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JAN UARI
yitutue= of 5nrcutrnaanti.
) E. K. Donderdag 7. — Or Donderdag 14. — ( L. K.
Vrijdag 22.

- .

N. M. Vrijdag 29.

Besnijdenis van 7eTus. ss Euphrosina, Osmund
i Vrijd.
ss Adelhard, Concordius, Aspaas, Macarius
Zaterd.
ss Genoveva, Cirijn, Florens, Salvator
3 Zond.
ss Pharahilde, Benedicta, Rigobert, Titus
4 Maand.
ss Telesphoor, Edward, Arcata, Januaria
5 Dinsd.
6 Woensd. HH. 3 Koningen: Balthazar, Kasper, Melchior
ss Hillo, Wittekind, Reimond, Polyant
7 Dond.
ss Goedele, Luciaan, Erard, Palladius
8 Vrijd.
ss Paschasia, Basilissa, Epictetes, Jelijn
9 Zaterd.
ss Agatho, Abdus, Domitiaan, Gundisalf
to Zond.
ss Hyginus, Honorata, Hortensius, Theodos.
it Maand.
ss Arcadius, Valentiniana, Cesaria, Probus
12 Dinsd.
13 Woensd. ss Godfried, Leontius, Veronica, Re:neeuws
ss Hilarius van Poitiers, Felix (van Nola)
14 Dond.
ss Pauwel (l e eremijt), Maurus
15 Vrijd.
ss Marcellijn, Berard, Adelwijn, Priscilla
16 Zaterd.
H. Naam jecus. ss Antoon, Emilia, Leonilla
17 Zond.
ss Pietersstoel to Rome, Prisca
18 Maand.
ss Knuut, Maria van Bethanie, Dagobert
19 Dinsd.
20 Woensd. ss Fabiaan, Sebastiaan, Celidonia
ss Agniete, Meinraad, Fructuosus, Epiphanes
21 Dond.
ss Vincent, Anastaas, Walter, Meinhard
22 Vrijd.
Trouw van Maria. ss Emerentia, Hildefons
23 Zaterd.
ss Timotheus, Babylas, Philo, Metellus
24 Zond.
ss Pauwels' bekeer., Apollonius
25 Maand.
ss Polycarp, Paula, Alfons, Xenophon, Rodolf
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Jan Guldenrnond, Vitaliaan, Engelbert
ss Juliaan, Karel (de Groote), Cyril, Reinout
28 Dond.
ss Frans van Sales, Valerius
29 Vrijd.
ss Martina, Adelgonde, Bathilde, Felix (paus)
20 Zaterd.
ss
Petrus-Nolasc., Marcella, Eudoxia
31 Zond.
2

FEBRUARI
13profifict= of jilegemnaanb.
) E. K. Vrijdag 5. — ,-,3 V. M. Vrijdag 12.
Zoadag 21. - # N. M. Zondag 28.

- (

L. K.

ss Ignaas, Sigebert, Eubert
1 Maand.
0. L. V. Lichtmis. ss Heracliet, Adelbald
Dinsd.
3 Woensd. ss Blasius, Berlinde, Celsa, Azarias
ss Joanna, Andreas-Cors., Rembert (v. Torhout)
5 Dond.
5 Vrijd.
ss Agatha, Adele, Bertolf, Bertrada
ss Amand, Dorothea, Vedast
6 Zaterd.
ss Romuald, Gonzalf, Theodoor, Rijkhart
7 Zond.
8 Maand. ss Jonnnes van Matha, Werner
ss Apollonia, Ansbert, Nicephoor, Hippias
9 Dinsd.
10 Woensd. ss Willem, Scholastica, Paschaas
ss Desideer, Adolf, Ceciliaan
i 1 Dond.
ss Eulalia, Meletius, Claudiaan
12 Vrijd.
ss Gijsbrecht, Lucijn, Catharina
13 Zaterd.
Septuagesima. ss Valentijn, Poliaan, Abraham
14 Zond.
15 Maand. ss Faustijn, Jovita, Melis
ss Juliana, Maxima, Secundus, Isaias
i6 Dinsd.
17 Woensd. ss Silvijn, Mariana, Chrