Zeker is het dat het hem op den duur in
zijne betrekking minder begon mee te gaan , hij
wilde, gelijk de personen met welke hij verkeerde,
eene hoogere wetenschappelijke ontwikkeling bereiken, al moest hij ook het vooruitzicht op welstand, dat de handel hem voorspiegelde, opgeven.
Vooral tot de godgeleerdheid voelde zich de dichter
aangetrokken , hij wenschte predikant te worden,
waarschijnlijk omdat de Zieners van Israel eenen
diepen imiruk op zijn ontvankelijk gemoed gemaakt
en het verlangen hij hem opgewekt hadden zijne begaafdheden op een grooter tooneel te doen gelden.
De hoofdzaak was zijne ouders tot die verandering
op zijne pas begonnen loopbaan over te halen en
tot dat einde nam hij een der werkzaamste leden
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van « Oefening kweekt kennis », Heldring genoemd,
in den arm. Deze was leeraar op het platte land
en verzuimde nooit, wanneer hij naar den Haag
kwam, bij de familie Ten Kate even aan te loopen, zoodat hij daar geen vreemde was en wel
mocht hopes in zijne onderneming ten gunste van
zijn jongen vriend te slagen. Dat geschiedde ook
en zoodra zijn opvolger op het kantoor in dienst
getreden was, vertrok Ten Kate naar de stille
dorpspastorie om daar onder de leiding des leeraars de vereischte voorbereidende studi6n te doen.
Dat hij met dezelfde viugheid Grieksch en Latijn
leerde als hij zich vroeger eenige moderne talen
eigeii gemaakt had, zal wel niemand verwonderen;
doch die kennis alleen was met voldoende : hij
moest ook in de wiskunde een examen afleggen
en van die wetenschap had de predikant waarschijnlijk met veel vergeten, zoodat hij zich alleen
behelpen moest. Wij kunnen ons licht voorstellen
hoe de jongeling, in wrens boezem de kiemen
van zoo vele verrukkelijke, melodievolle zangen
lagen, die eens door zijne keurige welsprekendheid
geheele scharen aan zijne lippen zou boeien, te moede
was, wanneer hij uit de hoogere sferen der verbeelding tot de nuchtere werkelijkheid moest nederdalen,
Homerus en Virgilius, Tasso en Milton wegleggen
en zich aan het worteltrekken, het berekenen van
wortelgrootheden, het meten van driehoeken zetten.
Zijn toestand moet nagenoeg dezelfde geweest zijn
als die, waarin Macaulay te Cambridge verkeerde,
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toen hij naar een fellowship dong (I) en op dat
bed van Procrustes, gelijk. Victor Hugo zegt (2),
uitgerekt werd. Maar willen is kunnen ; een jaar
later was hij gereed en vertrok ,naar Utrecht,
waar hij de proef in alle vakken met eenen bevredigenden uitslag doorstond.
In 1838 liet hij zich onder de Academieburgers, gelijk men toen zeide, opschrijven. VOor zijn
vertrek naar de Hoogeschool had hij nog een paar
bundels gedichten uitgegeven, zoodat hij, gelijk
weleer Bilderdijk to Leiden, bij zijne aankomst

(I) The life and letters of Lord Macaulay by his nephew
G. 0. Trevelyan. I. io5. Een fellowship is omtrent hetgeen
wij eene beurs no emen.
(i) Les Contemplations. De verzen van den grooten Franschen dichter, waarin hij de voorstanders van sinus en
cosines, tangens en cotangens enz., geestig over den hekel
haalt, mogen bier volgen
« Apres l'abbe Tuet, je maudissais Bezout,
Car outre les pensums ou l'esprit se dissout,
yetais alors en proie a la Mathematique.
Temps sombre! enfant emu du frisson poetique,
Pauvre oiseau qui heurtais du crane mes barreaux;
On me livrait tout vif aux chiffres, noirs bourreaux;
On me faisait de force ingurgiter l'algêbre ;
On me liait au fund d'un Boisbertrand funebre ;
On me tordait depuis les aules jusqu'au bec,
Sur raffreux chevalet des X et des Y;
Helas! on me fourrait sous les os maxullaires
Le theoreme orne de tous ses corollaires;
Et je me debattais, lugubre patient,
Du diviseur prétant main-forte au quotient.
De la mes cris. »
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door leeraars en studenten met hoogachting bejegend werd.
In de eerste jaren had Ten Kate zooveel werk
met zijne propaedeutische en theologische studiUn,
dat hij verplicht was voorloopig van zijne geliefde
kunst af te zien ; hij moest het bij eenige bijdragen tot den Studentenalmanak laten.
In 1842 bood zich eene ongezochte gelegenheid aan om weer naar de dichtpen te grijpen.
Winkler Prins, die op het Athenaeum Illustre te
Amsterdam gestudeerd had en naar Friesland als
predikant beroepen was, misschien wel door de
Nemesis (I) van Barthelemy verlokt, had het ontvverp opgevat een tijdschrift geheel in rijm in de
wereld te zenden. Ten einde medewerkers te krijgen reisde hij naar Utrecht en sprak daar met
Ten Kate, die zich liet overhalen om hem ter
zijne te staan. Hun doel was, zegt D r J. Ten
Brink, verwaande' persoonlijkheden te kielhalen,
nu eens de romantiek, dan weder de melk- en
waterpoezij, eindelijk de recensenten af te ranselen.
De eerste aflevering van het nieuwe tijdschrift
verscheen den 1 December 1842 bij Van Paddenburg en Co. te Utrecht; de stichter, die aan

(I) Van dit weekblad in gespierde, kernachtige verzen,
dat regelmatig van den to" April 1831 tot den l en April 1832
aan de abonnenten rondgezonden werd, is bij de gebroeders
Garnier te Parijs, in 1870, eene nieuwe uitgave met aanteekeningen bezorgd.

Noordsche mythologic deed, had het, met toestemming der redactie, Braga gedoopt. Ten Kate, zoo
drukt zich Jonckbloet uit, was de geestigste zoowel als de ijverigste redacteur. Braga was geen
critiseerend tijdschrift, maar men gebruikte daarin
met den gloed der jeugd en met ongemeen veel
talent het wapen van scherts, ironie en parodie
om datgene te geeselen of te persifleeren wat men
als onkruid op den akker beschouwde. Soeperigheid, bombast, zinledigheid vonden geene genade,
maar werden met veel verve aan de kaak gesteld.
Die dichterlijke mengelingen maakten spoedig
eenen buitengewonen opgang; de geheele letterkundige wereld geraakte in rep en roer, de mees ten stonden verbaasd over de driestheid, waarmede de schrijvers geijkte groo-,heden aanvielen en
menige afgod dier dagen van zijn voetstuk afgebonsd werd. De belangstelling was des te grooter
omdat de redactie goedgevonden had zich in het
fibers der anonymiteit te hullen, waardoor de nieuwsgierigheid der lezers niet weinig geprikkeld werd.
De ontroering, welke Braga verwekte, heeft wel
cenige overeenkomst, natuurlijk mutatis mutandis,
met de opschudding, die de brieven van Junius (I)
eens in Engeland te weeg brachten.
(1) Die brieven, welke van 1769 tot 1772 in een blad
van Lon:len, The Public Advertiser, verschenen, waren
de welsprekende uitdrukking van de algemeene ongerustheid, waarin Engeland te lien tijde verkeerde. De schrijver
spaarde niemand, zelfs niet koning George III. Zij werden
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De onderneming was dus glad van stapel geloopen ; wel wend de nieuweling hevig aangevallen,
wel werden hatelijke gissingen omtrent de schrijvers geopperd, doch daaraan stoorden deze zich
niet, zij lieten zich door geen geschreeuw uit het
veld slaan, rustig gingen zij met hunnen arbeid
voort. De eerste jaargang, naar bet algemeen gevoelen de geestigste, de pittigste, is bijna, geheel
van Ten Kate's hand ; voor den tweeden liet hij
de zorg voor kopij aan anderen over en met Januari 1844 verzaakte hij voor goed aan zijne
medewerking (I).
Waarom trad de dichter zoo spoedig uit een
strijdperk, waarin hij onbetwistbaar zijne meerderheid getoond en frissche lauweren geplukt had?
Denkelijk onidat de studie der godgeleerdheid eenen

later door den uitgever van het bled in twee boekdeelen
vereenigd en tot heden meer malen herdrukt. Wie ze ook
mope opgesteld hebben — Mac tulay is na een grondig
onderzoek tot de gevolgtrekking gekomen dat het Francis
was — hij zal immer met de beste prozaisten van Engeland
in eenen adem genoemd worden.
(1) Winkler Prins, de eenige nog levende medewerker,
heett v66r eenige jaren eene nieuwe, met aanteekeningen
voorziene uitgave van Braga laten drukken onder den titel :
Braga, Dichterlijke Mengelingen, uitgcgeven door een dichtlievend geTelschap onder de nooit gebruikte Tinspreuk : UTILE
DULCI . Nieuwe uitgave met inleiding en toelichting van A.
Winkler Prins. 1883. Alleszins lezenswaard zijn ook de Braga-Studien door A.-J. Servaas van Rooijen, eerst in het
Nederlandsch Museum, daarna in 1876 ook afzonderlijk to
Arnhem bij J. Minkman verschenen.
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ganschen omkeer in zijne denkwijze en levensbeschouwing gebracht had : op het spoor van
Bilderdijk en Da Costa, zijne meesters in de
dichtkunst, was hij een rechtzinnig belijder der
Nederlandsche hervormde kerkleer gewotclen. In
Mei 1844 werd Ten Kate tot proponent bevorderd
en een jaar later als predikant naar het eiland
Marken beroepen. De plichten, welke de kerkdienst
den leeraar eener gemeente oplegt, het voortzetten
zijner theologische studin, daarbij zijne ingenomenheid met meeste rwerken uit den vreemde, namen
zijnen tijd dermate in aanspraak, dat hij zijne Tier
aan de wilgen liet hangen en bij zijne talrijke
lezers de vrees deed ontstaan dat de dichter in
den predikant opgegaan was. Dat stilzwijgen zou
evenwel niet lang Buren ; — kon het wel antlers
bij dien geboren kunstenaar ? — weldra streelden
wederom de zoete klanken zijner luit het Nederlandsche yolk en zou de flood alleen zijn speeltuig
verbrijzelen.
Slechts korten tijd verbleef de dichter in zijne
zoo eigenaardige standplaats ; na twee jaren verhuisde
hij naar Almkerk en verliet in 185o dien voor
hem vrij onaanzienlijken werkkring om een beroep
naar Middelburg te aanvaarden. Tien jaren stond
hij in de hoofdplaats van Zeeland, waar hij zijne
vrije uren aan het vertolken van Tasso's Gerusalemme liberata besteedde. Eindelijk betrok hij de
laatste pleisterplaats op zijne aardsche loopbaan :
in April 186o werd hij te Amsterdam bevestigd.
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De verwisseling van het stille Middelburg met
het bedrijvige, woelige Amsterdam veroorzaakte
geene verandering in de werkzaamheden van Ten
Kate : den ernst van den Evangeliedienaar aan
de geestdrift des dichters parende, daarbij met eene
aangename, zangerige stem, een waardig en tevens
innemend voorkomen bedeeld, kon het niet antlers
of hij moest de geloovigen aan zijne lippen boeien
en voile kerken trekken. Als burger genoot hij
niet minder aanzien, dan als predikant : bezadigd
in zijnen handel en wandel, verdraagzaam jegens
andersdenkenden, behulpzaam waar ongelukkigen
troost en bijstand noodig hadden, wars van alle
politiek geknoei en geharrewar, had hij geene
andere leus dan vrede en eendracht onder zijne
medemenschen te stichten.
Zoo sleet hij zijn leven in de hoofdstad, door
allen, die hem kenden, om zijne deugden bemind
en hooggeschat, om de vruchten van zijnen geest,
welke hij met kwistige hand rondstrooide, door
alwie dichterlijke ingevingen, in welluidende, beeldrijke verzen gekleed, wist te waardeeren, geprezen
en bewonderd. Daarvan getuigde de dank bare hulde,
welke den edelen grijsaard op zijn zeventigsten
verjaardag, den 23" December 1889, door vorst
en yolk, niet het minst door zijne vrienden en
medeburgers gebracht werd. Het was hem evenwel niet vergund, gelijk Tollens en Beets, zich
ten voile in die welverdiende vereering te mogen
verheugen : eene onverbiddelijke ziekte had zijn
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gestel gesloopt, slechts met eene laatste krachtinspanning kon hij zeer kort, met eenige hartelijke
woorden, op de gelukwenschon der bezoekers antwoorden. Drie dagen later was hij de eeuwigheid
ingegaan. Het laatste vers van zijne hand, op verzoek der redactie van « Eigen Haard » geschreven,
is bijzonder aandoenlijk : het voorgevoel van zijn
naderend einde wordt daarin met weemo2dige trekken uitgedrukt. Ik laat het hier volgen.
Hoe velen zijn weg, die ik teer heb bemind!
'k Ben eenzaam — maar toch niet alleen,
Want daaglijks vertroost mij een blijvende vrind :
« Geduld nog een weinig! Gij zijt toch Gods kind,
« Ik leide u naar 't Vaderhuis heen ! »

Den voorlaatsten dag van het jaar werd het
stoffelijk omhulsel van den dichter door eene talrijke schare vrienden en vereerders naar zijne
laatste rustplaats geleid en naast dat zijner echtgenoote bijgezet. Menige traan werd bij het graf
van den dierbaren overledene gestort, menig hartroerend woord aan zijne nagedachtenis gewijd.
« Om Ten Kate to roemen — zoo sprak een
zijner ambtgenooten, Ds. Laurillard — heeft men
niet veel woorden noodig, want, eigenlijk, wie
maar Ten Kate noemt is reeds woordenrijk, is
reeds welsprekend. Die Ten Kate noemt, zegt :
« hij was een meester van de Nederlandsche taal
en daardoor een meester in ons gemoed » ; die
Ten Kate noemt, zegt : « hij was een zanger » ,
die Ten Kate noemt, zegt : « hij was een apostel » ,
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die Ten Kate noemt, zegt : « hij was een profeet » ; die Ten Kate noemt, zegt : « hij was
een Evangeliebode, sprekend omdat hij geloofde,
bezield en bezielend », en die Ten Kate noemt,
zegt ook : « hij was een goede vriend, een trouwe
broeder, een liefhebbend vader ».
Om Ten Kate's dichtwerken eenigszins breedvoerig en met orde te kunnen beoordeelen, moeten
wij wachten totdat de nieuwe uitgaaf (I), aan
welke de dichter de laatste weken zijns 'evens
besteed heeft, volledig vOOr ons liggen zal; dan'
zullen de geschiedschrijvers onzer letterkunde met
voile kennis van zaken en met eenen meer onbevangen blik, want het is nog al moeilijk over
levenden altijd met onpartigheid te spreken, de
plaats kunnen aanduiden, welke dien meesterzanger in de reeks van Neérlands grootste geesten
van rechtswege toekomt. Hetgeen hem evenwel
niemand met reden zal bet wisten is zijne onbeperkte
heerschappij over de taal ; al hare hulpmiddelen
lagen in zijn bereik ; welluidende, zoetvloeiende,
streelende klanken kwamen zonder inspanning uit

(1) Die uitgaaf, met recht goedkoop genoemd, wordt
door A.-W. Sijthoff te Leiden bezorgd. Zij gaat regelmatig
voort en is reeds tot over de dertig afleveringen gevorderd. De
verdeeling naar de verschillende soorten van gedichten maakt
het overzicht gemakkelijk. Mocht deze uitgaaf, bij onze
Zuid-Nederlandsche schrijvers vooral, vele lezers vinden :
het voorwendsel dat de boeken in Noord-Nederland te duur
zijn, heeft hier Beene reden van bestaan.

....... "7

zijne pen ; op hem kan toegepast worden hetgeen
Da Costa van Bilderdijk zegt, namelijk dat vele
zijner verzen de medewerking van den componist
niet behoeven om geheel muzikaal te zijn; hij
wist het Nederlandsch zangerig te maken gelijk
het Italiaansch. In dit opzicht, gelooft Jonckbloet,
dat geen onzer hedendaagsche dichters hem overtreft, zelfs niet gelijk komt.
Van zijne oorspronkelijke gedichten werd wel
somtijds vooruitgezet dat zij minder door verrassende, stoute, aangrijpende, diepe denkbeelden dan
door eenen onberispelijken, betooverenden vorm
den lezer of hoorder boeien en dat toch een fraai
kleed, hoe noodzakelijk ook, de poaie zelve niet
uitmaakt. Inderdaad, Ten Kate maakte geene aanspraak op de hooge vlucht, de overweldigende,
geniale zeggingskracht van eenen Vondel, eenen
Bilderdijk ; hij was geen arend, die met eenen
forschen vleugelslag naar het zwerk opstijgt, eerder
een leeuwerik, die zich al wiegelende en zingende
door het ruim beweegt , doch de aarde niet uit
het oog verliest, waarop de menschen leven, welke
naar zijne zilverachtige kianken luisteren. Vooral
wanneer hij afgetrokkene, van natuur dorre onderwerpen behandelt, vertoont zich zijne begaafdheid
in haren vollen glans; niet gelijk een geharnast
ridder rukt hij met getrokken zwaard origodisten
en vrijdenkers te Hive, evenmin oppert hij bezwaren
tegen den geest der eeuw ; zijne aanminnelijke
inborst is zijn richtsnoer, zijne overtuiging ver-
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werkt hij met zulke virtuositeit, dat ook diegenen,
welke tot een andere denkwijze behooren, zich
door zijn verlokkend gekweel vaak laten bekoren
en hem hunne bewondering niet onthouden. Met
dien weg in te slaan bevredigde hij de geestelijke
behoeften van een zeer groot gedeelte zijner landgenooten en daarin moet dan ook de sleutel zijner
zelfs niet door Tollens geevenaarde populariteit
gezocht worden.
Onder Ten Kate's zangen van eigen vinding
bekleedt De Schepping zonder tegenspraak de
eerste plaats.
Toen dit heerlijk lied verscheen, steer een
kreet van bewondering en verbazing door geheel
Nederland op. Wel trachtte Busken Fiuet eene
aftonende noot in dat concert van algemeene lofklanken te werpen met bekend te maken, dat de
dichter het plan van zijn werk onveranderd van den
bekenden Schotschen geoloog Hugh Miller (1), overgenomen had. Doch deze mededeeling bleef zcnder
weerklank, in alle beschaafde kringen oogstte 'Ten
Kate voortdurend eenen uitbundigen bijval. Al was
hij ook in zijne poging om de MozaIsche oorkonde

(1) Hugh Miller, geboren te Cromarty in 1802, bi acht
het door vlijt en wilskracht van metselaar tot natuurkundige
en stilist van den eersten rang. De Engelsche letterkunde
telt onder hare wetenschappelijke beoefenaars niet vele
welke stukken als The MaTaic vision of creation geschreven
hebben. In eene vlaag van waanzin beging hij in 1856 zelfmoord.
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met de nasporingen der wetenschap in overeenkon dat wel
stemming to brengen niet geslaagd
anders ? als dichter, als kunstenaar had hij zich
eene onvergankelijke eerezuil gesticht, eene hoogte
bereikt, waarvan nog nicmand hem verdrongen
heeft. Wie kan onverschillig blijven bij het lezen
of liever het aanschouwen der natuurtafereelen,
welke hij hier opgehangen heeft en waarover al
de schitterende kleuren van zijn rijk palet verspreid
zip? \Vie voelt zich niet tot in zijn binnenste
verwarmd en ontroerd door de liefelijke, als van
eene harp vloeiende accoorden, waarin de zanger
die verschijnselen vOor onze oogen voert, welke
den mensch verkwikken en opbeuren, al molten
zij ook bijwijlen rampen voortbrengen. Hoe statig
en indrukwekkend is b. v. de aanhef van de
beschrijving der wolken?
Zijt gegroet, verhoogd2 nevels!
rustloos ron 3,gewenteld zwerk !
Vliegend teeken van vooruitgang
in het groote Scheppingswerk !
Hoe veelvormig, toch driesoortig
wandelt gij de ruimte rond ;
't Allerhoogst — in kleine vlokken,
boden van den morgenstond,
Even als een lammrenkudde
in heur witgewolde yacht,
Weidend bij des hemels zenith
in uw donzen zilverpracht!

enz.
Luchtig, speelsch en dartel is de daarop volgende beschrijving van den wind
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Daar ontwaakt het zuiderluchtjen,
't Lentezuchtjen,
Dat de zwachteltjens ontwindt
Uwer rozen
Onder 't kozen
Met de lokken van uw kind.
Daar begint de Westerkoelte,
Die de zwoelte
Van uw zomerdag verfrischt,
Die nog heden
Als in Eden
't Gloeiend zweet van 't voorhoofd wischt.

enz.
Schilderachtig bij uitnemendheid en vooral
treffend door de vergelijking aan het slot is de
beschrijving van het ontstaan der hagelkorrels :
Weer een ander gerucht
Gaat op Bens door de lucht.
Achter 't aschgrauwe gaas
Van de wolk, die daar zwelt,
Ruischt een knettrend geraas,
Of een stroom met geweld
Over rotsklippen holt,
En brokklend gesteent' in zijn wateren rolt!
Daar dalen
De stralen,
Niet gloeiend, maar grijs,
Geen flikkerend vuur nu, maar hagelend ijs I
Hoe botsen, hoe springen,
Met groeiend getal,
De korrels, die haastig elkander verdringen
In raatlenden val!
Soms glasfijn als gruizlen,
Straks, vriezende aan een, tot een kogel vergaArd,
Der bombe gelijk, die de muren doet duizlen,
Als 't moorden een kunst wordt, der menschheid onwaard !

-
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Niet minder schoon, misschien nog aanschouwelijker is de beschrijving der sneeuw, Welke ik
niet kan nalaten of te schrijven :
voor de oogen : gij ZIJT er! Men ziet u,
Maar eensklaps, voltooid!
In vedertjes daalt gij,
Tot starren vereend ;
Als zonnetjes straalt gij,
Als edelgesteent',
Met vonklende naalden en ruiten en streepen,
Ms blinkende prismaas, zeshoekig geslepen,
Zoo klaar of ge uw licht aan u-zelf hebt ontleend !

« Gij

WORDT niet

Nu smelt ge, onnaspeurlijk, in 't IA oelende water
Maar later! Maar later!
Dan weeft gij des winters uw maagdelijke sprei
Om akker en wei;
Dan koestert gij 't koren,
Dat slaapt in de voren :
En bakert het zaad,
In schijndoode kiemen onzichtbaar herboren,
Tot, vroeg in de lente, uw verrijzings-uur slaat ! »
enz.

De bijval, welken Ten Kate met De Schepping
alom verworven had, spoorde hem aan nog eens
zijne krachten aan een ander gewrocht van dien
aard te beproeven en hij schreef De Planeeten.
Dit dichtwerk evenaart het vorige niet en dat is
licht te begrijpen; nochtans bevat het plaatsen,
welke zich van zelf in het geheugen prenten. Bekijkt
maar eens het volgende tafereel van den morgenstond :
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Hoe zoet to luistren
Naar d'uchtendstond I
Een murmlend fluistren
Gaat heimlijk rond.
De koeltjes suizen,
De takken iuischen,
En tikklend spat
In zware drupplen
De dauw van 't blad,
En biggelt op 't mos, waar de krekels huppelen
En 't bietjen, al momlend, de reis hervat !
En half nog droomend
Door 't zandbed stroomend,
Ontwaakt de vliet,
En zingt andante
Heur morgenlied,
Terwijl vast de pluimige vaterplante
In 't golfie zich baadt
En wiegt op de maat.
En uit de zode,
Die ritslend bewoog,
Stijgt de uchtendbode,
De leeuwrik, omhoog,
En fluit zijn zangen
Met b!ij geschal,
En blijft tusschen hemel en aarde hangen,
Onwis wie van beide hij kiezen zal !
En nu ook herleven, op berg, in dal,
De vooglenheiren
En kwinkeleeren
En schudden de wick
Als strooiden ze al zacht met de donzen veeren
De lucht vol muziek !
En lustig loeien
In 't kiaverveld
De grazende runders, de blanke koeien,
Wie de user zwelt ;
Terwijl roept snuivend,
De manen wuivend,
Het ros overluid,
Daar 't hinnikt en stampvoet, zijn vrijheid uit.
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Dat Ten Kate ook, wanneer hij lust daartoe
kreeg , met dezelfde bekoorlijke penseeltrekken
nederiger tooneelen kon schilderen, bewijst menig
allerliefstes stukje van zijne hand, gelijk Lijsjen bij
haar Spinnewiel, Vollendarnrner Vrijaadje, het
laatste in de volkstaal. Een echt juweeltje onder
die tafereeltjes is de volgende, in onze letterkunde
weergalooze beschrijving der lente :
Vriendlijke Lent', die de blAren weeft,
En, met de blAren, de jeugdige jaren,
't Jonge hartjen ons hergeeft !
Welkom in de groene weide,
Met uw zegenend geleide,
Met uw gouden zonnestraal,
Met al uw geuren en klanken en kleuren,
Met uw welluidend boschkoraal,
Lente! Welkom, duizendmaal !
Moeder Natuur, nog sluimerlauw,
Wascht, bij 't ontwiken, de rozige kaken
In den koelen morgendauw.
Al heur kin iren roept ze wakker,
In den boomgaard, op den akker,
Op de heuvlen, in den hof;
't Weinelt in 't water met vroolijk geklater,
't Ruischt in de wolken, 't zweeft in 't stof
Alles, alles zingt u lof 1
Vriendlijke Lent', die de blaren weeft,
En, met de blAren, de jeugdige jaren,
t Jonge hartjen ons hergeeft !
Welkom met uw zoete weelden,
Met uw bon to tooverbeelden,
Uit een lang vervlogen tijd !
Zie, hoe ze wenken tot lieflijk herdenken,
Over 't gebloemde mostapijt,
Ons verlokkend wijd en zijd I
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Dankbaar bewogen, met tranen in de oogen,
Groeten zij de lustwarand.
Hier, waar de elk zijn breede takken
Zoo vertrouwlijk neer doet zakken,
Zaten ze eons vc5or veertig jaar;
\Vat ze toen zwoeren in zalig ontroeren,
— Starren, gij zaagt het zalig paar! —
Heilig hielden zij 't elkaar.

Vriendlijke Lent' die de bldren weeft,
En, met de blaren, de jeugdige jaren,
't Jonge hartjen ons hergeeft!
Welkom in de groene weide,
Met uw zegenend geleide,
Welkom in 't frissche dal,
Met al uw geuren en klanken en kleuren,
Met uw geneugten zonder tal,
Met uwe ciroomen bovenal!

Geen dichter, Bilderdijk niet uitgezonderd,
heeft zoovele meesterwerken uit den vreemde op
Nederlandschen bodem overgebracht als Ten Kate.
Bij die bewerkingen stelde hij zich minder tot doel
het oorspronkelijk stuk woord voor woord weer te
geven, gelijk da-t wel in Duitschland, doch gewoonlijk
ten nadeele der poezie geschiedt, dan den buitenlandschen kunstbroeder bij zijne la ndgenooten in
te leiden en hem met diens beste eigenschappen ,
altijd in eene uiterst keurige taal, in het helderste
daglicht te stellen. Zoo schonk hij ons onder
anderen van Byron den Giaour en Parisina —
de vertolking van het laatste staat volgens mijne
bescheiden meening beneden die van N. Beets —
van Schiller de Maria Stuart, het Lied van de
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Klok, de Vrouw enz., de twee laatste woordelijk,
maar met al den glans en den gloed, die deze
onovertroffen verzen kenmerken, in ons Nederlandsch
overgegoten; van Tegner de Frithiofssaga; Oehlenschlaegers Correggio; Andersens Sprookjes en
Verhalen, waarvoor de Deensche dichter hem zelf
te' Amsterdam ging bedanken; D2 Zondvloed van
Alfred de Vigny ; brokken uit Edg Quinet's Creation, uit Lamartine's 7ocelyn; Hugo's voornaamste
lierdichten; Dante's Inferno; het eerste gedeelte
van Goethe's Faust; Lafontaine's fabelen; Milton's
Paradise lost en Tasso's Gerusalenzrne liberata.
Het was zeker een waagstuk voor eenen
Nederlander een gedicht, dat in eene bij uitnemendheid muzikale taal geschreven is, in zijne
Noordsche klanken to willen weergeven. Ten Kate
zag dat ook in en verzweeg het niet in de opdracht
van zijn werk aan koning Willem III, waarin
hij zeide :
« Wel kan mijn Noordsche harp, die ruwer kli.ikt,
De stem niet deer Toscaansche luit hergeven,
Wanneer ze in 't myrtenbosch, waar 't maanlicht blinkt,
In kianken kweelt, uit malsch flu weel geweven ;
Maar als de toongalm stijgt, het staal rinkinkt,
De heuvlen Stotts in den krijgsstorm beven,
Dan streeft geen taal Oud Hollands taal ter zij
Dan zings zij met des donders melodij 1 »

De uitkomst heeft bewezen dat hij voor die
taak ten voile berekend was; zijne vertolking of
liever dichterlijke navolging van eene der schoonste
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ruchten uit Italic's weligen grond gesproten, werd
ten hoogste gewaardeerd en geprezen. Tot in het
vaderland des ongelukkigen zangers van Goffredo
werd zijn Nederlandsche tolk toegejuicht : koning
Victor-Emmanuel zond hem eene ridderorde en
gelastte zijnen Minister, graaf Cavour bij dit geschenk
eenen brief van dankbetuiging te voegen. Dit blijk
van vorstelijke gunst werd in de tweede uitgave
in het Italiaansch afgedrukt, hetgeen Busken Huet
den dichter als eene smet, als een bewijs van
ijdeltuitigheid aanwreef, doch waarmede de aanzienlijksten in den laude hem hartelijk gelukwenschten.
1)e dichter-predikant Ten Kate behoorde tot
die menschen — zij zijn niet bijzonder talrijk —
welke het geluk hebben hun ideaal op deze wereld
te mogen verwezenlijken : bij zijn eerste optreden
als eene veelbelovende aanwinst voor de Nederlandsche letteren begroet, stelde hij die hooge
verwachting niet te leur , als leeraar genoot hij
eenen bijval, welke slechts weinige uitverkorenen
te beurt valt , als burger werd hij door alle standen
der samenleving om zijne uitstekende hoedanigheden eenparig hooggeschat. Als een priester van
het ware, schoone en goede heeft hij op de aarde
rondgewandeld, zijne medemenschen door zijn
voorbeeld stichtende, hen door zijne leer in den
strijd om het bestaan voorgaande, hen door zijne
zangen verkwikkende en opbeurende.
J.
Gent, December 1890.

M ICHEELS.
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INGENAAS-H.-JA. DE COUSSEMAKER,
WIJLENEER BUITENLANDSCH EERELID
DER
KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE VOOR TA kL- & LETTERKUNDE.

Als men te « Gosvalde » (van ambtswegen
Godewaerdsvelde) de stoomwagens verlaat, en op
Franschen bodem den voet zet, zoo ondervindt
men dadelijk dat men buiten de grenzen van, Belgenland, ja, maar niet buiten de grenzen van
Vlaanderen gekomen is.
De weerd, die u, in de naaste herberg, een
glas bier schinkt, en die meent dat hij met eenen
« Frensch » of « Welsch » sprekenden « Belgiqueflare » te doen heeft, zal u begroeten met : « V'lci
M'sieur! » Maar als hij, ommeziende, zijne jongens toespreekt, dan is het van : « Toe, mannetje, lopt in d'n keuken, bij moed'r! »
De Fransche heeren die daar bij die tafel van
hunne zaken aan 't handelen zijn, en Fransch
kouten, houden schielijk op , zij bezien u, en, is 't
dat gij lijze hoort, zoo zult gij vernemen dat ze,
in « 't Vlemsche », hunne geheime, altijd beminde
moedertale, malkaar stillekens vragen wie of wat
gij wel zijn zoudt.
De wagenaar, die u in zijnen « kerrewagen »
naar Belle voert, is een echte boerejongen , ge
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zoudt zeggen een uit het Noorden van Brugge.
Ge'n kunt niet laten hem in 't Vlaamsch toe te
spreken ; hij antwoordt u beleefd in 't Vlaamsch,
en dat met een slag van vertrouwelijkheid die niet
te miskennen en is ; terwijl hij voorbijgangers, die
hem in 't Fransch den weg vragen, in 't Fransch
kort bescheed doet.
Maar hij kout geerne met u, omdat gij Vlaamsch
kout : dat is trouwens zijne eigene moedertale;
Fransch heeft hij ten dwange en op schole geleerd.
Vraagt gij uwen voerman hoe die herberg
heet, die gij te wege voorbij rijdt, « In den strooien
hane », zal hij antwoorden, ofschoon er op het
e bard », met duidelijke staven, te lezen staat :
Au coq en paille, debit de boissons.
Stapt gij of en ziet gij nader toe, zoo on,lervindt gij dat het bard, onder de nieuwe verflage
en onder het Fransch opschrift, de leesbaarste
sporen draagt van :
In den strooien haene, verkoopt men drank.
't Loopt een meiske voorbij, en ge vraagt :
— « Waar gaat gij naartoe? D
Eerst verbaasdheid... en geene antwoorde.
— « Gaat gij naar huis? »
____ 0 Nin'-k! »
....._ u Waar gaat gij dan? n
— 0 Mizeivaerds! »
Een schooljongen houdt zijnen rechteren wijsvinger vast, met zijne slinkere hand :

- I29 Wat hebt glj aan uwen vinger dan?
'k Hen-d'n effiikt.
Waarmeé? »
Mei eddorn!
De jongen heeft, met eenen doom, in zijnen
vinger gestekt.
Op uwen goed6n dag zult gij hier en daar
oude lieden, meest vrouwen, « g'n dei! » hooren
antwoorden, alsof het Friezen waren.
Op dat oud heiligdomken, langs den « Kiteln'eg », staat er
1)oct of uwen hoed
en leest eenen Weest-gegi oet.

Terwiji 't op het nieuwere capelleken is van
N. D. de la Salette,

P. p. N.

Ware 't niet van de paalsteenen, die van ijzer
zijn, en die noodzakelijk Fransch spreken, 't zou u
beginners dunken dat ge in 't herte van ons WestVlaanderen reist, zoodanig ziet er al dat van menschen gemaakt is Vlaamsch ult. Strooien daken,
leemen wanden van okerachtigen plakweeg, truwels voor de herbergen, en reezen om peerd
aan to binden, wagons, karren, sleden en ploegs,
onze-lieve-Vrouwkes aan de linde, voor 't hofgat,
alles gelijk in Vlaanderen.
In de kerken leest gij Vlaamsch op de oude
grafsteenen, Vlaamsch op de offerblokken; daar
hangen, in 't Fransch gelijk in 't Vlaamsch, versch
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gedrukte berichten uit wegens « huwelijken om
Godts wine », die wij « kostelooTe » huwelijken
zouden heeten, enz.
De tale, en dezer uitsprake , is hetgene
den bezoeker van Fransch-Vlaanderen meest van
al bevreemdt. Het landsvolk spreekt daar eene
oudere tale als wij, die schoolvlamingen zijn, en
die « keiTersvlemsch » spreken; zij spreken « keuninksvlemsch », en dat hebben zij, niet in scholen,
in boeken en bij der ooge, maar bij der oore en
van moeder « elleerd ».
Zoo hoort gij in Fransch-Vlaanderen nog
« hits » (Fr. housse) voor huis; « mill » (Fr. moule)
voor muil, muileTel; « niat » voor niet ; « drift »
Fr. driou) voor drie ; « niit » (Fr. niou) voor
nieuw, enz.
De Fransche Vlamingen zeggen « teeken »
voor teekenen, « reken » voor rekenen, « Twertenen » voor Twarten, « wittenen » voor Witten,
« kortenen )) voor korten, 0 vortenen » voor
vorten, enz.
In Fransch-Vlaanderen is slecht land nog
immer plat, efien land; eggulden is een frank;
de hinneveste is het Hollandsche hennekleed, of
het lijkkleed; ebbomneute (eene boomnote) is eene
okkernote, of walnote; evvinkepot haain is een
vinkennest rooven; je inoe je nie verongemekken
is ge'n moet u niet... derangeeren; verre wei is
verre weg- ; eenen mensch wijen is Tema nd
begraven; 't hangt land a'je schoen is uwe voeten
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zijn met aarde bevuild ; schamel menschen zijn
arme lien ; restuut, restegen is rechtuit, rechtegen;
het reel of het Teetav is 't scheutelhuis; borieren
is boeren, boerenneringe drijven ; de deure bouten
is de deure grendelen; emmanshoofd is een
mans... persoon; smoorrei is stuffregen; esscheie
is eene vlage; verkest je me nie is verkendet gij
mij niet; lulk is leelijk; reedbaar is redelijk;
eiers Oren is eiers rapen, omtrent den Paaschtijd ; he was stiff errampt is hij was erg gekwetst;
echte is achte; Teistiene is Testzene ; en 't je blieft
is als 'i u bel,qft; iemand beschinken is iemand...
tracteeren; ze klappen pia vrij vlemsch is ze
spreken daar schoon vlaamsch.
Zelfs de vreemde woorden, die de Fransche
Vlamingen bezigen, dragen den stempel van hunnen
eigenen aard. Bij eene vlage regen bood mij een
brave boer zijnen partelowie (parapluie); cremebouillie heeten ze krimmoli; en catechisderen is
in Fransch-Vlaanderen kerkeTeden geworden.
Als 't « vooiT inge » is, zoo en achten het, ja,
de Fransche stemverbeiders beneden hunne weerdigheid niet tot op de leemen gevels van de
Vlaamsche boeren uit Fran sch-Vlaanderen gedrukte
brieven te laten plakken, luidende, b. v., korts
vOOr den 22 n September 1889, als volgt
« Beminden medevaderlanders, als gy my
de eer doet van my uwe patriotieken stemmingen
te geven gy zult my helpen d'opportunisten
buiten steken... 1k zal altyd blyven den getrouw
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dienaer, ern den yverig voorstander van de werklieden, van de libereyd van 't religie, gelyk alles
de andere liberteyden. De werklieden van Vrankrijk
heeft noodig aen ruste en betrouwen : gy alle
te zaemen,... vereenigd'u... en gaet naer de stimming als rocpen : Leve Vrankrijk ! Leve Vaderland ! Leve het nationael governement! Leve den
Generael Boulanger! - Charles Lalou Lidmaet
van het nationael komitee. »
Een van dat goede, brave, ten grooten deele
nog onveranderde yolk van Fransch-Vlaanderen, of
van Vlaamsch-Vrankrijk — een oprechte Vlaming,
van herte en zin, van ziel en bloed; een die dat
yolk in zijne eigene onverkunstenaarde moedertale
toesprak, en geern hoorde spreken ; een die met
den gewAdigsten ijver het wezen, de geschiedenisse,
de gevaarten, de ellenden, de zeden, de gebruiken
van dat yolk opspeurde, vereerd en bekend maakte ;
een die Vlaanderen, heel Viaanderen lief had, verdedigde en groot achtte, was de man, wiens eer voile naam aan het hoofd van dit schrijven staat,
te wezen zaliger Ing-enaes-Hendrik-Tustin-Lode iv ijk
de Coussemaker.
Ingenaas-H.-J.-L. de Coussemaker wierd geboren te Belle (in 't Fransch Bailleul) op den
I7 n Maarte 't jaar 1842. Hij was de zoon van
yustin-7oseph de Coussemaker en van MarieAdele-Charlotte van Merris. De namen van de
vaderlijke en moederlij i e voorouders van Ingenaes
staan eervol bekend in de geschiedenisboeken van
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Belle, tot in de jaren 15oo. Edmond d? Coussemaker, , een nabestaande van Ingenaes , was lid
van het Fransch Institut , algameen raad van
het Noorden van Frankrijk. Rechter bij het Hof
te Rijsel, ridder van het Legion d'honneur, van
de Leopoldsorde, van Sint Gregoris den groote,
en stichter van het Comite Flamand de France.
Dit Vlaamsch genootschap wierd ingericht te
Duinkerke op den IOn Maart 't jaar 1853.
Ingenaas de Coussemaker was dan elf jaar
oud, had alreé zijne moeder verloren en zoii, zeven
jaar later, ook zijnen vader verliezen, beer Justin,
die bij hem van jongs of den drift verwekt had
naar de wetenschap van al 't gene den Franschen
Vlamingen dierbaar is.
Wat de Flamands de France bedoelen, en
waartoe Ingenaes de Coussemaker zijne beste
krachten en zijne dappere werkzaamheid besteedde,
zal blijken uit de toesprake van den hoogweerden heer
kanonik De Haisnes, tot de leden van het Comite,
vergaderd te Hazebrouck op den 20 November 1888.
De zeer geleerde heer De Haisnes sprak als
volgt :... « Le Comite Flamand de France a et6
cree dans un double but : d'abord, etudier la langue
et la litt6rature des Flamands de France et recueillir
les documents et les ouvrages ecrits en langue flamande; en second lieu, rechercher et publier, pour
la Flandre Maritime, l'ensemble de renseignements
concernant l'histoire, les arts et les sciences, le droit
Modal, les seigneuries et les coutumes, les saints et
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(c, C'est vers le premier de ces deux buts, vers
la langue et la litterature flamandes, que se porterent d'abord plus specialement les recherches et
les travaux du Comae. Les premiers volumes des
Annales et du Bulletin presentent, au sujet des
poesies et de la langue des Flamands de France,
divers travaux qui offrent de l'importance et de
l'interét. En tote des noms cites dans les pages
qui suivent doit figurer celui de M. Edmond de
Coussemaker ; car, s'il fut, comme nous venons
de le dire, le fondateur et l'arne du Comite, it en
fut aussi le plus serieux collaborateur, la plume
la plus feconde. Sur les soixante-dix travaux qu'il
a publies dans les Annales et le Bulletin, plusieurs
concernent la langue et la litterature : tels sont
les Chants historiques de la Flandre, la Delimitation du •Flamand et du Francais dans le nord
de la France, les Instructions et les Recherches
sur le dialecte de la Flandre maritime, et surtout la Bibliographie des Flamands de France,
oeuvre d'erudition oil se trouvent les indications
les plus precises sur un grand nornbre d'ouvrages,
temoignages incontestables du mouvement litter.aire
qui s'est product dans la Flandre Maritime. Dans
le méme ordre d'iddes, nous devons signaler les
publications d'un autre membre fondateur du Comite,
M. l'abbe Camel; outre des rnemoires sur les Chambres de Rhetorique dans le nord de la France
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et sur le Mouvement flanzand en Belgique et en
Hollande it a fourni aux Annales et au Bulletin, avec une traduction et des chants notes, les
Myste'res inedits qui se representaient encore dans
les eglises de la Flandre, it y a quarante a cin(pante ans, peintures pleines de naivete et de po6sie,
retracees avec le talent, j'allais dire avec le pinceau, le plus charmant. M. Ricour et M. de Baecker
ont fait connaitre aussi de vieilles poesies et d'anciens ouvrages, et plus Lard, M. Wyckaert, le doyen
d'Hondschoote, composa pour le Comite une ode
animee du souffle le plus religieux et le plus patriotique. Quelques autres memoires ont un caractere
technique : par exemple, l'Origine et l'orthographe des noms de famille des Flamands de France
de M. de Baecker, et les NOMS de baptthne avec
leurs contractifs et leurs dirninutifs dans la Flandre maritime,

de M. Thelu.

non-seulement le Comite s'est occupe des
ouvrages en langue flamande ecrits ou imprimes
dans le nord de la France, it a forme en outre
une colle:tion de plusieurs milliers de manuscrits
souvent originaux, de plaquettes rarissimes, de livres
pres.lue introuvables, tresor precieux dont le catalogue paraitra bientOt et fournira les renseignements
les plus importants pour celui qui ecrira, ce que
nous appelons de tous nous vceux, l'histoire de la
litterature flamande dans le nord de la France.
« Mais les recherches sur une langue et une litterature populaires, qui ont eu leur De Swaen sans
« Et
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produire un Vondel, sons necessairement, pour une
region peu &endue, circonscrites en des bornes assez
etroites. Aussi, les travaux historiques, que les statuts
du Comae mettent au second rang en enurnerant
toutefois avec complaisance toutes les matieres qu'ils
embrassent, ne tarderent pas a occuper la place la
plus importante dans les publications du Comite.
Déjà largement representes par MM. Raymond de
Bertrand, Carlier, Delaroiere et Derode dans les
trois premiers volumes, it remplirent en grande
partie ceux qui parurent de 1858 a 1876. M. Edmond
de Coussemaker y fit paraitre ses Documents sur
les abbares de Bourbourg, Watten et Ravensberget sur Diverses maisons religieuses et hospitaliêres,
ses Sources du Droit public et du Droit coutumier, ses Fiefs et Ddnombrements dans la Flandre
maritime, et bien d'autres met-noires dont it serait
trop long d'enumerer seulement les titres. M. Bonvarlet, irritant l'exemple de celui dont it venait plus
tard occuper si dignement le fauteuil, publia, dans
la méme serie de volumes, ses recherches sur les
Grands Baillis de la ville et chatellenie de Bergues, son Histoire de Pitgam et l'Epigraphie de
la Flandre maritime, vaste recueil du plus haut
inter& qui suffirait, seul, pour faire la reputation
d'un erudit. Parmi bien d'autres qui fournirent
encore, aux volumes dont nous parlons, des memoires sur diverses questions historiques, nous signalerons l'excellent M. David, qui connaissait si bien
la situation de la Flandre en 1789 et it l'epoque
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de la Revolution ; M. Desplanque, notre savant
predecesseur aux archives du Nord, ravi trop tot
a la science, et M. Ignace de Coussemaker qui
preluda, par les Inscriptions de l'eglise Saint- Vaast
a Bailleul et plusieurs autres communications, aux
travaux qui sont inseres dans la serie des volumes
qui commence apres 1876, date of.1 le Comite fut
gravement eprouve par la perte de son fondateur.
11 trouva un autre M. Edmond de Coussemaker dans son nouveau president, M. Bonvarlet.
Les volumes publics depuis 1877 ne sont pas moms
riches que les precedents en documents historiques. M. Bonvarlet y a public le Livre du bailli
de Teglise de Dunkerque; Notice sur M. l'abbe
Blanckaert, doyen de Wormhout ; les Notes et
Documents sur les maisons hospitaliêres de la
Flandre maritime; l' Histoire de Capelle-Brouck;
les Documents pour servir a thistoire politique,
administrative et financiere de la Flandre maritime et d'autres travaux. Les deux vice-presidents,
M. Ignace de Coussemaker et M. l'abbe Van Costenoble, ont rivalise de zele : l'histoire de Bailleul
par les documents, Carillon de Beffroi, Conzivtes
de I eglise Saint- Vaast, Commanderie de SaintAntoine, Privileges, bans et coutumes de la ville,
voila les publications que M. de Coussemaker a
fait paraitre dans les Annales et le Bulletin, sans
prejudice de plusieurs autres ouvrages considerables.
M. Van Costenoble s'est fait l'historien du clerge
de la Flandre et l'annaliste de la paroisse de Flétre
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en des travaux consciencieux oil it a parle des genealogies de la familia de Wignacourt et de celle
des Mac-Mahon. En merne temps, M. rabbe Fla hault faisait paraitre, dans les Annales, sur divers
sanctuaires, les premieres de ces savantes et pieuses
notices qui feront de lui l'hagiographe des devotions populaires de la Flandre maritime; le doyen
des erudits du nord de la France, M. Dancoisne,
voulait bien faire publier dans les Annales, les
Medailles religieuses de Merville; dans la solitude de Sainte-Marie-du-Mont, le F. Dorn t-_':ugene
ecrivait, d'apres les documents reunis par son pere,
l'un de nos savants collegu2s, 1' Histoire de l' abbare
cistericenne de Beaupre; M. "Thry a pubhe un
travail sur les Sceurs Crises d'Hazebrouck, commencement de l'histoire de cette localite; et notre
zele tresorier, aujourd'hui devenu notre seoretaire,
a donne, par plusieurs communications, un avantgout des ..",riteux travaux qu'il a entrepris sur l'histoire
du droit en Flandre et sur divers personnages illustres
de cette region.
« Formant vingt-trois volumes, dont dix-sept
d' Annales et six de Bulletin, les mernoires dont
nous venons de parler et un grand nornbre d'autres
travaux que nous regrettons de ne pouvoir mentionner, sont des ternoignages irrecusables du mouvement, de la vie qui anime le Comite Flamand de
France. Its prouvent connaitre que ce Comite, apres
s'être consacre plus specialement, durant les premieres anndes de son existence, a la litterature et
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a la langue flamandes, s'est davantage occupe plus
Lard de l'histoire de la Flandre Maritime, d'apres
les documents ecrits en francais ou en latin non
moms que d'apres ceux ecrits en flamand, et qu'il
a offert et offre encore aujourd'hui une hospitalite
toujours aimable, nous le savons personnellement,
aux travailleurs de la Flandre Maritime et de la
Flandre Wallonne qui n'ont point l'inappreciable
avantage de connaitre la langue flamande.
« Un autre caractere qui se remarque dans les
publications du Comite, c'est l'importance qu'il
attache a rhistoire ecclesiastique de la region.
Representant la partie la plus religieuse d'un archevéche, qui compte parmi les dioceses de France
les plus devoues a 1'Eglise, les membres du Comite
Flamand se sont rappelle les paroles de l'apOtre
Memento prcepositorum vestrorum qui vobis locuti
sunt verba fidei, et ils se sont fait un devoir de
rechercher les origines des a bbayes, des couvents,
des eglises paroissiales et des devotions populaires,
l'histoire des evéques, des pretres et des saints personnages de la Flandre, histoire qui confine par
tant de points aux annales politiques et administratives de la region.
« Nous n'oublierons pas de rappeler une autre
tendance caracteristique suffisamment proclarnee
d'ailleurs par le nom méme de Comite Flamand
de France, que porte notre association.
« La Flandre maritime a conserve, avec sa langue,
son histoire speciale comme la Bretagne, comme
notre there et malheureuse Alsace.
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« Mais nous voyons dans ses Annales que, depuis
plus de douze siecles, excepte pendant les 141 annees
de la domination espagnole, elle n'a pas cesse d'etre
une province de la France; et nous savons etre
fiers des gloires et des heros de la grande patrie,
comme nous associer a ses malheurs, a ses souffrances. Notre association est volontiers en communication avec ses sceurs, les societes savantes de
la Belgique : mais elle est Francaise; elle poste,
avec bonheur et fierte, le nom de Comite Flamand
de France.
u Nous serions heureux, si l'esquisse que nous
venous de tracer pouvait contribuer a determiner
un certain nombre de nos compatriotes de la Flandre, membres du clerge ou laIques, a donner leur
adhesion au Comae, a prendre part a ses travaux.
Souscrire a ses publications, collaborer a son oeuvre,
c'est prouver que l'on a en soi, avec le goat des
choses intellectuelles, l'amour de ce que la langue
flamande appelle, avec un remarquable bonheur
d'expression, Moedertael en Vaderland. »
Geen wonder, voelde onze jonge de Coussemaker groote neiginge om deel to nemen in de
werkzaamheden van een genoo:schap, dat, onder
Edmond de Coussemaker, zoo snel vooruitging en de
goedkeuring verwierf van mannen gelijk de Montalembert , Didron, Francisque Michel, .7 acob Grimm,
Reichensperger, Kervyn van Lettenhove, Conscience, Joseph-A lberdingk Thijm, Bormans, Blommaert, 7. David, de Ram, Hermans, Hoffman van
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Fallersleben, de Glay, Mone, 7. de St- Genois, Serrure, Snellaert en anderen.,
In 1862, twintig jaar oud zijnde, wierd Ingeriaes
de Coussemaker aanveerd als werkend lid van het
Comite fl. de Fr., en in 1867 las hij, op de openbare
vergadering van 't genootschap, zijn Verslag over
de geschiedenisse der stad Belle. Zijne Grajschriften
in Sint Vedastus kerke to Belle, tot en met 1790,
wierden gedrukt in 't jaar 1870.
Van dit jaar voort tot korts vO6r zijn overlijden
leverde de Coussemaker aanhoudend bewijs zijner
werkzaamheid als lid van 't Genootschap der Fransche Vlamingen , de Verslagen, de 7aarboeken van
het Comite, benevens de bezondere uitgaven die de
overledene, meest op eigen kosten, liet in druk
gaan, zijn onverdelgbare gedenkteekenen van 's mans
ijver en geleerdheid.
Hij schreef opvolgendlijk over de Zondagscholen, het jesuitencollege, den 0.-L.-V .-dienst, de
Handvesten, de Keuren, de Stadsrekeningen, de
Kerkrel:eningen, het Sint-A ntheunisgesticht, het
Wekkerspel, de Voorrechten, wetten en gebruiken,
de Onuitgegevene oorkonden, de Wetheeren, de Ambachten, het A ugustinessenklooster der stad en der
kasselrije van Belle;
over de geschiedenisse der Abdije van Sint yan
ten Berge, van de jaren 1400 tot 17oo ;
over de Geplunderde kerken van het West-quartier, en de Herstellingen daarvan, na de beroerten
van de jaren i5oo.
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Hij gaf de handvesten uit van Marchiennes,
van Watten, van het klooster l' Abbiette te Rijsel,
van Cisoing en van Borburg.
Dit laatste werk was nog ongedrukt tijdens
het afsterven van den schrijver.
Hij schreef Bemerkingen over de stichtingsoorkonde van Sint-Pieters Collegiale te Cassel,
en levensberichten der Proosten geTeider Collegiale.
Het handschrift van dit werk berust onder
de geschriften van het Comite, en zal door de
zorgen der Fransche Vlamingen uitgegeven worden.
Tot de laatste dagen, de laatste uren zijns
levens was de Coussemaker ijverig aan het bereiden
van de uitgave der Keure van Haesebrouck van
't jaar 1336; en hij las een deel van dit werk
op de laatste bijeenkomst van het Comitd, die hij
kon bijwonen.
De heer Edward G ' ailliard, ons dapper werkend
medehd, zal die zeer merkweerdige keure uitgeven,
met ophelderende aanmerkingen en een glossarium,
die hij aan 't bereiden is.
In al deze werken, die onder andere ook de
Vlaamsche taalgeleerdheid van den schrijver doen
erkennen, vindt men kostelijke bijdragen die voor
de wetenschap, de geschiedenisse, de wetten, de
zeden, de tale aller Vlamingen, aller Nederlanders, aller Germane!) van onschatbare weerde zijn.
Twee bezondere werken van de Coussemaker
brengen hem tot binnen den eigenen kring der
uitgaven onder Koninklijke Vlaamsche Academie.
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Het eerste is het herdrukken van een zeldzaam boekske van onzen Westvlaamschen schrijver Pieter Reynier: het heet
Historie van 't ovde clooster, capelle ende
bedevaert van den H. Anthonius eremyt, Eertijts op-gerecht neffens de Stadt van Belle in
Vlaendre; ende nu onlancx verheuen door menigvuldighe Mirakelen aldaer geschiedt binnen de
jaren 1626-27 ende 28.... Door den eervv. Heere,
Heer Pieter Reynier, Bacelier inde Godtheyt,
Prior van Sint lans binnen Ipren. T'Ypre, By
Zegher van den Berghe, ghesworen Boeckdrucker
in Maria Boodschap. 1629. In 8°, 2 deelen van
134 en 198 bl., benevens goedkeuringen, tatels,
« toe-schrijft » enz.
Het andere is een « handbouck » Vivre de
raison in 't Fransch), van eenen edelman uit
Fransch-Vlaanderen, heer Colaerdt van Pradeels
(1564-1637). Het Vlaarnsch v‘erk van dien heer,
met verscheidene namaaksels van zijn schrift, eene
Fransche vertaling en aanteekeningen door de Coussemaker, wierd uitgegeven in 't jaar i886 to Rijsel,
bij Lefebvre-Ducrocq, op 5o met der hand getalmerkte afdruksels; 't is een 8° van 2, XLVII I,
48 en 23 bladzijden.
Colaerdt van Pradeels was een tiidgenoot van
Philips II, hij beschrijft onder andere de preken der
Hugenoten, de aardbevingen van 158o, de pest van
1581, den brand van H azebrouck, vvaar hij woonachtig was, enz.
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onder den last en 't verrnaak van zijnen letterkundigen arbeid dat hij, moeder- en vaderloos
van longs at, na zestien maanden huwelijks, zijne
geliefde wederhelft, vrouw Marie-Felicie-EugeniePhilippine-Joseph Baviére, benevens de teedere en
eenige vrucht van zijn huwelijk had verloren.
Naast God, naast zijnen nog levenden broeder,
en diens afstamrneling, wien of wat zou hij nu
beminnen, of 't en zij Vlaanderen, geheel Vlaanderen,
geheel ons en zijn Dietschsprekend Vaderland ?
Dat deed hij inderdaad, en dat plag hij, hij
zijne talrijke vrienden gulhertig, en in 't Ilaamsch
liefst, te bekennen. Getuige daarvan zij het Brugsche
tijdschrift Biekorf, dat in zijnen n° 3, 1890, bl 64.,
.drukt als volgt
« Heer Ingenaas de Coussemaker spra y ge,...rne
en gemakkelij'. de Volkstale der Fransche Vlamingen, en nooit en zullen wij vergeten 't gene hij,
te zijnen huize, over tafel, rechte staande, uitsprak, op den vijfden in Oestmaand 1886, ter
gelegenheid van de gewonelijke bijeenkomst der
Fransche Vlamingen.
« Mijnheeren, zei hij na eene tamelijk lange
aansprake, 'k Tou'n hier u'illen d,) spreuke van
Jan Breidel veranger'n en Tegg'n egen al die hier
Tijn, uit Belgenland en uit Frankrijk, niet Schild
en Vriend gelijk te Brugge, maar Vlamingen en
Vrienden, gelijk te Belle. D
Het genootschap der Fransche Vlamingen telt
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de heeren P. Alberdingk Thijm, Frans de Potter,
Emmanuel Hiel, Karel Stallaert, Edward van
Even, en schrijver dezes, onder zijne leden ; 't was
recht dat een buitenlandsch eerelidschap, vanwege
de Koninklijke Vlaamsche Academie, aan een der
Fransche Vamingen wierd toegekend.
De heer Ingeiiaas de Coussemaker wierd in
die hoedanigheid gekozen op den 16 November 1 887 ,
en die keuze wierd van 's Konings wegen goedgekeurd op den 13 December daaropvolgende.
Ingenaes de Coussemaker vergat, ja nu en
dan, de bittere droefheden zijns levens, maar 't gene
hij nog veel gemakkelijker plag te vergeten, was
dat hij, schoon vol levee en gezondheid, van
koper noch van staal gebouwd en was. Eilaas, noch
vrouw noch kind en waren daar, om hem voorzichtige bezorgdheid in te boezemen, en hij arbeidde
immer voort, nu te Parijs, dan te Brussel, dan
te Gent, dan te Brugge, dan weer te Rijsel, te Bergen, te Duinkerke, te Hazebrouck, of het zij waar
de Fransche Vlamingen hunne bijeenkomsten inrichtten. Altijd gereed was hij om werk te doen of om
't werk van noodzakelijk of anderszins afwezigen
door het zijne te vervangen.
De dood zat hem ondertusschen op de hielen,
hij
en bespeurde 't niet !
en
Wie zou hem verwittigen, wie zou zijnen ijver
inbinden, wie zou zoo eene kostelijke gezondheid
als de zijne helpen beveiligen?
Langen tijd arbeidde de Coussemaker, en suk-
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kelde hij voort; alleen hoopte, al zijne vrienden
treurden en voorzagen het ongelukkig noodgeval,
dat zij nu beweenen.
Ingenaas de Coussemaker overleed te Belle,
op woensdag den I 5 n in Louwe, jaar 1890,
tijdelijk gesterkt en getroost door al de Rechten
der Heilige R. K. Kerke, die hij, geheel zijn
leven, als een kind zijne Moeder, trouw bemind,
vereerd en gediend had.
Buiten 't gene van hem bier verhaald is, was
Ingenaes de Coussemaker lid van la Commission
historique du departement du Nord, voor den
omkring van HaTebrouck, 1872 ; Conseiller municipal, van Belle, 1867; Adjoint au maire de
Bailleul en Conseiller d'arrondissement 188o; President de la Societe d'agriculture de Bailleul ;
Kerkmeester van Sint-Amandskerk, te Belle; en
een van de beheerders van het Landbounigenootschap (de Trappisten) op den Catsberg.
Op Maandag, den 20 sten in Louwe, wierd het
lijk van de Coussemaker plechtiglijk geuit en ter
aarden besteld, in de tegenwoordigheid van eenen
talrijken stoet van vereerende en treurende vrienden. De beer Hie, maire van Belle, de beer
Alexander Bonvarlet, voorzitter van het Vlaamsch
genootschap, nu zijn opvolger in de Koninklijke
Vlaamsche Academie, en de beer Hopsomer, penningmeester van den Landbouwkring, spraken zielroerende woorden over zijn graf en wenschten
hem Gods eeuwigen vrede.
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Ten slotte zij bier geboekt hetgene, onder
het handteeken van Alexander Bonvarlet, vermeld staat in het XVII I ste deel der jaarboeken
of Annales du comite ilamand de France, bl. 487.
« Grace a l'initiative de M. Elie de Coussemaker, actuellement mernbre de notre Societe, l'impression du cartulaire de l'abbaye de Bourbourg,
si impatiemment attendu par les audits, se poursuit avec activite et sera bientOt terminee; en outre,
l'important travail du daunt sur le chapitre SaintPierre a Cassel a ete remis au Comite et paraitra
dans le prochain volume des Annales. La bibliotheque, formee a l'aide de tant de &marches et de
recherches, acquise au prix de si grands sacrifices,
sera pieusement et fidelement conservee. Remercions de tout cela Monsieur Elie de Coussemaker
qui sait si bien honorer la memoire de son frere.
Si notre cher ami n'a point laisse d'heritiers directs,
it n'est pas mort tout entier : 11 se survivra dans
ses ouvrages, it revivra bientOt aussi en la personne
d'un neveu qu'il traitait en fils et qui nous promet de devenir le digne continuateur de ses travaux.
Le nom de de Coussemaker, ce nom mis en relief
par deux generations successives de savants et d'erudits, et appele a figurer perpetuellement, esperons-le,
sur la liste des meinbres du Comite Flamand, pourra
reprendre sur la premiere page de nos Annales la
place d'honneur qu'il a cesse pour l'instant d'y
occuper. Que le neveu bien-aime d'Ignace, que le
jeune Felix de Coussemaker veuille en accepter
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poete
Made animo puer, to Marcellus eris !
GUIDO GEZELLE.

BOEKENVERZAMELING
DER

KONINKLIJ KE 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, 2 e §, van het Koninklijk besluit betreffende
de instelling der koninklijke Vlaamsche Academie.)
De boekenverzameling staat onder het toezicht
van het bestuur. De bewaring der boeken en hand.vesten is toevertrouwd aan den Bestendigen Secretaris. (Artikel 55 van de algemeene Wetten der
Academie.)

L
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 tusschenkomst
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 %an het gevraagde boek in een daartoe
bestemd register op twee aan elkander gehechte
aanvraagbewijzen. Het eene daarvan blijft in het
register bevvaard, het andere bekomt de leener,
als ontvangstbewijs, bij de teruggave des boeks.
IV.
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 bock 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 1 December van elk jaar in de Bibliotheek teruggebracht
zijn.
VIII.
Geen handschrift hoegenaamd wordt buiten het
lokaal der Academie geraadpleegd. Aanteekeningen
op boeken of handschrifien, plooien van bladzijden
en andere verminkingen zijn verboden.
IX.
De vrachtprijs, to betalen voor de boeken,
Welke de post niet verzendt, is ten laste van den
leener.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
DE BESTUURDER,

P. WILLEMS.
DE BESTENDIGE SECRETARIS,

FR. DE POTTER.

DE ONDERBESTUURDER,

N. DE PAUW.
Gent, Augustus :887.
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LIJST

DER BOEKEN

TOEBEHOORENDE AAN DE

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

EERSTE AFDEELING.

I.
Nederlandsche Taal- en Lettericunde.
Inleiding.
5 ACKERSDIJCK (W.). Observations sur la langue flamande sous le rapport des provinces meridionales. Tradutt
du Hollandais, par J.-C.-E. baron van Ertborn. Antwerpen, 1821, 8°.
10 BILDERDIJK (WILLEm). Verhandeling over het ye/band
van de dichtkunst en welsprekendheid met de wijsbegeerte.
Nieuwe uitgave. Amsterdam, W. Messchert, 1836, 8').
T5 BOLS (JAN). Over de welluidenheid der Nederlandsche
taal. Voordracht gehouden in het Genootschap « Met
Tijd en Vlijt ». Leven, gebr. van Linthout, 1873, 8°.
16 — — Over volksspraak en boekentaal. Redevoering uitgesproken op de vergadering cer Glide van Stnte-Luitgaarde, to Brugge, den 1 Mei 1876. Brugge, Am. de
Zuttere, 1875, 8°.
20

BUDDIN6H (D.). Dietsche Taal en Poezij, met betrekking tot de algeme me, kerkelijke en staatkundige gesteldheld des tijds, gedurende de mtddeleeuwen. Gorinchem,
A. van der Mast, 1859, 8°.
Archief. Geschied- en letterkundig Mengelwerk,
inhoudende : Jacob van Maerlant, een Zuid-Hollander,
enz. Gorinchew, bij denzelfde, 1859, 8'.

21 -

- 156 25 (BURMAN, FRANS). Eenige Aenmerkingen, de Nederduitsche tael aengaende. Utrecht, 1757, 12'.
26 — — Eenige nieuwe Aenmerkingen, de Nederduitsche
tael en verscheidene oudheden aengaende. Utrecht,
W Kroon, 1761, 8°.
3o CORNETTE (ARTHuR). Over het nut van de studie der
Nederlandsche letterkunde voor den Vlaamschen onderwijzer. Voordracht. Tweede uitgave, vermeerderd met
bibliographische aanteekeningen. Antwerpen, Mees en Cie,
1883, 8°.
35 DELFORTRIE (E.-J.). Memoire sur les analogies des
langues flamande, allemande et anglaise, ou etude comparee de ces idiOmes, en reponse a la question sui.
vante : Constater les analogies que presentent les langues
flamande, allemande et anglaise, malgre les modifications
qu'elles ont subies, et retablir la signification des mots
tombes en desuetude dans l'un de ces idiOmes par Celle
qu'lls ont conserves dans un autre. Brussel, M. Hayez,
1858, 4°.
40 DE SIMPEL (DAVID). Beredeneerde ontleding van de voornaamste grondregelen der Dicht-, Rede-, Tooneel- en
Uitgalmkunst, gevolgd van de Nederlandsche prosodia.
leperen, J.-B. Smaelen-Moerman, 1825, twee deelen 8°.
(Saamgebonden).
45 Proeve van oudheid-, taal- en dtchtkunst, door het
genootschap : Dukes ante omnia lifusae. Utrecht, A. van
Paddenburg en J. van Schoonhoven en Ci e, 1775, 8°.
(Bijzonderste stukken : Betoog der nuttigheid en floodzakeltikheid van de beocfening onzer Moedertaal.
Verscheidenheid der tongvallen.
De oorsprong onzer Moedertaal.
Overeenkomst der Hebreeuwsche en der Nederduitsche
taal.
Over de Spelling.
Over de spreekwijs : « Komen to doen », « Komen
zien » enz.
Over de St.-Antonis-Verkens.
Gedichten.)
46 — — Tweede proeve. Utrecht, A van Paddenburg en
J.-M. van Vloten 1782, 80.

- 157 (Bijzonderste stukken : Taalkundige aanmerkingen (over
Mid delnederl. woorden, rijm enz.)
Over Beene en gene.
Over eerie en ene.
Over het vermijden van basterd- en het invoeren van
verouderde woorden.
Oorzaak van het onderscheid tusschen nog, adhuc, en
nosh, necque.
Ophelderingen van sommige woorden, welke bij K1LIAAN
niet gevonden worden.
Geschiedenis der Rederijkkamers der stall e 1 Meijerij
van 's- Hertogenbosch.
Gedichten )
5o LEBROCQUY k P.). Analogies linguistiques. Du flamand
dans ses rapports avec les autres idiornes d'origine teutonique. Brussel, A. van Dale, 1845, 8°.
55 SCH RANT. Redevoering over het beoefenenswaardige
der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om
hare voortbrengselen. Gent, J.-N. Houd!n, i 818, 8°.
6o VAN ALPH14...N (HIERONYMUS). Digtkundige Verhandelingen. Utrecht, P.-W. van der Veer, 1782, 8°.
(Bevat : Inleidende verhandeling. Verhandeling over
het aangeborene in de poezij.)
65 VAN DER VOORT (M.-J.-F.). Coup d'ceil sur la langue
et la litterature tiamande en Belgique, consideree comme
langue et litterature nationale. Antwerpen, gebr. de
We y er, 1837, 80.
70 VAN KAMPEN (N.-G.). Redevoering over den geest der
Nederlandsche letterkunde, vergeleken met die van
andere volken. Haarlem, erven Fr. Bohn, 183o, 80.

II.
Geschiedenis der Nederlandsche Taal- en
Letterkunde.
75 ALBERDINGK THUM (P.-P.-M.). Spiegel van Nederlandsche letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. Loven, Karel Fonteyn, 1877-1878, twee deelen 8°.

- 158 I-II. De geschiedenis der Letterkunde.
III. Lettervruchten in gebonden en ongebon len stijl.
8o BETHUNE (JAN). Vlaarnsche letterkunde in de laatste
tien jaren. (Getrokken uit het Belfort). Gent, 1888, 8°.
85 CLAES (D.). De Nederlandsche letterkunde in Belgie
sedert het begin der XIX' eeuw. 1879. (Overdruk.) 8°.
90 DE BACKER (Louis). Rapport a Monsieur le Ministre
de l'instruction publique et des cultes de France sur
l'histoire et retat des lettres en Belgique et dans les
Pays-Bas. i re pantie. Langue neerlandaise. Paris, Aug.
Aubry, 1862, 8°.
g5 DE BAST (M.-J.). Recherches historiques et litteraires sur
la langue celtique, gauloise et tudesque, Gent, J.-N. Houdin, 1815, 4°.
ioo DE 'S GRAVENWEERT (J.). Essa y sur l'histoire de
la litterature neerlandaise. Amsterdam, Spin, i83o, 8°.
io3 DE GROOT (D.). Nederlandsche Letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen, door D. de
Groot, L. Leopold en R. Rijkens. Zesde, gewijzigde
druk, b.ewerkt door L. Leopold, Groningen, J.-B. Wolters, 1887, twee deelen, 8°.
io5 DE VRIES (JERomiNo). Proeve eener geschiedenis der
Nederduitsche Dichtkunde. Tweede druk. Amsterdam,
P. Meijer Warnars, 1835-1836, 4 deelen, 12°.
io EVERTS (W.). Geschiedenis der Nederlandsche letteren.
Een handboek voor gymnasien en hoogere burger scholen.
Met eene verklarende woordenlijst. Derde, herziene druk
Amsterdam, C.-L. van Langenbuysen, 1885, 8°.
115

HOFDIJ K (W.-J2). Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Zevende druk. 's-Gravenhage, Joh. Ykema,
1866, 8°.

120

LEJEUNE (J.-C ). Letterkundig overzigt en proeven van de
Nederlandsche Volkszangen. 's-Gravenhage, J. I mmerzeel,
1828, 8°.

121

- Bouwstoffen voor de Nederlandsche Letterkunde en
hare geschiedenis; verzameld, en onder afdeelingen gerangschikt. 's-Gravenhage, J. Immerzeel
1829, 8).

1 59 125 JONCKBLOET (W.-J.). Geschiedenis der Nedeilandsche
letterkunde. Derde, geheel omgewerkte uitgave. &oningen, J.-B. Wolters, 1885, 6 deelen, 8°.
Eerste deel : Middeleeuwen.
Tweede deel : Middeleeuwen en XVP eeuw.
Derde en vierde deel : XVII e eeuw.
Vijfde en zesde deel : XVIII e en XIX* eeuw.
130 PENON (GE0RG.). Bijdragen tot de geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde. Groningen, J.-B. Wolt,rs,
1880-1884, 3 deelen 8° (saamgebonden).
135 SCHOTEL (G.-D.-J.) Letter- en oudheidkundige avondstonden. Dordrecht, Blusse en Van Braam, 1841, in-8°.
(Joost de Menyn. — Margaretha Godewijck. — Verhaal van 't Heylig Hout, opgesteld door Pieter van
Sehoonhoven.)
140 SIEGENBEEK (M.). Kort begiip eener geschiedenis der
Nederlandsche Dichtkunde en Welsprekendheid. Hs. 4°.
141 — — Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde Haarlem, erven Fr. Bohn, 1826, 8°.
145 SNELLAERT (F.-A.). Schets eener geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde. Vierde, vermeerderde en verbeterde uitgave. Gent, C Annoot-Braeckman, 1881, 8°.
150 STECHER (J.). Histoire de la litterature neerlandaise
en Belgique. Brussel, J. Lebegue en C' e , 1887, 8°.
155 TEN BRINK (J.). Gescniedenis der Nederlandsche
letteren in de XIX e eeuw. In biographieen en bibliographien, 1830-1880. Eerste deel. Amsterdam, Tj. van
Holkema, 1888-1889 drie deelen.
I. De romantiek in Nederland. — Invloed van Engeland. — Invloed van Duitschland. — Invloed van Frankrijk. — Isaac da Cost-. — Jacob van Lennep. — J.-F.
Oltmans. — C. van Koetsveld. — J.-P. Hasebroek. —
Nic. Beets. — Anna Toussaint.
II. J.-J.-L. ten Kate. — Bern. ter Haar. — Everhard Potgieter. — J.-Alb. Alberdingk Thijm. — Willem
Jacobz. Hofdijk. — Mars Prager Lindo. — Lod.
Mulder. — Hendr.-J. Schimmel. — Carel Vosmaer. —
Conr.-Busken Huet. — J.-J. Cremer.

— 160 -III. Hendr. de Veer. — Gerard Keller. — P.-A.
de Genestet. — Fr. Haverschmidt. — H.-J.-A. Schaepman. — Justus van Maurtk. — Arnold Buning. —
W.-P. Wolters. — A.-S. Wallis. — Novellisten uit « de
Gids. » — Allard Pierson. — Marc. Ernants. — Multatulli. — Melati van Java. — Andere lyrische dichters.
— De Schoolmeester. — Vertolkiugen. — Jacques Perk.
— Het drama. — Jan ten Brink.
160 TE WINKEL, (Dr. J.). Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. Haarlem. Erven J. Bohn, 1887, 3 deelen, 8'.
165 VAN CAPPELLE (J.-P.). Redevoering over de verdiensten der Amsterdammers, ten aanzien van den opbouw
en de volmaking der Nederlandsche taal- en letterkunde...
(Zonder naam van drukker of jaartal.) 40.
170 VAN DUYSE (PRuDENs). Over Reinaert de Vos. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1882, 8°.
171 — — Cats' invloed op de Vlaarnsche letterkunde. Brussel.
Hayez. 80,
175 VAN KAMPEN. Beknopte geschiedenis der letteren en
wetenschappen in de Nederlanden, van de vroegste tijden
of tot op het begin der XIX.e eeuw. 's-Gravenhage, wed.
J. Allart en Ci e , 1821, drie deelen, 8°.
18o VISSCHER (L.-G.). Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Utrecht, Dannenfelser en Doorkilan,
1851-1832, 2 deelen, 160.
181 — — lets 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 13°
en Ile eeuw. (Overdruic) 8°.

182 - -

185 WILLEMS (JAN-FRANs). Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de zuidelyke promlien der Nederlanden. Antwerpen, J. Schoesetters, 1819 1823, 2 deelen, 8°.
190 YPEIJ (A.). Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche
tale. Groningen, J. Oomkens, 1812, 2 deelen, 8°.
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Letterkundige Geschiedenis.
195 ARNOLD (Tx.-J.-I).,Mededeelingen betreffende de Bibliographie d ..A. Middelnederlandsche letterkunde. (Overgedrukt uit de (Verslagen en Mededeelmgen der Kon.
VI. Academie.) 1889, 8°.
200

Bibliographic de Belgique. Journal officiel de la Librairie.
1875-1891. Brussel, H. Manceaux, gr. 8°.

203 BROECKAERT (Jan). Dendermondsche drukpers. Dendermonde F.-J. Ducaju, vader, 1890, gr. 8°.
205 Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden. Eerste gedeelte : Handschi iften. Leiden, E.-J. Brill, 1887, gr. -8°.
206 — — Tweede gedeelte. Drukwerken, 1 e deel. (Taal- en
Letterkunde.) Leiden, E.-J. Brill, 1885.
Idem 2e deel, 1887. (Geschiedenis. — Rechts- en
Staatswetenschappen. — Onderwijs. — Schoone kunsten.)

207 -

208 — — Alphabetische catalogus, bewerkt door Louis D.
Petit. 1889.
212

Catalogue des livres de la bibliotheque de l'Academie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. Premiere partie : Soctetes, etablissements,
admmisti ations publiques etc. Recueils periodiques.
F. -layez, 188 t - 1883, twee deelen, 8°.
Catalogue des livres de la Bibliotheque de l'Academie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. Seconde partie : Ouvrages non periodiques
(Sciences). Lettres. Brussel, F. Ha: T ez, 1887 4 deelen, in-8°.
— Ideal. Lettres. Brussel, F. Hayez, 1887, 8°.
— — Idem. Sciences morales et politiques. — BeauxArts. 1890, 80,

215 (Catalogue de la) Bibliotheque de Mt le baron de Stassart,
leguee a l'Academie royale de Belgique. Brussel. F. Hayez,
1863, 8'.
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220

Catalogue ,des manuscrits de la bibliotheque royale des
Ducs de Bourgogne. Brussel, gebr. Van Dooren, 18421857, 4 deelen, folio.
I. Resume historique. — Inventaire n° 1 — 18,000.
II. Repertoire methodique. Premiere partie.
III. (Premiere partie.) Idem. Bibliotheques. — Typographie. — Traites des etudes. - Compositions
litteraires. — Correspondance. — Voyages — Histoire : Ecriture sainte. Histoire ethnique. — Seconde
partie : Histoire des Pays-Bas.
IV. Repertoire onomastique des Ms, formant la 2° section de la Bibliotheque royale. Premiere partie :
Outrages dolt les auteurs sont connus.

225 Catalogue methodique de la Bibliotheque publique de la
vine de Bruges, par P.-7. Laude. Bruges, A. Bogaert,
1847, 8°.
Premier supplement, Daveluy, 1863. — Second supplement, Ed. Gailliard, 1882.
226

Catalogue methodique, descriptuf et analytique des Manusails de la Bibliotheque publique de Bruges, par P.-7.
Laude. Brugge, Tangbe, 1859, 80.

230

Cltalogue methodique de la Bibliotheque de Mali
Malines, E.-F. van Velsen, 1881, 8°.

'2s.

235 Catalogue general de la bibbotheque publique de la viile
de Terrnonde. Premiere partie. Dendermonde, D. Grootjans, 1883, 8°.
238 Catalogue des Manuscrits de la Bibliotheque de SaintOmer. Lille, V e Libert, (z. j.) 8'3.
240 DIRKS (SEavAus).) Histoire litteraire et bibliographique
des Freres Mineurs de l'Observance de St. Francois en
Belgique et dans les Pays-Bas. Antwerpen, van Os-de
Wolf, 1885, 8°,
245 DOEDES (J. I.). Collectie van Rariora. Inzonderheid
Godsdienst en Theologie. Utrecht Kernink en Zoon,
1887, 8°.
25o FLAMENT (AuG.-JAN). Catalogus der Stadsbibliotheek
van Maastricht, bewerkt vooral als « Bibliotheca Limburgensis ». Eerste deel. Maas;richt, J. Germain en C°.
1889 8°.
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255 HARTWIG (0.). Separatabdruck aus dens Ce,itralblatt far
Bibliothekswesen. Leipzig. Otto Harrassowitz, 1888, 8°.
258 NAGTGLAS. Catalogus der Brbliotheek van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen. Middelburg, 1853, 8.
260 PETIT (Louis D. Pibliographie der Middelneierlandsche
Taal- en Letterkunde. Leiden, E.-J. Brill, 1888, 8°.
265 TORFS (Lon.) Tijdmatig register der periodische drukpers
van Antwerpen. Nagezien, vermec rderd en uitgegeven door
C.-J. Hansen. Antwerpe,L, J.-E. Buschmann, 1873, 8°.
270 VAN DER HAEGH EN (F.). Bibliographie gantoise . Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs de Gand.
Gent, Eug. van der Haeghen, 1858-1869, 7 deelen, 8°.
275 VAN DER HAEGHEN (F.), ARNOLD (TH.-J.-I.) en
VAN DEN BERGHE (R.). Bibliotheca belgica. Bibliographie generale des Pays-Bas. Gent, wed. van der
Haeghen, 16'.
280 VAN DER MEULEN (R.). Brinkman's Catalogus der
boeken, plaat- en kalrtwerken, die geiurende de Laren
1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herd rukt ; in
alphabetische orde gerangschikt, met vermelding van
den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het petal deelen, de platen en kaarten, het formaat
en den pi ijs. Amsterdam, C.-L. Brinkman, 8°.
281 — — Idem voor 1883, 1884, i885 en 1886, vier deelen,
12°.
283 VOISIN (AuG.). Recherches historiques et bibliographiques sur la Bibliotheque de l'Universite de Gand. Gent, C.
Annoot-Braeckman, 1839, 8°.

IV.
Letterkundige studien, schetsen en kritiekcn.
285 ALLARD. Vondol en de Paus. Amsterdam, C -L. van
Langenhuysen, 1869, 8°.
290 ALTORFF ER (J.-C.). Op « Over,-lum ». Herinneringen
van een Congreslid aan den zesden September 1872.
Middelburg, J.-C. en W. Altoi ffer, 1872, 8°.
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295 BARKEN (HJALmAR). Fritz Reuter, Hans lif och diktning. Upsala, Ed. Berling, 8° 1877.
3oo BECFIGER (A.). E.-J. Potgieter. Een Nederlandsch criticus. (Getrokken uit het Belfort.) Gent, 1888.
3o5 Bemerkingen (eenige) als antwoord op de critiek van
Dr. J. Nolet de Brauwere van Steeland over « het
Menschom Verlost ». Brugge, A. van Mullem, 1885, 8°.
3to BEETS (NicoLAAs). Verscheidenheden, meest op letterkundig gebied. 2° herziene uitgave. Haarlem, Erven
F. Bohn, 1876, twee deelen, 12°.
311 — Verpoozingen op letterkundig gebied. Arnhem,
E. en M. Cohen, 1883, 12°.
315 BROUWERS (J.-W.). Jets nieuws over Vondel. Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 1879, 8'.
32o BUELENS (J.-B.). Briefwisseling met J.-F. WIllems,
schryver van het werk : « Tael- en letterkundige Verhandeiing opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden ». Antwet pen, Jansens-Van Merlen, 1821, 8°.
320' WI LLEMS ( J.-F.). Antwoord aan J.-B. Buciens, schrijver
van een werk, getiteld : Briefwisseling tusschen J.-F. Willems, enz. Antwerpen, J.-S. Schoesetters, 1821, 8°.
323 BUSKEN HUET. Litterarische fantasien en kritieken.
Haarlem, H.-D. Tjeenk Willink, 8', 1868-1889, 24
deelen 80.
I. Joost van den Vondel. — Jacob Cats. — HubertCorneliszoon Poot. — Pieter van Woensel. — A.-C.
Staring. — Isaac da Costi. — A. Boxman. — Lamb..
de Visser.
II. Jacob van Lennep. — Helvetius van den Bergh. —
C.-E. Koetsveld. — Mevr. Boosboom-Toussaint. —
Nicolaas Beets. — J.-A. Alberdingk Thijm. — H.-J.
Schimmel. — Multatuli.
III. De Lamartine. — Potgieter. — H. Murger. —
P.-A. de Genestet. — Sainte-Beuve. — Meilhac en
Halevy. — Mathilde Heine. — Groen van Prinsterer.
— Prevost-Paradol. — Voltaire. — Bakhuizen van
den Brink. — de Toekomst.
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IV. Joh. Gutenberg. — Goldsmith. — Simon Gorter.
— Dingelstedt. — Thackeray. Disraeli. — Ch. Dickens. — Gustave Droz. — Dumas fils -- Th.
Gauthier. — Rabelais. — Eliz. Browning. — Baderdijk. — Eene tooneelvoorstelling to Buitenzorg.
V. Maurits en Oldenbarnevelt. — Jan Pietersz. Coen.
Willem Usselinckx. — P.-P. Rubens. — Rembrand.
— Dagboek van Ds. Verbeet. — Daags na het feest
(2o December 1799.)
VI. De Van Haren's. — Cornelis van Lennep en de
zijnen. — Een borstbeeld van de Ruyter. — Tollens.
VII. B. ter Haar. — Bogaers. — \Vithuys. — Ten Kate
en zijne « Schepping. » — Van Zeggelen. — S. -J. van
den Bergh. — S.-E. Harthoorn. — D. Chantepie de
la Saussaye. — Fanity Fair. — H. de Veer. —
Laatste Nederlandsche Gedichten. — De Genestets
uitvaart. — J. de Bosch Kemper. — P. Undo.
John Lothrop Motley.
VIII. Hebreeuwsche twijfelzucht. — Kinderboeken. —
Uhland. — Sainte-Beuve. — George Eliot. — George
Sand en Oct. Feuillet. — Johana Kinkel en Agnese
Schebest.
IX. Ernest Renan en Edward Bulwer. — Karl Hase.
— Victor Hugo. — « Alcestis. » — Louise von
Francois. — Charles-Paul de Kock. — Sacher
Masoch. — Louise Ackerman. — Wilhelmine von
Hillern. — Gustave Droz. — De Dorpsvertelling.
X. Jacob Geel. — Jufvrouw Hasebroek. — P. Mijer.
— Letterkundig Kongres van Parijs. — Drie voorwaarden van kunstgenot. — Nederlandsche Tijdschriften in 1878.
XI. Francois Valentijn. — Mevr. Bosboom-Toussaint,
— Mevr. Elisa van Calcar. — Mevr. van Westhreene.
— Mevr. M.-C. Frank. — Maleia. — Mr. William
ten Hoet. — Dr. Jan ten Brink. — Justus van
Maurik jr. — C. Terburch. — Mr. W. van der
Vlugt.
XII. De Homerische gezangen. — Dante. — Shakespeare. — Milton.
XIII. E.-J. Potgieter (186o-1875.) — George Sand.
XIV. Mr. C. Vosmacr. -- Dr. J.-J. van Oosterzee.
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— Nicol. Beets. — S. Hoekstra Bzn. — Dr.
A. Person — Mr. Is. da Costa. - J. Kneppelhout. — Aart Admiraal. — Marius. — J.-M.-E.
Quos Ego. — Mr. S Vissering.
Dercksen.
XV. E.-J. Potgieter. — A.-W. Bronsveld. — Mr.
Jacob van Lennep. — J.-J. Cremer. — F.-C. Wilsen.
Boissevain. — Christine Muller.
— J. Gram. —
— H.-J. Schimmel. — H. Tidc'etnan. — H.-A. des
Amorie van der Hoeven. — Dr. A. Pierson. — Multatuli. — Dr. Acquoy. — Francisca Galle. — Dr.
A. Kuyper. — Van Zeggelen. — C. Honigh. —
Koopmans Van Boekeren. — Constantijn. — J -H.
Gunning, jr.
XVI. J. Land. — H. Schaepman. — P. Bunings.
— Mevr. Bosboorn-Toussaint. — Vosmaer. Multatuli. — P. van Limburg-Brouwer. — Theoph.
van Soerabya . — Anna Kruseman . — Betsy
Perk. — J. de Jonge. — J. Oosterman. Melati
van Java. — Francisca Galle. — van der Linden.
A. Pierson. — E.-J. Pot— J.-A. van der Chijs.
gieter. —
Cremer. — De Bull.
XVII. Ciênier. — Napoleon. — Byron.
Joh. Valckenaer. — Het Land
XVIII. P.-C. Hooft.
van Rubens -- C. Vosmaer. N.-P. van den Berg.
— M.-D. de Bruyn. — Over militairen dienstplicht.
XIX. Oude romans : J.-J. Rousseau. — Goethe. —
Elizabeth Wolff. — Bernardin de Saint-Pierre.
XX. Oude romans : Chateaubriand. — Mad. de Stael.
— Benjamin Constaht.
XXI. Virgilius. — George Eliot en haar laatste werk,
— Lord Beaconsfield. — Em. de Girardin. -- Thomas
Carlyle. — Arnold Mortier. Edm. About. —
Jules Valles. — Victor Hugo, 1 Juni /885. — Ern.
Renan en Louise von Francois. — Emile Zola. —
Nieuwe Nederlandsche letteren.
XXII. Elizabeth Wolff. — Agatha Deken en Jacoba
Potgietei's ktitiek.
Jacoba Busken.
Deken.
— G.-W. Vreede. — J. Kneppelhout. — Dr. Jonckbloet. — Johannes van Vloten. — Multatuli. — J.-A.
Alberdingk Thijm. — E. Jorissen. — De Romantiek
in Nederland.

-- 167 XXIII. Muliêrc. — Nieuwe. Russische letteren. — De
nieuwe zwaite tijd. — Nieuwe Fransche letteren. —
Alphonse Dadet. — Ern. Renan. — Jul. Stinde. —
Nede; land en Pruisen in 1787. — Paul Bourget. —
Graaf Tolstoi. — Emile Zola. — J.-V. von Scheffel,
(1826-1886 .
XXIV. Bellamy. — D. school van Bellamy — Van der
Palm en Bilderdijk. — De Patriotten en Simon Stijl.
— Van \Voensel en Loosje. — Feith en Kinker.
XXV. Bilderdijk. — Murger. — lets over het Leven,
— Een schouwburgavond. — Emile Zola. — J.-A.
Alberdingk Thijm. — G. Valette. — Henry Babusion.
— Nieuwe Hodandsche letteren.
325 CLAES Ds.). K.-L. Ledeganck, Biographisch-Letterkur.dige studie. Antwerpen, 1876, 8 0 . (Ult. de Vlaamsche
Kunstbode.
326 (CLAES, D) Conscience's meesterstuk : « Wat eene
moeder Tilden kan, » in de macht der Wandalen. Taalen letterkundige studie. Gent, S. Lcliaert, A. Sider & C),
1888. (Overgedrukt uit het Belfort) 80.
33o CLAEYS (H.). Verhuir.en, door Hilda Ram. (Gettokken
uit het Belfort.) Gent, 1888.
331 — — Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden, door
Julius de Geyter. Critisch overzicht. (Idern.) 1888.
332 — — Terugkeer tot Vondel. Gent, S. Lehaert, A. Siffer
en C.', 1887, 80.
335 DAEMS (S.). `Vie a Spoken » zag. (Getrokken uii het
Be fort.) Gent, i886.
336 — — Dr. J.-F.J. Heremans en diens scheppingen op taalen letterkundig gebted. (Uit de Wachter.) 1882.
337 — — J.-A. van Droogenbroeck (Jan Ferguut). Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1887, 8°.
337 — — Kanunnik van Spilbeeck's werk : « de Abdij van
Tongerloo. » (Uit het Belt°, t.) )888.
338 — — Voorstel tot heruitgave van De Buck's « Troost
en Medezt i ne-wynckel. ». Gent, A. Siffer, 1890, 8°.
(Overdruk uit de Versiagen en Mededeelmgezz der
Academie.)

-- 168 340 DE GROOT (J.-V.). Vondel, in zijne « Bespiegelingen. »
Eene letterkundige studie. Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 1879, 8'.
345 DE LAET (J.-A.). Palamedes. Een klinkdicht van Vondel
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1861, 8°.
35o DE LEPELEER (EuG.). Makamen en Gazelen. Proeven
Oostersche poezie door Jan Ferguut. (Getrokken uit
het Belfort) Gent, S. Leliaert, A. Suffer et Ci e, 1888, 8'.
351 — — Lars Dilling. schetsen (Idem). 1888.
355 DE PAUW (Jhr. N.). De Vlaamsche Academie der Artevelden-eeuw. Redevoering gehouden in openbare zitting
der Konunklijke Vlaamsche Academie den 29 December
1888. Gent, 1888. (Overgedrukt uit de Verslagen en
Mededeelingen der Academie.) 8°.
36) DE VOS (AM.). De critiek en « Een Vlaamsche jongen, »
door Warenaar. Gent, I.-S. van Dooselaere, 188o, 12°.
361 — — Nog over critiek, door WaTenaar, Ibidem, idem.
362 — — Poets wederom p....toets. Na lezing van het artikei
door prof. Pol. de Mont, geteekend Olympio in « Jong
Vlaanderen ». Gent, F.-L. Dulle-Plus. 1882, 8°.
363 — — Eene herfstzottigheid onder de « Lentesotternijen ».
Antwerpen, 8°.
364 — — Max Rooses tegen Wazenaar over den vijfjaarlijkschen prijskamp van Nederlandsche letterkunde. Brussel,
D. van Doorslaer-Verbeken, 1886, 12g.
365 — Wazenaar over het verslag der jury van den vijfjnarlijkschen prijskamp voor Nederlandsche Letterkunde.
Ibidem, 'dem, 12'.
366 — Prijskamp en Academie. Gent, J.-L. Dulle-Plus,
1887. 12°.
367 — — Het Verraad-van Hoorde. — Vervolg van « Prijskamp
en Academie. » Gent, J.-L. Dulle-Plus, 1887, 12°.
368 — — Idem. Tweede vervolg op cc Prijskamp en Academie ».
36g — — Keerzijde van Van Beers' « Rijzende blaren ».
Lokeren, wed. de Smet-Themon, 1888, 12°.
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37o DE VOS (AM.). Keerzijde van Van Beers' « Rijzende
blaren». Bijvoegsel (aan Remo'. Ibidem, idem, 1888, 12°.
375 DIRKS (P. SERVATIUS). Oud en Nieuw op het gebied der
schoone letteren (Getrokken uit het Bclfort). Gent, S.
Leliae:t, A. Slifer en C°, .887, 8°.
38o HA ERYNCK (H.). Beoordeeling der « Histoire de la
litterature neerlandaise en Belgique par Stecher ». Brussel, D. van Doorslacr-Verbeken, 1887, 24°. (Overgedrukt
utt Flandria).
381 — -- Beoordeeling van D r Jan to Winkel's Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. (Overgedrukt uit
Flan& ia). Schaarbeek, D. van Doot slaer-Verbeken,
1887, 80.
385 HALBERTSMA (J.-H.). Beoordeeling van L.-J. Visscher's
« Ferguut ». 1838. 8°. (Overgedrukt uit de Algemeene
Konst- en Letterbodo.)
387 HANSEN. Vondel. 1679-5 Februari 1879. Voordracht en
gedicht. Antwerpen, Edm. Mertens, 1879, 8°.
390 (HENDRICKX. J.-Fr.) Dichter de Koninck, beoordeeld
door Dr. Jan Nolet de Brauwere van Steeland. (Gent),
1875, 80.
395 LOOTEN (CAMILLE). Etude litteraire sur le poke neerlandais Vondel. Rijsel, gebr. Le Bigot, 1889, 8'.
400 MOLTZER (H.-E.). Studien en schetsen van Nederlandsche Letterkunde. Haarlem. Erven F. Bohn, 1881, 8'.
I. De invloed der Renaissance op onze Letterkunde.
II. Broekhuizen.
III. Brederoo's « Liedtboek ».
IV. Starter's tooneelspelen.
V. Vondel's « Jefta ».
405 NYHOFF (D.-C.). Beroemde schrijvers. Utrecht. J.-L.,
Beyer, 1877.
Kingsley. — Gcethe. — Auerbach. — Ouida. — Alfred
de Musset. — Richard Wagner. — Bulwer. -- Tieck.
— Schlegel. — De Duitsche romantiek van 18501870. — Heinrich Heine. — Henri Taine — George
Sand.
41 0 ROERSCH (L ). Een onuitgegeven Nederlandsch gedicht
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van Janus Dousa. (Overgedrukt uit de Verslagen en
Mededeelinge” der Kon. VI. Acad.). Gent, 1887.
415 ROOSES (MAX). Schetsenboek. — Zuid-Nederlandsche
schrijvers onzer eeuw : J.-Fr. Willems. — Ledeganck.
— Theodoor van Ryswyck. — Conscience. — J. van
Beers. — Frans de Cort — J. Vuylsteke. — Em. Hiel.
— Rosalie en Virginie Loveling. Gent, C. AnnootBraeckman, 1877, 12e.
416 — — Nieuw Schetsenboek : Het Nevelingen-Lied en de
Heidenliederen der oude Edda. — Geuzen en Anti-GeLizenliederen der XVI e eeuw. — Pater Poirters. — Willem
Osier. — De Zuid-Nederlandsche DIchteis van 183o tot
1880. — Hendrik Conscience. Ibidem, idem, 1882, 12°.
417 — — Derde Schetsenboek : De jongste Richtin; in de
Zuid-Nederlandsche letterkunde. — Jan van Ryswyck. —
Taine. — Renier Snieders. — Pol de Mont. — Virginie
Loveling — A. Rodenbach. — Historische romans in
Duitschland. Onze dichters : Wazenaar. — Hilda Ram.
— L. de Koninck. — Jan van Beers. — Aug. Michiels.
Gent, idem, 1883, 120.
SANDBERG
(HJALMAR). Giuseppe Giusti, Hans lif och
420
diktning. Noorkoping, M.-W. Wallberg en 0', 1877, 8°.
425 SC',--IELTEMA (JAcoBus). Anna en Maria Tesselschade,
de dochters va.-1 Roemer Visscher. Amsterdam. J.-W.
Ynterna en C Le 1808, 8'.
4 30 SEGERS (GUSTAAF). Joost van den Vondel. Verslag der
Antwerpsche feesten ter gelegenheid der driehonderdste
verjaring van Vondel's geboorte, benevens zeven studien
over het leven en de werken van Nederlands grootsten
dichter. Antwerpen, H. en L. Kennes, 1888, 80.
431 — — Joost van den Vondel. Studiên over het lever'
en de werken van Nederlands grootsten dichter. Antwerpen, H. en L. Kennes, 8°.
435 SIFFER (A.) en KERKHOFS (P.). Pater Servatius Dirks.
Gent, 1889, 8'. (Getrokken uit het Belfort).
4 36 SIFFER (A.). Multatuli, Gent, Idem, 1890, 8'.
440 STALLAERT (K.). Verslag van den Jury gelast met de
toewijzing van den vijfjaarlijkschen prijs der Vlaamsche
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letterkunde voor het tijdvak van 186o tot 184 Brussel
,
Deltombe, 1865, 8°,
445 STILLEMANS (A ). J. Vondel, et son poeme : les Mysteres
de l'Autel (Altaergeheimenissen). Etude historique et
litteraire. Leuven, Van Linthout et 0°, IS6o, gr -8°.
447 TEN BRINK (JAN\. Litterarische schetsen en kritieken.
Leiden, A.-W. Sijthoff, 188o-1884, 14 deelen in-8°.
I. De Renaissance in Nederland. — Noord- en ZuidNederlandsche Letterbond. — De Bornier. — Virginie
Loveling. — J.-J. Cremer. — De heldendaden van
den vernuftigen Jonkheer de Ponthau. — Een standbeeld voor Spinoza.
II. Rosmade. — Tooneelmijmeringen. — Maq-Reizen.
— Gustave Flaubert. — Vondel's « Leeuwendalers N),
— Fransche romans,
III. De Litteratuur der Reinaertsagen. — Marie de
Fuldau. — Bilderdijk. — Dr A. Pierson. — Dr B. ter
Haar. — Prof. J.-J. van Oosterzee. — De Vlamingen
over Multatuli. — Lindo en Cremer. — Dr. J .-P.
Heye. — Anna Rooze van J.-J. Cremer. — Mr. Jacob
van Lennep.
IV. Haagsche kleinigheden. — Robert Hamerling. —
Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871.
V. Henri Rochefort. — Gustave Flaubert. — Robert
Hametling. — De geschiedschrijvers der Fransche
omwenteling. -- Fransche karikaturen. — Victor
Hugo. — Theophile Gautier.
VI. Charles Dickens. Zijne eerste romans.
VII. Uit de letterkundige geschiedenis van den dag
(1877-78). — Lindo. — Potgieter. — Paul Deroulede.
— Marcellus Emants. — Mina Kruseman. — Louise
Steffert. — Cremer. — Huet. — Frans de Cort. —
Sardou. — Th. Werndly (Didymus).
VIII. Lord Edward Bulwer Lytton.
IX. Victor Hugo. — Jules Janin. — De Nederlandsche
Taal- en Letterkundige Kongressen. — Henri Rochefort. — Frits Reuter. — Arsene Houssaye. -- Henri
Havard. — Edmondo de Amicis
X. Letterkundige Sprokkelingen. — George Sand. —
Hamerling's « Aspasia. » — De jongste romantische
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school in Frankrijk. — Schimmel's « Sinjeur Semeyns. » — De jongste dichtschool in Frankrijk. —
Rosalie en Virginie Loveling. — Henry Havard.
XI. Nieuwe Haagsche kleimgheden. — (1875-1876) —
E.-J. Potgieter. — H -C. Andersen — Jules Verne.
— Vi-torien Sardou. — Alph. Daudet. — Robert
Hamerling.
XII. Letterkundige Mozatek. — In Belgie na den oorlog
van 1870-1871. — « L'annee terrible » van Victor
Hugo. — « Rabagas, » van Victorien Sardou. —
Gustave Droz. — Annie Foore. — Dr. J.-C. Haeke
van Mynden. — Bij den dood van lord Lytton. —
Mr. P.-A.-S. van Limburg-Brouwer.
XIII. Letterkundige Mengelinger,. — Klaasje Zevenster
in China. — Victor Hugo en Mad. Drouet — Marcellus Emants. — Sacher-Masoch. — De staart van
Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. — Het
Haagsche Tooneel. — Nieuw licht over Betje Wolff.
— Het zeventiende letterkundig congres to Mechelen.
— Amadts-romans.
XIV. Emile Zola.
450 VAN DROOGENBROECK (J.). Nederlandsche Letterkunde. Vijfjaarlijksche prijs Zevende tijdvak (18' 0=1884).
Verslag der jury. Brussel, drukkerij van den illoniteur
beige, 1886, 8').
455 VAN HOORDE (J.) Dr. Amand de Vos. Gent, J. Vuylsteke, 1887, 16n.
4 60 VAN VLOTEN (J.) — Jonckbloet's zoogenoemde Ges:hiedenis der Nedeilandsche letterkunde, ten dienste van
haar lezers getoetst en toegelicht. Arnhem, J. Rinkes
jr., 1876, 8°.
461 — — Vondel's eenvoud. Feestelijke toespraak. Amsterdam, Gebr. Binger, 1862, in-gr.-8'.
465 VERSNAEYEN (K.). Jacob van Maerlant en zijne werken.
Gent, C. Annoot-Braeckman, 1861, in 8).
478 VERSTRAETEN (A.-M.), S. J. Studien over Vondel en
zijn « Jozet in Dothan ». Gent, S. Leliaert, A. Siffer,
en Ci e , 1886, in-12".
WILLEMS (J.-Fr.) Zie BUELENS (J.-B.)
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47 3 WINKLER (JoHAN.) Hebei end Halbertsma, end Roelofs
Dykstra, 189o. 16°. (Overdruk.)
475 WORP (J.-A.). Jan Vos. Academisch proefschrift ter
verkrijging van den graad van Doctor in de wijsbegeerte en letteren. Groningen, J. Wolters, 1879, in-8°,

V.
Levensschetsen van Nederlandsche Schrijvers,
52o ALBERDINGK TM', M (Jos.-A.). Mr. Isaac da Costa.
Enkele trekker van 's dichters karakterbeeld. Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 186o, 8°.
480 — — Levensbericht van Joost van den Vondel, eenmaal genaamd : « 's landts oudste podet »; nog altijd :
« 's lands grootste ». Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 1879, 8°.
482 — — Portretten van Joost van den Vondel. Eene !aatste aflevering tot het werk van Mr. Jac. van Lennep.
Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 1876, in gr.-8°.
485 ALBERDINGK TH I JM (P.) Levensbericht van J.-C.-H.
Nolet de Brauwere van Steeland. Leiden, E. Brill. 188Q, 8').
BACKHUYZEN VAN DEN BRINK (R.-C.) Zie : Heemskei k (J.).
490 BAUMGARTNER (ALEXANDER). Joost van den Vondel.
Zijn leven en zijne werken. In het Nederlandsch overgebracht door A.-TH. H., 'net een brief aan den vertaler van Prof. J.-A Alberdingk Thijm. Amsterdam,
C.-L. van Langenhuysen, 1856, 8°.
495 BISSCHOP (W.). Justus van Effen, geshetst in zijn
leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der letterkunde in de 18 e eeuw. Utrecht, C. van der Post,
1859, 8°.
5oo BLOMMAERT (PH.) De Nederduitsche Schrijvers van
Gent. Gent, I.-S. van Doosselure, 1861, 8°.
5o5 BOUCHERY (JAN). Twee Vlaamsche Strijders : Jan-Frans
Willems (1793-1846). F.-A. Snellaert (1809-1872). Tweede
uitgaaf. Antwerpen, 1887, 8°.
510 BROUWERS (J.-W.) en PIETERS (H.-J.-H.) Ne6rlands
eerste Vondelsfeest voor het op to richten standbeeld,
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gevierd to Roermond op 5 Februari 1862. Amsterdam,
C.-L. van Langenhuysen, 1867, 4°. (Feestrede van Brouwers. Dichtstuk van Pieters.)
515 BULTYNCK (A.-V.). Verslag over de teestelijke betooging ter eere van Fr. de Potter en H. Claeys, op
22° November 1886. Gent, S. Leliaert, A. Sint . en Cie,
1887, 8'.

521 CHAN Is EPIE DE LA SAUSSAYE (D.). Rede gehouden
ter gedachtenis van M. Isaac da Costa. Leiden, J.-H. Zitman, 1868, 8°.
525 DA COSTA (Is.). Herinneringen uit het leven en den
omgang van Willem de Clercq. Amsterdam, H. HOveker, 1850, 8°.
53o DE ROEVER (N.). Vondel's woning in de Warmoesstraat, met « lendenen n en verdere geburen, opgehelderd
met een plattegrond. A nsterdain, C -L. van Langenhuysen, 1879, 8°.
535 Gedenkboek der Conscience-feesten, Brussel, 18Si (Feestviering. Opdrachten in dicht en pro-:a.) Roeselare, De
Seyn-Verhougstraete, 1882, 40.
540 Gedenkzull aan J.-Fr. Willerns toegewyd. Gent, C. Annoo tBraeckman, 1848, 8°.
545 GENARD (P.). Aanteekening over de voorouders van
Vondel. (Overgedrukt uit de Verslagen en 1114edeelingen
der Kor.. VI. Acad.). Gent, 1887.
55o GLEICHMAN (J.-G.). Het leven van Mr. A. Bogaers
(1795-1870) op vetlangen ztitter dochter uit zijne nagelaten papteren geschetst. Amiteri im, i_tLtzter en Basting, 1875, gr.-8'.
553 HANSEN (C.-J.) Hulde der Koiinklijke Vi iam.sche Academie voor Taal- en Letterkunde aan Dr. Klaus Groth.
1819- 24 April 1889. (Overgedrukt Lilt de Verslagen en
Mededeelingen de- Academies, Gent, 1889.
555 HASEBROEK (J.-P.). Overzigt van het leven en de
werken van Mr. Is. da Costa. (Overgedrukt Lilt da
Costa's kompleete Dichtwerken.). gr.-8°.
522 HASEBROEK (J.-P.) en SCHWARTZ (C) Ter nagedachtenis van Mr. Isaac da Costa. Amsterdam, H. de
Hoogh, 186o, 8°.

- 175 56o HAVER MANS (XAVEER). Verslag over Su oobant's jubelfeest, 1846-1871. Gevolgd door de beknopte geschi( denis
des Wz.jngaards in verband met de staatkundige gebeurtenissen, door Frans Luyten. Bruss'el, J.-H. Dehou,
1872, 8°.
565 HEEMSKERK (J.) en BAKHUIJZEN VAN DEN BRINK
(R.-C.). Mr. G. de Clercq herdacht. Amsterdam, P.-N.
van Kampen en Zoon, 1887, 8°.
570 KOENEN (H.-J.). Hieronymus van Alphen, als christen,
als letterkundige en staatsman. Amsterdam. H. Hoveker,
1844, 8°.
575 Leven (Het) van den beroemden Prins der Nedeilandsche
dichteren, Joost van den Vondel. Amsterdam, J.-B. Elwe, 8°.
58o Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen. Uitgegeven door het Genootschap, ter Spieuke voerende :
Kunst wor dt door arbeid verkregen. Leiden, C. van Hoogeveen j r, 1 782, 2 deelen, 8° (saamgebonden).
Behelst : Leven van Philip van Marnix, door Jan
Prins; van Sijbrand Feitama en Arnold Hoogvliet,
door Jan de Kruyff.
585 Levensberichten der afgestorven Medeleden van de Maats:happij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden.
Leiden, E.-J. Brill, 1888, 8°.
585 — — Ibidem, 1888, 8°.
5852 — — Ibidem, 1889, 8°.
590 MOROY (R.) en VAN DEN WEGHE (J.). Het leven
en de werken van kanunnik .1.-B. David, hoogleeraar
bij de Ka tholieke Hoogeschool. Lier, J. van In, 1882, 8°.
5g5 NELIS. Hendrik Conscience's Leven en \Verken. Drie
voordrachten. Brugge, A. de Zuttere, 1885, 8'.
600 NEPVEU (J.-I.-D.). Het 'even van Mr Hieronymus
van Alphen. Utrecht, J. G. van Terveen en Zoon.
1839, 8'.
6o5 OLLEFEN (L.-V.). Het leven van Joost van den Vondel.
Tweede druk Vermeerderd en met aanteekeningen verrijkt.
Amsterdam, J.-B. Elwe, 1783, 8°.
610 PLETTINCK (LEopoLD). Studien over het leven en de
vverken van Karel van Mander, dichter, kunstgeschiedschrijver en schilder, 1548-1606. Tweede verbeterde en
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merkelijk vermeerderde uitgave. Gent, S. Leltael t, A.
Suffer en C' e , 1887, 81.
615 ROERSCH (L ). Levensschets van J.-F.-J. Heremaas.
Brussel, F. Hayez, 1886, 12°.
620 Sctirijv.-Irs (Vlaamsche). Beknopte levensschetsen en portretten. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1886-1887, 12'.
625 SEVENS (THEODOOR). Jan Palfijn's leven, werken en
verdiensten, naar velerlei bronnen bewerkt. Kortrijk,
E. Beyaert, 1887, 8'.
63o SIFFER (A.) en KERKHOFS (P.). Pater Servatius Dirks.
(Getrokken uit het Belfort.) Gent, S. Leliaert, A. Suffer
en Cle , 1887, 8°.
635 TEN BRINK ( D r J ). Vondel bekroond door het dankbaar nageslacht. Eene herinnering aan de oprichtiug
van het stanibeeld en de Vondelsfeesten (1867). Arnhem,
D.-A. Thieme, 1868, 8°.
VAN DEN WEGHE. Zie : MOROY.
638 VAN DER AA. (A.-J .) Nieuw btographtesch, anthologiesch
en kritiesch Woorcivenboek van Nederlandsche dichters,
bijeen gebracht door... uitmakende tevens een vervolg
op Witsen Geysbeek's Woordenboek der Nederlandsche
dichters. Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 1864,
8', drie de_len.
64o VAN DUYSE (PRuDENs). Simon Stevin, naar Voorduin's
bekroond xverk , met eenige dichtstukk en . Brugge ,
A. Bogaert, 1846, 8°.
64 5 — Herinneringen aen het feest gevierd to Merckem,
den 20 Augustus 1844, ter eere van den dichter Sidronius Hosschius. Gent, C. Annoot-Braeckman, 18 ,5, 8°.
646 — — Levensschets van David Lindanus. Dendetinonde,
1850, 8').
65o VAN HOORDE (J.). J.-B -J. Hofman, van Kortrijk.
Zujn leven en zijne werken. Gent, Eug. van der Haeghen,
1876, 8').
523 VAN OOSTERZEE(J.-J.). lets over da Costa. Tweede druk.
Rotterdam, Verbruggen en van Duym, tweede druk,1861,8'.
655 VEEGENS (D ) lets over Jan Vos. (Overiruk) 8°.
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66o WILE-EMS (FRANS). Mgr. P. Claessens, zijn Leven en
streven en zijne verdiensten als Vlaamsch letterkundige.
(Getrokken uit het Belfort.) Gent, S. Leliaert, A. Suffer
& Cle , 1888, 8°.
665 WITSEN GEYSBEEK (P.-G.). Biographisch anthologisch
en critisch Woordenboek der Nederlandsche dichters.
Amsterdam, C.-L. Schleyer, 1821, zes deelen 8°.
I. Abe-Bijn,
II. Cab-Gijz
III. Hae-Ipe.
IV, Jac-Nyv.
V. Ogi-Ver.
VI. Vic-Zyp.

VI.
Middelnederlandsche letterkunde.
Inleiding. — Geschiedenis.
675 Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden,
(uitgegeven) door L.-G. Visscher, Utrecht, L. Bosch,
i835, 80.
68o BROECKAERT (JAN). Ecn wood over middelnederlandsche letterkunie. Gent, S. Leliaert, A. Suffer en Cle,
1887, 8°. (Getiokken uit Het Belfort.)
685 BROESE VAN GROENOU (H.) Nog lets over den Reinaert. Leiden, E.-J. Brill, 187), 8". (Overgedrukt uit
de Mededeelingen van de Maat qchappzj der Nederlandsche letterkunde to Leiden.)
690 CXRBASIUS (N.). Over Jan van Heelu en zljn gedicht
de Slag van Woeringen. 8 0 . (Uittreksel. Zonder naam
van drukker en 'onder jaartal.)
6g5 CLIGNETT (Jac.-ARN.). Vertoog over het aantal der
handschriften door Huydecoper gebruikt bij de uitgaaf
der Rijmkronijk van Melis Stoke. 's-Gravenhage, A.-J.
van Weelden, 1825, 80.
70o DE PAUW (NAP.). Bijdragen tot de geschiedei is der
Middelnederlandsche letterkunde in Vlaanderen. Gent,
Ad. Hoste, 1879, 8°. (Overgedrukt uit het Nederlandsch
Museum.)
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701 — — Ètude sui le poeme et les auteurs du roman
du Renard : Reinace t de Vos. (Extrait de la Biographie
nationale). Brussel, Bruylant-Christophe en C 1e, 1883, 8°.
702 — — Over den Madoc van Willem, « die den Reinaert
maecte », (Uit de Verslagen der Kon. Vlaamsche Academie ) Gent, S. Leliaert, A. Suffer en C1e , 1887, in-8°.
707 DE VRIES (M.). Brief aan D r \V.-J.-A. Jonckbloet.
Bijdrage tot de kritiek en verklaring van « Karel de
Groote en zijne XII Pairs. » Leiden, D. du Mortier en
zoos, 1845, in-8°.
712 GEZELLE (G.). Madoc. (Getrokken uit het Belfort.) Gent,
1887, in-8'.
945 HOFFMANN VON FALLERSLEBEN. Ubersicht der
mittelniederlandsche Dichtung. Zweite Ausgabe. Hann.)ver, C. Rumpler, in-8°. (I van 945 : Horae belgwae).
720 JONCKBLOET (W.-J.). Geschiedenis der middelnederlandsche dichtkunde. Amsterdam. P.-N. van Kampen,
1851, 3 deelen 80.
721 — — De Burchgravinne van Vergi. Eene proeve van
romantische dichtkunde in de XIV' emw. 's-Gravenhage,
gebr. Giunta d'Albani, 1842, 8°.
725 KALFF (G.). Het lied in de middeleeuwen. Leiden, E -J.
Brill, 1884, 80.
730 KLU1T (A.). Brief van den Leids,:hen Oud-Hoogleeraar
aan Mr. H. van Wyn over eenige Handschriften van
K. v in Alkemade, bijzonderlijk over Klaas Kolijn.
(Overdruk nit Van Wyn's « Huiszittend Leeven. ») in-8°.
735 MEIJER (G.-J.). Nalezingen op het leven van Jezus enz.
Verslag van den roman van Walewein, en andere bijdragen tot de oude Nederlandsche letierkunde. Groningen,
J. Oomkens, 1838, 8°.
740 MOLL (W.). De Boekerij van het St.-Barbaraklooster
to Delft, in de tweede helft der XV e eeuw . Eene
bijdrage tot de geschiedenis der middeleeuws,:he letterkande in Nederland. Amsterdam, G.-G. van der Post,
1857, 40.
745 MONE (FR.-Jos.). Ubersicht der Niederlandischen VolksLiteratur alterer Zeit. Tubingen. L -J. Fues, 1838, 8'.

- 179 75o SERRURE (C.-A.). Letterkundige Geschiedenis van Vlaanderen. Eerste deel. Nederlandsche en Fransche letterkunde
tijdens de XII', XIII e en XlV e eeuwen. Gent, E. de
Busscher, 1872, 8°.
755 SMITS (J.). Toevoegsel tot het geschiedkundig gedeelte van
de voorlezing, door N. Carbasius over Jan van Heelu
en zijn gedicht : de Slag - van \Voeringen ». 8° (UitCC

treksel.)
760 SNELLAERT (F.-A.) Verhandeling over de Nederlandsche
Dichtkunst sedert hare eerste opkomst tot aan de dood van
Albert en Isabella. Bekroond door de Koninklijke Academie
te Brussel. Brussel, M. Hayez, 183 8 , 4°.
765 SYMOENS (B.) Zur Kudrun. (Uit de Beitrage TiGeschIchte der deutsche'? S'prache, IX.)
770 TE WINKEL, (Dr J.). Maerlant's werken, beschouwd als
Spiegel van de XIII' eeuw. Leiden, E.-J. Brill, 1877, 8°.
771 — — De Borron's Joseph d'Arimathie en Merlin in
Maerlant's vertaling. (Overgedrukt uit het Tijdschrift
voor Nederl. Taal- en Letterkunde, 18Si.)
775 VAN ROOIJEN (A.-J.-SERvAAs). Over de Reinaard,
(9 bl.) in-8°. (Overdruk.)
780 VAN WYN (HENDRIK). Letter- en Geschiedkundige aanteekeningen op de Rijmkronijk van Jan van Heelu,
betreffende den Slag van Woeringen, in het jaar 1288.
Uitgegeven door W -y.-A. yonckbloet en A.- W. Kroon.
's-Gravenhage, A.-D. Schinkel, 1840, 4°.
(Als btilage daar.n : den Strijt ende Slach van Woeringen, in proza van de XVII - eeuw, eerst uitgegeven te Bimsel, brj Govaard Schoevaerts, 1646.)
782 VERWIJS (EEI.co). Dr. Brill's uitgave van Sinte Brandane
beoordeeld. (Overdruk.) 8'.
785 VISSCH ER (L.-G.). lets over Jacob de Coster van
Maerlant. Utrecht, L.-E. Bosch, 1838, 8°.
786 — — Over het Vaderland van Maerlant en de Zucht
voor de Letteren btj de Hollandsche Edelen in de XIIIe
en XIV' eeuw. (Overdruk.)
790 WAGENAAR (J.). Toets van de egtheid der Rymchronyke, die, op den naam van Klaus Kolyn, uitgegeven
is. (Overdruk.)
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VII.
Middelnederlandsche en nieuwnederlandsche
Versbouw. — Prosodia.
800 HESSELINK (GERRIT). Hollandsche dichtmaat een prosodie toegepast op het rythmus en metrum der ouden,
zoo . verre beiden in onze Hollandsche dichtkunde
zouden kunnen worden ingevoerd Amsterdam, weduwe
G..Warners en J.-W. Yntama en Ci e , 1808, 8'.
8oi — — Historie, Regels ende Bemerkingen wegens de
Nederduytsche Rym-konst, waergenomen ende bemerkt
ride beste ende vloeybaerste Rym-Dichters; opgesteld
door eenen Liefhebber der zelve. Antwerpen, 1773, 8".
8o6 KINKER (J.). Proeve eener Hollandsche Prosodia, over
gegrond op, en door het gehoor getoetst aan de uitspraak onzer taal, door het beproefde gedeelte onzer
natie, en toegepast op het rythmus en Metrum der
ouden, in zoo verre beiden in onze Hollandsche dichtkunde zouden kunnen worden ingevoerd. Amsterdam,
Joh. Allart, 1818, 8).
810 VAN HELTEN (Dr. W.-L.). Over middelnederlqndschen
versbouw. Groningen, J.-B. Wolters, 1884, 80.
815 VAN DROOGENBROECK (M.-J.-A.). Verhandeling over
de toepassing van het Grieks:h en Latijnsch metcum op
de Nederlandsche podzij. Bekroond door de Koninklijke
Academie van Belgie. Brussel, F. Hayez, 1886, 80.
82o VAN DUYSE (PRuDENs). Verhandeling over den Nederlandschen versbouw. Twee deelen. 's-Gravenhage,
M. Nyhoff, 1854, 8°.
825 VAN LOO (TH.). Vlaemsche Dichtkunst in vier zangen
In heldenverzen beschreven, en verrijkt met geschied- en
letterkundige aenteekeningen, gevolgd door de Vlaemsche
prosodia. Brugge, Noos, 1842, 80.
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VIII.
Middelnederlandsche Dichtwerken.
83o Aiol. Oude en nieuwe fragmenten van den Middelnederlandschen, Aiol. Met aanteekeningen uitgegeven door
Dr... Verdam. Leiden, E.-J. Brill, 1883 8°.
Bediedenisse van der missen (die). Met ophelderende
aanteekeningen uitgegeven door A.-C. Oudemans. 8'.
(Uittreksel. Zonder naam van drukker en zonder jaartal.)
835 Beowulf. Mit ausfuhrlichem Glossar herausgegeben von
MoritT Heyne. Ffinfte Auflage, besorgt von Adolf
Socin. PadeeDorn en Munster, Ferdinand Schoningh,
1888, 8°.
840 Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der XIII° eeuw,
naar tijdsorde gerangschikt en biographisch toegelicht
door D r 7. van Vloten. Arnhem, Rinkes, 1871, 8°.
845 BOEC (DE). Van Catone, een Dietsch leerdicht, uit het
Latijn, naar een handschrift van het einde der XIII° eeuw.
Gent, C. Annoot-Braeckman, 1846, 8°.
BLOMMAERT (Jhr. PH ). Zie : Gedichten (oudvlaemsche),
en : Theophilus.
85o BOENDALE (JAN), gezegd JAN DE CLERC. Der Leken
Spieghel. Leerdicht van den jare 133o. Uitgegeven door
D r M. de Vrzes. Leiden, du Mortier en Zoo 1, 1844,
3 deelen 8° (in twee deelen gebonden).
851 — — De Brabantsche Yeesten of Rijmkronijk van Braband. Brussel, M. Hayez, 1839-1869, drie deelen, 40.
852 BOENDALE (JAN) en VAN AKEN (HEIN). Nederlandsche
gedichten uit de XIV° eeuw. Brussel, F. Hayez, 1869,
in-8°.
853 — — Van der Wive Wonderlijcheit werdt u hier een
deel gheseit. Een gedeeltelijk onuitgegeven hekeldicht, met
inleiding door K. Stallaert. Gent, S. Leliaert, A. Suffer
en 0°, 1889, 8°. (Overgedrukt uit de Dietsche Warande.)
858 Boerden (Dit sijn X goed,). Uitgegeven en toegelicht door
D r Ecico Verwijs. 's-Gravenha ge, M. Nijhoff, 1861, 8'.
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862 Borchgravinne (de) van Vergi. Middelnederlandsch gedicht
uit het begin der 14e eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven door S. Muller. Leiden, E.-J. Brill,
1873, 8°.
866 Brandane (van sinte). Uitgegeven door D r W.-G. Brill.
Groningen, J. Wolters, 1871, in-8'. (Bibliotheek van
middelnederlandsche letterkunde)
Bruchstacke mittelniederlandischer Gedichte, nebst Loverkens. Herausgegeben von Hofmann von Failersleben.
Hannover, C. Riimpler, 1862, 8°. (XII van 945 : Horae
belgicac.)
Caerl ende Elegast. Edidit et illustravit Hoffmanni Fallerslebensis Leipzig, J.-A. Brockhaus, 1836, 8°. (IV
van N r 945 : Home Belgicae.)
870 Cassamus (Roman van). Fragment. Uitgegeven door Dr
Eelco Verwijs. Groningen, J. Wolters, 1868, 80.
(Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde.)
875 Denkmaler altniederlandischer Sprache and Litteratur.
Nach ungedruckten Quellen, herausgegeben von Eduard
Kausler. Tubingen, L. Friedrich Fues, 1840-1866. brie
deelen, 8°.
I. Reimchronik von Flandern.
II. De Rose.
Heymelichede der heymelicheit.
0 Intemerata !
De bouc van Seden.
Catoen's Leeren.
Wapene Martin : — Deerste Martin. -:— Dander
Martin. — Dit es de derde Martin. — Een disputacie tusschen S. Marien en ten Cruce.
III. Sproken eq.
88o DE WEVEL (GILLIs). Leven van Sinte Amand, Patroon
der Nederlanden. Dichtstuk der XIV e eeuw. Gent,
D.-J. van der Haeghen, 1842-1843, 8'). (Uitgaven der
Vlaamsche Bibliophilen.)
885 Disticha Catonis (de), in het Middelnederlandsch. Uitgegeven door Adr. Beets. Groningen. J. Wolters, 1885,
8°. (Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde.)
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890 DUNGEI. (HERMANN). Die Sage vorn trojanischen Kriege
1 _ dem Bearbeitungen des Mittelalters uni ihren antiken
Quellen. Leizig, F. Vogel, 1869, 8').
895 Eprsche fragmenten (Middelnederlandsche) Urtgegeven
door D' G. Kalif. Groningen, J. Wolters, 1886, 80 . (Bibli-

otheek van Middelnederlandsche letterkunde.)
900 Esopet. Uitgegeven, met inleiding en woordenhjst, door
D r yan te Winkel. Groningen, 3. Wolters, 1881, 8°. (Bibli-

otlzeek van Middelnederlandsche letterkunde )
go y Ferguut. Uitgegeven door L.-G. Visscher. Utrecht, Natan,
1836, 8').
go6 — — Nieuwe uitgave van D r Eelco Verwijs. Uit zijne
nalatenschap uitgegeven en van een glossarium voorzien
door D r .7. Verdam. Groningen, J. Wolters, 1882, 8'.

(Bibliotheck van Middelnederlandsche letterkunde.)
gob Fragment van een gedicht betreffende de zamenkomst van
keizer Frederik III met Karel van Bourgondie te Trier
in 1472, door .7. Tideman. (Overdruk.) 8°.
gog Fragment van Seghers' Parlement van Troyen, volgens
een handschrift uitgegeven door Gallee. (Overgedrukt

nit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Id
910 Altniederlandtsche Gedichte vom Schlusse des XIII. bis
anfang des XV. Jahrhunderts. Zweiter Theil. Nach
einer altniederlandischen Handschrif, mit Anmerkungen
herausgegeben (door Edw. von Kausler). Leipzig. L.-W.
Reisland, 1866, 8'.
915 Gedichten (Oudvlaemsche) der XII e, XI II e en XI ve eeuwen.
Uitgegeven door jhr. Ph. Blommaert. Gent, L. Hebbelynck, 1838 1851, drie deelen 8°.
917 Gedichten Lilt de verschrllerhie tijdperken der Noord- en
Zuid-Nederlandsche litteratuur. Verzameld, naar tijdsorde
gerangschikt en toegelicht door .7.-A. Alberdingk Thijm
Amsterdam, C.-L. van Langenhuysen, 183o, twee deelen 8°.
Eerste bundel : XII e-XVI e eeuw.
Tweede bundel : i(x)o-1635.
920

Geschiedzangen (Nederlandschel, naar tijdsorde gerang-

- 184 schikt en toegelicht door 7. van Vloten. Amsterdam,
K.-H. Schadd, 1864, twee deelen 12 (saamgebonden).
925 Grimbergsche (de) Oorlog. Riddergedicht uit de XlV e eeuw.
Met inleiding van Ph. Blommiert. Twee deelen. Gent,
C. Annoot-Braeckman, 1854, 8', XXVII — 261 en 376 bl.,
en io blz. met gekleurde wapenblazoenen . (Uitgave der
Vlaamsche Bibliophilen.)
93o HADEWYCH. Werken van Zuster... I. Gedtchten. Gent,
C. Annoot-Braeckman, 1875, 8°, 3o 1 bl. (Uitgave der
Vlaamsche Bibliophilen.)
935 Heemskinderen (De vier), onuitgegeven fragment der
Mtddelnederlandsche vertaling van den roman, medegedeeld door D r W. Bisschop. Leiden, E.-J. Brill,
1866, 8°.
940 HEINRIC. Roman van Heinric en Margriete van Limborch.
Uitgegeven door L.-Ph.-C. van den Bergh. Leiden,
L. & J. Luchtmans, 1846, twee deelen 8).
945 Horae Belgicae. Studio atque opera Hoffmann Fallerslebensis. Leipzig, Breslau, Hannover, ' 836-1862, 12 deelen 8°.
I. Ubersicht der mittelniederlandische Dichtung. Zweite
Ausgabe.
II. Hollandische Volkslieder.
III-IV-V. Floris ende Blancefloer.
VI. Esmoreit enz. (Zie : Altniederlandische Schaubuhne.)
VII. Glossarium Bernense.
VIII. Loverkens.
IX. Altniederlandische Sprichworter.
X. Niederlandische geistliche Lieder.
XI. Antwerpener Liederbuch.
XII. Bruchstucke mitteiniederlindischer Gedichte, nebst
Loverkens.
95o Karel den Grooten en zijne XII Pairs. Fragmenten,
uitgegeven door D' W.-y.-A. Joncbloet. Leiden, D. du
Mortier en Zoon, 1844, 80.
g55 KOLIJN (KLAAs). Rymchronyk, met letterkundige en
historische aanteekeningen. 's-Gravenhage, P. de Hondt,
1745, folio.

- 185 Lantsloot ende die scone Sandrijn. — Renout van Montalbaen. Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben.
Breslau, Georg.-Philip Aderholz, 1837, 8 0 . (V van 945

Horae Belgicae.)
96o Leven van Sinte Christina de Wonierbare. in oud-Dietsche
rijmen, naer een perkementen hs. uit de XIV e of
XVe eeuw, met inleiding, aenteekeningen en andere
bijvoegsels voor de eerste mael uitgegeven door 7.-H ..
Bormans. Gent, C. Annoot-Braeckman, 185o, 80.
96', Levene ons Heren (Van den). Naar een hs. der XV e eeuw,
uitgegeven door P.-7. Vermeulen. Utrecht, van der Moude,
184 3, 8".
970 Leven (Het) van Jezus. Een Nederlandsch handschrift uit de
XIII° eeuw. Met taalkundige aanmerkingen, nu het eerste
uitgegeven door G.-7. Meyer. Groningen, J. Oomkens,
1835, 80.
Liederen. Zie verder.
975 Lorreinen (Roman der), nieuw ontdekte gedeelten, uitgegeven door Dr 7.-C. Mathes. Groningen, J. Wolters, 1876,
80 . (Bibliotheek van middelnederlandsche letterkunde.)
976 Lorreinen. Zwei fragmente des mittelnederrandischen
Romans der Lorreinen. Mitgetheilt von Prof. Dr Hermann
Fischer. (Uittreksel.) 40.
98o Made;g1.-iiis' kintsheit. Al de gekende fragmenten critisch
uitgegeven en vergeleken met het Duitsche handschrift,
door jhr. N. de Pauw. Gent, A. Siffer, 1889, 8 0. (Uitgave

Kon. Vl. Academie.)
g81 (Malegis.) Die schOne Historie von dem Ritter Malegis,
der das bertmthe Ross Baiart gewann, und viel wonderbare und abenteuerliche Geschichten betrieb. (N r 1 der

Deutsche Volksbitcher nach den altesten A usgaben hergestallt von Karl Simrock.) Francfort a/M, (1865),
Christian Winter, 120.
985 Middelnederiandsche fragmenten, medegedeeld door M. de

Vries.
(Overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nederl. Taalen Letterk., III. — Behelst fragmenten van : den
roman van Lorreinen, del: roman van Limborch,
het eerste boek van den Lancelot.)

- 186 990 Moriaen. Uitgegeven, met inleiding en woordenlijst,
door Dr San to Winkel. Groninwen, J. Wolters, 1878,
80 . (Bibliotheek van middelnederlandsche letterkunde.)
995 Natuurkunde van het geheel-al, gehouden voor het werk
van zekeren broeder Gheraert. Een Nederduitsch oorspronkelijk leerdicht uit het laatst der XIII' of het
begin der XIVe eeuw. Uitgegeven door J. Clarisse.
Leiden, S. en J. Luchtmans, 1847, 8°.
woo Parthonopeus van Bloys. (Ouddietsche fragmenten). Uitgegeven door 7.-H. Bormans. Brussel, F. Hayez, 1871, 80.
1003 Een paar fragmenten van den Roman van Perchevael,
uitgegeven door 7. van Veerdeghem. Brussel, F. Hayez,
189o, 8'.
1oo5 PENNING en PIETER VOSTAERT. Roman van Walewein.
Uitgegeven door W.-7.-A. Jonckbloet. Leiden, D. du
Mortier en Zoon, 1846, twee deelen, 8°.
1010 POTTER (DIRK). Der minnen loep. Uitgegeven door
P. Leendertr, Wz. Leiden, B. du Mortier en Zoon,
1845, 8°.
1015 PRAET (JAN). Speghel der wijsheit of leeringhe der
zalichede. Uitgegeven door .7.-I-I. Bormans. Brussel,
F. Hayez, 1872, 8°.
1020

Rein . rt de Vos, episch fabelgedicht van de XII e en XIII°
eeuw, met nenmerkingen en opheldermgen van y.-F. Willems. Gent, F. en E. Gyselynck, 1850, 8°.

1021

Reinaert de Vos, naer de oudste beryming, tot school-.
gebruik en nuttige lezingen ingerigt, door .7.-F. Willems. Tweede uitgave. Mechelen, E.-F. van Velsen,
(z. d.), 12°.
Tweede uitgave (sic), met houtsneden. Mechelen,
E.- F. van Velsen, 1858, 12°.

1022 - -

1023 — — ldem. Vijfde uitgave. Gent, C. Annoot-Braeckman,
1873, 120.
Idem. Zesde uitgave. Bewerkt en met eene
inleiding en een woord over epischen versbouw, door
7. de Geyter. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 1874, 160.

1024 -

1027 Reinhart Fuchs aus dem neunten und zwolften Jahrhundert. Herausgegeben und erlautert von FranT Joseph
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Mone. Stuttgart and Tubingen, J.-G. Cotta'schen Buchhandlung, 1832, 8°.
1028 Van den Vas Reynaerde, uitgegeven door Dr W.-L.
van Helten. Groningen, J.-B. Wolters, 1887, 8°. (Biblio-

theek van middelnederlandsche letterkunde.)
io3o Reinout van Montalbaen, met inleiding en aanteekeningen
door Dr 7.-c. Matthes. Groningen, J.-B. Wolters, 1875, 8°.
1035 VAN HEELU (JAN). Rymkronyk betreffende den slag
van Woeringen, van het jaer 1288. Uitgegeven met
ophelderingen en aenteekeningen van 7.-Fr. VT'illems.
Brussel, M. Hayez, 1836, do.
to38 Seghelijn van Jherusalem. Naar het Berlijnsche handschrift en den ouden druk van wege de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, uitgegeven door D r 7.
Verdam. Leiden, E.-J. Brill, 1878, gr. 8°.
1043 (STOKE, MELIs). Hollandtsche Riim-kroniik, inhoudende
de gheschiedenissen der Graven van Hollandt tot het jaer
M.CCC.V, door eenen wiens naeme noch onbekent is voor
286 jaeren beschreven. Met een voorrede des Edelen E.
jonkh. yan van der Does.... Hier is noch bij gevoecht
de moot t van Graef Floris, ende Gherrit van Velsens
wedervaren, zangs gewijs. Amsterdam, Barend Adriaansz, 1591, folio.
10 44 — — Rijm-Kronijk, met historie-, oudheid- en taalkundige aanmerkingen, door BalthaTer Huydecoper.
Leiden, Joh. le flair, 1782, 4 0, 3 deelen.
1045 — — Rijmkronijk, uitgegeven door D t W.-7. Brill.
Utrecht, Kemink en zoon, ;885, 8°, twee deelen. (Uit-

gegeven door het Hist. Genootschap to Utrecht.)
io5o Tafereelen uit het leven van Jesus. Een handschrift van
de XVe eeuw. Met inleiding van C.-P. Serrure. Gent,
C. Annoot-Braecknian, 1862, 4°, 16 bl. (Uitgavc der

Vlaamsche Bibliophilen.)
1055 Theophilus. Gedicht der XIV° eeuw, gevolgd door drie
andere gedichten van hetzelfde tijdvak. Uitgegeven door
jhr. Ph. Blommaert. Gent, D. Duvivier, 1836, 8°.
1056 — — Gedicht der )(we eeuw, gevolgd door negen
andere gedichten uit de middeleeuwen. Uitgegeven door
jhr. Phil. Blommaert. Gent, L. Hebbelynck, 1858, gr. 8°.
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1060 VAN AKEN (HEINRIc). Die Rose. Met de fragmenten der
tweede vertaling, uitgegeven door D r Eelco Verwijs.
's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1868, 8°.
— — Zie : Boendale.
1065 VAN ASSENEDE(Dmx). Floris ende Blancefloer. Mit Einleitung, Aurnerkungen and Glossar herausgegeben von
Hofmann von Fallersleben. Leipzig, J.-A. Brockhaus,
1836, 8'. (III van 945 : Horae belgicae.)
1070 — — Floris en Blancefloer. Met inleiding en aanteekeningen door Dr H.-E. Molter. Groningen, J. Wolters,
1879, 8°. (Bibliotheek der middelnederlandsche letter-

kunde.)
1075 VAN HILDEGAERSBERCH (WILLEM). Gedichten. Uitgegeven door Dr W. Bisschop en D E. Verwijs . 's-Gravenhage, M. Nyhoff, 1870, gr.-8°.

r

1076 — — Zelfde gedichten. (Hedendaagsch handschrift),
folio.
1080 VAN MAERLANT (JAcoB). Alexanders geesten. Uitgegeven met inleiding, varianten van hss., aanteekeningen
en glossarium door F.-A. Snellaert. Brussel, M. Hayez,
1860-1861, twee deelen, 8°.
108i — — Alexanders geesten. Opnieuw uitgegeven door
D' yohannes Franck. Groningen, J. Wolters, 1882, 8°.
io83 — — Drie boeken van den « Wapene Martijn, » in het
Latijn vertaald door San Bukelare, - voor de eerste maal,
naar het eenig bekende handschrift, in het licht gegeven
door C.-P. Serrure. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1855, 8°.
1084 VAN MAERLANT (JACOB). Vervolg op den Wapen Martijn, medegedeeld door M. Siegenbeek . Leiden, 1841, 8°
1086 — — Strophische gedichten. Uitgegeven en toegelicht
door Dr Eelco Verwijs. Groningen, J. Wolters, 1880, 80.

(Bibliotheek der middelnederlanische letterkunde.)
1087 — — (Troyen). Fragment van een oud Nederduitsch
Rijmwerk, 1824, 8°.
1088 — — Episodes uit Maerlants « Historie van Troyen »
naar het to Wissen gevonden handschrift. Bewerkt en
uitgegeven door Dr
Verdam. Groningen, J. Wolters,
1873, 8°.
logo — -- Dit is die Istory van Troyen, naar het vijftiend-

J.

- 189 eeuwsche handschrift van Wessel van de Loe, met
al de middelnederlandsche fragmenten diplomatisch
uitgegeven door jhr. N. de Pauw en E. Gaillaard.,Gent,
A. Sifter, 1889-1892, 4 deelen, 8°. (Uitgave der Kon.

Vlaamsche Academie.)
1091 — — Der naturen bloeme. Met inleiding, varianten van
hss., aanteekeningen en glossarium uitgegeven door
J.- H. Bormans. Brussel, M . Hayez, 1857, 8°. Eerste deel.
Naturen bloeme. Uitgegeven door D r Eelco Verwijs. Groningen, J. Wolters, 1878, 2 deelen, 8 0 . (Biblio.
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theek van middelnederlandsche letterkunde.)
1093 — — Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van
Maerlant, met aanteekeningen, door M . Jacob-Arnout
Clignett en Mr. Jan Steenwinkel. Leiden, Frans de Does,
1784-1785-1812, drie deelen 8°.
1094 Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel
historiael van Jacob van Maerlant, door 7.-H. Halbertsma.
Deventer, J. de Lange, 1851, 80.
1096 — — Spiegel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbroeke en
Lodewijk van Velthem. Vanwege de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde to Leiden uitgegeven door
Dr hi. de Vries en Dr E. Verwijs. Leiden, Brill, 1863,
i e deel, l e partie, VIII boeken, 4°. — 2e deel, 2e partie
(fragmenten) en 3e partie, 6 boeken. — 3 e deel, 3° partie
(einde) en 4 e partie.
1097 — — Spiegel historiael. Tweede partie (volledig) bewerkt
door Philip Utenbroeke. Uitgegeven door Ferdinand
von Hellwald, Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs.
Leiden, van Doesburg, 1879, 4.0
1098 — — Een fragment van Jacob van Maerlants Spiegel
historiael. (l e partie, VIII' Boek, cap. 34-42.) Uitgegeven
door K. de Flou, 8°. (Overdruk .)
togg — — Rijmbijbel. Met voorrede, varianten van hss.,
aanteekeningen en glossarium uitgegeven door J. David.
Brussel, M. Hayez, 1858, 8°, drie deelen.
2000 - - Torec. Opnieuw naar het handschrift uitgegeven

en van eene inleiding en woordenlijst voorzien . Leiden,
E.-J. Brill, 1875, 8°.

Kleine gedichten van Jacob van Maerlant, met
inleiding, toelichting en bijlagen van J. van Vloten.
Haarlem, W.-C. de Graaff, 1878, 8°.

2002 - -

dBoec van den Houte. Uitgegeven door .7. Tideman, namens de Vereeniging ter bevordering van de

2004 - -

oude Nederlandsche Letterkunde. Leiden, D. du Mortiet
en Zoon, 1844 8°.
2006 - Leven van Sint Franciscus. Uitgegeven door
.7. Tideman. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1847-1848,
8°. (Uitgave van de Vereeniging ter bevordering der

oude Nederlandsche Letterkunde..
De Heimelijkheid der Heimelijkheden. Dichtwerk
toegekend aan Jacob van Maerlant, met eene inleiding
en aanteekeningen van wege de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, uitgegeven door .7. Clarisse. Dordrecht, Blusse en Van Braam, 1838, 8').

2007 - -

2010

VAN VELTHEM. Specimen e literis Neerlandicis, exhibens Ludovici de Velthem chronici, quod inscribitur
Speculum historiale, librum III, denuo editum... atque
annotatione illustratum a G.-.7.-A. 7onckbloet. 's-Gravenhage, A.-D. Schinkel, 1840, 4°.

2012

Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk
der XIV' eeuw. Uitgegeven op last der Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, door
K. Stallaert. Gent, A. Siffer, 1889, 8°.

2014

Vrouwen (Der) heimelijkheid. Gent, C. Annoot-Braeckman, 2 d. 8'. (Uagave der Vlaamsche Bzbliophilen.)

2015 Vrouwen (Van) ende van minne. Middelnederlandsche
gedichten uit de XIVr en XV' eeuw. Uitgegeven door
Dr Eelco Verwijs. Groningen, J.-B. Wolters, 1871, 8°.

(Bibliotheek van middelnederlandsche letterkunde.
WILLEMS (J.-Fn.). Zie : Liederen (Oudvlaemsche), en
Reinaert de Vos.
2020

Ystorien bloeme (der). Dat is : de legende der heiligen,
in Dietsche dichtmaat. Met ophelderende aanteekeningen
voorzien door A.-C. Oudemans. Amsterdam, C.-L. van
Langenhuysen, 1857, 8°.
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IX.
Middelnederlandsche dra matische
dichtwerken.
2025 Bliscap (De sevenste) van Maria. Mysteriespel der

XV' eeuw, uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Academie, door K. Stallaert. Gent, S. Leliaert,
A. Suffer en C'°, 1887, 8°.
2030 Middelnederlandsche dramatische poezie. Ingeleid en
toegelicht door H -E. MoltTer. Groningen, J.-B. Wolters, ,875, 8'.
Esmoreit. — Lippijn. — De Hertog van Bruyswijc.
— Lanseloet van Denemarken. — Dc Hexe. — Drie
daghe Here. — De Truwanten. — Winter ende Somer. —
Rubben. — Een cluyte van Playerwater. — Tafelspel
voor Dry-Coninghen avond. — Nu noch. — Een man
ende een wijf, tafelspel. — De eerste bliscap van Maria.
— tSpel van den H. Sacramente van der Nyewervaert.
— Paaschspel. (Biblzotheek van middelnederlandsche
letterkunde.)
Schatibuhne (altnieder land:sche). Herausgegeben van Hof mann von Fallersleben. Bresl iu, 1838, 8°. (VI van 945,
Horae beglcae.)
Esmoreit. — Lippljn. — Gloriant. — Die Buskenbiaser.
— De Hexe. — Drie daghe Here. — De Truwanten.
— Winter ende Somer. — Rubben. — Lantsloot.
2035 Der SUndenfall und Marienklage s Zwei niederdeutsche
Schauspiele aus hs. der Wolfenbattler Bibliothek het ausgegeben von Dr Otto Schonemann. Hanover, C. Rumpler,
1855, 8).
2038 Spel (Het) van de vijf vroeden ende van de vijf dwaze
maagden. Gent, C. Annoot-Braeck man. 1846, 8°. (Litgave
van de Vlaamsche Bibliophilen.)
2040 -Theophilus. Neler.leutsches Schauspiel in zwet fortsetzungen aus einer Stockholmer und einer Helmstadter
Handschrift, mit Anmerkungen von Hoffman von Fallersleben. Hanover, C Rumpler, 1854, 8°.

- 1 9 2 X.

Kritiek van Middelnederlandsche
tekstuitgaven.
2045 DE VRIES (M.). Proeve van Middelnederlandsche Taalzuivering. Voorbereidende opmeikingen voor de aanstaande uitgave voor een middelnederlandsch Woordenboek. Haarlem, A.C. Kruseman, 1856, 80.
2046 — — Nog een proefje van Middelnederlandsche Taalzuivering. 80. (Overdruk.)
2050 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 nieuwere taalen letterkunde van H.-J. EYMAEL, J.-H. GALLEE,
W.-L. VAN HELTEN, G. KALFF, H. KERN, A. KLUYVER,
H.-E. MOLTZER, J.-W. MULLER, TH. NOLEN, G. PENON,
j.-j . SALVERDA DE GRAVE, F.-A. STOETT, J. VERDAM
en J. TE WINKEL.)

2053 HALBERTSMA (J.-H.). Aanteekeningen op het Fi e deel
van Maerlant's Spiegel historiael. Deventer, J. de Lange,
1851, 80.
2055 VERDAM (JACOB). Tekstcritiek van middelnederlandsche
schrijvers. Academisch proefschrift. Leiden, W.-T. Werst,
1872, 80.
2060 VERWIJS (EELco). De Rinclus. Amsterdam, 1876, 80.

(Overdruk.)

XI.
Middelnederlandsche Proza.
2065 Leven (Het) van Jezus. Een Nederlandsch handschrift uit
de XIII e eeuw. Met taalkundige aanteekeningen uitgegeven door G.-7. Meyer. Groningen, J. Oomkens,
1835, 80.
2070 Lijden (Dat) ende die Passie ons Heren Jhesu Christi.
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Voor 't eerst uitgegeven door D r Alfred Holder. Groningen, J.-B. Wolters, 1877, 8°. (Bibliotheek van middel-

nederlandsche letterkunde.)
2075 VON RICHTHOFEN (DR. KARL). Friesische Rechtsquellen . Berlijn, 1840, 40.
208o VAN RUUSBROEC (JAN). Dat boec van den geesteleken
Tabernacule. (XIVe eeuw). Met inleiding en glossarium
van 7. David, pr. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1858,
8°. Twee deelen. XL-283 en 249 bl. en eene buiten
tekst gedrukte plaat. (Uitgave der Vlaamsche Biblio-

philen ; dik papier.)
Idem, gewoon papier.
2081 — — Dat boec vanden twaelf Dogheden. — Die Spieghel der ewegher Salicheit. — Van den kerstenen ghelove.
Gent, idem, 1860, 8°. XVIII-292 bl. (Idem).
2082 — — Dat boec van VII trappers inden graet der gheesteliker minnen. — Dat boec van seven sloten. — Dat boec
van den rake der ghelieven. — Dat boec vanden vier
becoringhen. ( Voorrede van 7. David.) Ibidem, 1861, 8°.
2083 — — Dat boec van den twaelf beghinen. (Voorrede
van I. David.) Ibidem, 1863, 8°.
2084 — — Die Chierheit der gheestelicker Brulocht. — Dat
Hantvingherlijn, oft van den blickenden steene. — Dat
boec der hoechster waerheit. (Met een levensbericht over
.7. David door F.-A. Snellaert.) Ibidem, 1868, 8°.

XII.
Oudnoordsche, Oudsaksische,
Oud- en Middelhoogduitsche Letterkunde.
2090 Edda-Leder (Die) von den Nibelungen, zum erstenmal
verdeutscht and erklart durch Friedr.-Heinr. von der
Hagen. Breslau, J. Max, 1814, 16°.
2095 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
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Evangelium. ». Bij de Voorbeelden der Gottische Declinatien en Con)ugatien, nieulijks in haere Classes onderscheyden. Alles gerigt tot ophelderinge van den ouden
Grond van 't Belgisch. Amsterdam, J. Rieuwertsz,
1710, kl.-40.
2097

GOEMANS (LEON . Le Héliand, messiade saxonne du
IX' siecle. Loven, 1890, 8'.

3000 Heliand oJer das Lied vom Leben Jesu, fonst auch die
altsachsische Evangelien-Harmonie. Ii der thschrift mit
nebenstehender Ubersetzung, nebst Anmerkungen und
einem Wortverzeichnisse von Dr. y.-N. K)ne. Munster,
1850, 80.
3003 MARTIN (ERNEST). Zur Graisage. Untet suchungen.
Strassburg, K.-J. Trabner, 1880, 80.
3004 MINO f (LAURENCE). Lieder, mit grammatisch-mete ischer
Einleitung von Wilhelm Scholle. Strassburg, K.-J. Trabner, 1884, 8°.
3oo5 Nibelungen Noth (Der), und die Klage. Nach den altesten
Uberlieferung, mit Bezeichnung des Unechten und mit
den Abweichungen der gemeinen Lesart herausgegeben
von Karl Lachmann. Drate Ausgabe. Berlijn, G. Reimer, 1851. 8°.
3008 Nibelungen Lied (Der). Erneuet und erklart durch Frzcdr.
Heim-. von der Hagen. Zweite umgearbeitete Ausgabe.
Francfort a/M. Fr. Varrentrapp, 1824. 8°.
3oto Nibelunge Liet (Der). Vollstandigste Ausgabe nach dem
durch Dr. HoltTmann als wirklich altesten nachgewiesenen texte des Frhn. v. Lassberg unter Beracksichtigung
der arigen bis jetzt bekannten Lesarten, namentlich
der Wallersteiner Handschrift zum Gebrauche far Schulen veranstaltet und mit Worterbuche versehen von
Dr. Heinrich Nabert. Hannover, C. Rumpler, 1855. 8°.
3015 WALLRAF (ANT.-Jos,). Altdeutsches historisch-diplomatisches WOrterbuch, worm die tizhtigen Verdeutschungen der veralteten, bisher in Druck noch nicht
erschienenen deutschen Worter, aus dem 1 2 ten bis 1111
16tell Jahrhundert enthalten sind, als sehr wichtige
Beitrage zum deutschen Glossarium. Keulan, J.-G.
Schmitz. 80.
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XIII.
Gothische Taal- en Letterkunde.
3020 GALLEE (J.-H.). Nog eenige ten opzichte van genus
of flectie onzekere Gothische woorden. (Overgedrukt
uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde.)
3025 MALMENIUS (ANDREAS). Taalkundige Verhandeling over
de overblijfsels der Getische taal. Uit het Latijn vertaald. 8°.
3o3o VAN MOERKERKEN (P.-H .). Verhandeling over de
verbinding der volzinnen in het Gothisch. Gent, S. Leliaert,
A. Siffer en C ie, 1888,8°. (Uitgave der Kon. Vl. Academie.)

XIV.
Rederijkers. -- Inleiding. — Geschiedenis.
3035 ANGELLIS (A.-ANG.). Geschiedenis der Rousselaersche
Rederykkamer de Zeegbare Herten. Tien, Horta- De
Laerc, 1854. 8".
3040 BEVEL (P.-W ) 35ojarig Jubelfeest der Rederijkkamer
de Goudbloem van St.-Nicolaas. 1336-1886. St.-Nicolaas,
G. Crombez, 1887. Gr. 8°.
3045 BLOMMAERT (PH.). Beknopte geschiedenis der kamers
van Rhetorica te Gent. Gent, F. en E. Gyselynck,
1838 8°.
3o5o — — Beknopte g_schiedenis der rederykkamer De Fonteine Gent, gebr. Gyselynck, 1847. 8°.
3055 DE POTTER (FRANS). De Rederijkerskamer « Maria
ter eere, » te Gent. Brussel, M. Hayez, 1872. 8°.
3o6o DE POTTER (FR) en BORRE (P.). Geschiedenis der
Rederijkerskamer van Veurne, onder kenspreuk : « Arm
in de beurs en van zinnen jong ». Gent, C. AnnootBraeckman, 1870. 8'.
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3o65 DE VLAMINCK (ALFONS). Jaerboeken der aloude Kamer
van Rhetorika Het Roosjen, onder kenspreuk : « Ghebloeyt int wilde, » te Thielt. Gent (C. Annoot-Braeckman), 1862, 8°.
3070 MOLTZER (HENRI-ERNEST). Geschiedenis van het wereldlijk tooneel in Nederland, gedurende de middeleeuwen.
Leiden, gebr. van der Hoek, 1802, 8°.
3075 TEN BRINK (J,). Gerbrand Adriaensen Brederoo.
Historiesch-aestetische studie van het Nederlandsche
blijspel der XV li e eeuw. Utrecht, Post, Uiterweer en
Cie , 1859, 8°.
3o8o VAN DER STRAETEN (Elm.). Le theatre villageois en.
Flandre. Histoire, litterature, musique, religion, politique, moeurs, d'apres des documents entierement inedits.
2° edition. Brussel, X. Havermans, 1881, twee deelen, 80.
3o85 VAN DUYSE (PRUDENS). Verhandeling over den drievoudigen invloed der Rederijkkameren, voorafgegaan door
een overzicht harer geschiedenis. Brussel, M. Hayez, 8°.
3o90 VAN ERTBORN (J.-C.-E.). Geschiedkundige aenteekeningen aengaende de S te-Lucas gilde, en de RederykKamers van den Olyftak, de Violieren en de Goudbloem, te Antwerpen. Tweede druk. Antwerpen, Ancelle
(zonder jaartal), 80.
3095 VAN HASSELT (G.). Over de eerste vaderlandsche
Klugtspelen, Utrecht, Samuel de Waal, 1780. 80.
4000 VAN MELCKEBEKE (G.-J.-J.). Geschiedkundige aanteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde, bygenaemd de
Peoene, onder zinspreuk : In principio erat verbum.
Mechelen, H . Dierickx-Beke, zonen, 1862. 80.
4005 WYBRANDS (C.-N.). Het Amsterdamsche tooneel van
1617 tot 1772. Utrecht, J.-L. Beyers, 1873. 80.

- 197 XV.
Refereinen en spelen der Rederijkers van de
XVI e en XVII e eeuw.
4010 Antwoorden (Alle de) van verscheide Reden-Kamers, op
de Vrage, voorgesteld van de vonge Reden-Kamer
Mey-Bloem, onder 't Woord : « Met Lietd' volbragt ».
De vraeg : wat is 't voor Ciersel dat een Christen
past te dragen. Dat waerst en noodigst is, en best na
Gods behagen ? Regel : Die soo een Ciersel draegt,
sal eeuwig zegenpralen. Knie-vraeg : waerom draegt
't Christendom dit ware Ciersel niet? Leiden, Jan en
Hendrik van Damme, 1701, 4°.
4015 Antwoort op de Vraghe uytghegeven op de Brabandsche Reden-rijck Camer 't Wit Lavender, Uyt Levender
Ionst, tot Amsterdam. Amsterdam, Paulus van Ravesteyn, 1 613, 4°.
4020 Balladen (Politieke), Refereinen, Liederen en Spotgedichten der XVI e eeuw. Gent, C. Annoot-Braeckman, 8°.
(Uitgave der Vlaamsche Bibliophilen.)
4022

Beclach (Het) van joncheer Jan van Hembyse. Dichtstuk der XVI e eeuw. Gent, D.-J. van der HaeghenHulin, 1839, 8°. (Idem).

4026 BIJNS (ANNA). Refereinen, naar de nalatenschap van
Mr. A. Bogaers. Uitgegeven door Dr. W.-L. van Helten. Rotterdam, J.-H. Dunk, 1875, 8°.
4027 — — Nieuwe refereinen, benevens enkele andere rederijkersgedichten uit de XVI e eeuw. Uitgegeven door
D r W.-3.-A 7oncbloet en Dr W.-L. van Helten. Eerste
stuk. Gent, C. Annoot-Braeckman, 8°.
4030 Const-thoonende Juweel bij de loflijke stadt Haerlem,
ten versoecke van Trou moet blijcken. Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat den
mensche mach weten om den Armen te troosten, ende
zijnen Naesten bij te staen. In twaelf Spelen van
Sinne, soo veel Intreden, Refereynen ende Liedekens
ghestelt in Reden-rijck, naer de voorgegevene Caerte
van 't Speel-Korenken. Zwol, Zach. Heyns, 1607, 4°.
(Met muziek).

I

8
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HEINS (ZACHARIAS). Zie : Dichters der XVII e eeuw.
4033 DE HERPENEER (PIETER). Een Factie otte Spel,
voer den Coninck Philippus onsen ghenadigste Lantsheere, met vele andere Edele Heeren, openbaerlijck
van den Violieren binnen Antwerpen gespeelt den.
XXIII feb. M. D. LVI, tot verhueghinghe der ghemeynten, duer de blijde tijdinghe des Bestandts.
Geordineert ende in dichte ghestelt door Peeter de
Herpeneer, ende ter begheerten van vele Heeren,
goede vrienden ende liefhebbers der const gedruct.
(Herdruk. Antwerpen. 8°.
4035 HOUWAERT (J.-B.). Handel der Amoureusheyt, inhoudende verscheyden schoone Spelen van Zinnen van
iEneas ende Dido, van Narcissus ende Echo, van
Mars ende Venus en van Leander ende Hero. Poetelijcken gheinventeert ende Rethorijckelijcken ghecomponeert door Johan Baptista Houwaert. Rotterdam,
Jan van \Vaesberghe, 1621, 8°.
4038 LAM BRECHTS (J.). Rachel ofte Thoonneel van oprechte
liefde, verthoonende door een Herders-Spel den arbeyt
ende ghetrouwe Liefde vanden Aerdts-Vader Jacob.
Brugge, W. van J. Clouwet, 1662, 4°.
4041 Leydsch Vlaemsch Orangien Lely-Hof (Het), verciert met
veel verscheyden nieuwe Vruchten, tsaem ghestelt bij
de broeders in Lzefden groey-ende . Leiden, Joris
Abrahamsz. van der Marse, 1632, 4°.
404 5 Nederlandsche kluchtspel (Het) van de 14° tot de 18° eeuw.
2 e vermeerderde druk. Uitgegeven door 7. van Vloten.
Haarlem, W. de Graaf, 188o-1887, 8°, drie deelen.
(l e deel XIV-XVI e eeuw.
2e »
XVII' eeuw, errste gedeelte.
XVII° eeuw, tweede gedeelte, en XVIII e eeuw.)
3° »
4050 OGIER (W.). De seven Hooftsonden, speelghewijs vermakelijck ende leersaem voorgestelt. Antwerpen, wed.
Huyssens, 1715, 12°.
4051 — — Belachelijck Misverstant, ofte Boere gek... Ibidem, idern, 1680, 120,
4052 — — Don Ferdinand oft Spaenschen sterrekijker. Blijspel. Ibidem, J.-P. Robijns, 12°.

- 1 99 4054 Oorlof ofte Adieu van Jan van Imbiese. (Uitgebreider
en betere tekst dan het « Beclach van jonkheer Jan
van Hembijse, » n o 4022). — Uzttreksel nit de kroniek
van Jan van den Vivere, uitgegeven door Fr. de Potter.
Gent, A. Suffer, 1883, 8'.
4056 Der Reden-rijckers stichtighe tsamenkomste, op t'ontsluyt
der Vraghe : Wat tnoodichst' is om d arme Weesen
t'onderhouwen? Ghehouden binnen Schiedam anno 1603—
vervattende zeven Spelen en noch eenighe andere wercken
op den zelven zin ende reghel... Rotterdam, Jan van
Waesberghe (z. d.) 8 0 (Met de muziek der liederen.)
4059 Refereinen en andere gedichten uit de XVI' eeuw,
verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, uitgegeven door k. Ruelens. Antwerpen J.-E. Buschmann,
1879-1881, drie deelen, XXV-2o6, 237 en 235 bl.
(Uitgave der Antivez-psche Bibliophilen)
4061 Schadt-kiste (De) der philosophen ende poeten, waer
inne te vinden syn veel schoone leerl3 cke blasoenen,
refereynen ende liedekens, gebracht ende gesonden op
de Peoen-Camere binnen Mechelen. van d'omliggende
steden in Brabant, Vlaenderen, Hollandt ende Zeelandt,
geprononciert ende gesonghen op henlieder Feeste den
3 Mey van den Iaere 1620, Achtervolgnens den eysch
der Caerten, te voren bij henlieder wt gesonden.
Mechelen, Hendrik Jaye, 1621, folio.
4064 Spelen van S.nne byden XIX. geconfirmeerden Catneren
van Rethorijcken Binnen der Stede van Ghendt comparerende verthoont. Volghende den Octroye vander
K. Mayesteyt.... Schepenen der selver stede, ende
Came re van Rhetorijcke vander heylige Drievuldicheyt,
gheseyt de Fonteynisten, verleent. Ende der Charte wt
g:lesonden op de questie : welck den mensche stervende, meesten troost is? Die selve spelen beginnende
bij ordre .. den XII Junij int Jaer 1539. Ghedruct int
Jaer 1564... Men vintse te coope te Wesel... by my
Hans de Braeker. i2°.
4065 Spelen van Sinne vol scoone moralisacien, wtleggingen
ende bediedenissen op alle loeflijcke consten... Ghespeelt... binnen der stadt van Antwerpen op dLant
Juweel by die veerthien cameren van Retorijcken...
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den derden Augusti 1561. Antwerpen, W. Silvius,
1562. -80.
4066 Spelen van Sinne, vol schoone allegatien, lofiiicke leeringhen ende Schriftuerlijcke onderwijsinghen. Op de
Vraghe :
Wie den meesten troost oyt quam te baten
Die schenen te zijn van Godt veriaten.
Ghespeelt ende vertoont binnen der Stadt Rotterdam
by de neghen Kameren van Rethorijcken... den XX
dach in Julio 1561. — Dryderley Refereynen ghepronunceert op te Rethcriickfeest der Blauwe Acoley-en
van Rotterdam, anno 1561. In 't vroede, op de Vraghe . wat meest geacht en schadelijcxst vcrkreghen is.
In 't amoureus, op de Vraghe : waer in een amoureus
hert den meesten troost schept... Rotterdam, Jan van
Waesberghe, 1614. 12°.
407o Vlaerdings Redenrijck-bergh, met middelen beplant, die
noodigh zijn 't Gemeen, en voorderlijck het Landt.
Amsterdam, Kornelis Franz., 1617. 4°.
4073 Vlissings Redens-Lust-Hof, beplant met seer schoone en
bequame oeffeningen, Ghestelt op de Vrage... Wat
oeffning is elck best, en noodigst voor 't gemeen?
als oock een regel vast gestelt : Geluckigh is het Landt,
daer sulcke Volkren woonen... beantwoordt met 63
verscheyden werken, op den 1 Julij 1641, uyt-gegeven
by de Reden-Camer tot Vlissinge, de Blaeu Acoleye.
Vlissingen, J.-J. Pick, 1642. 40.
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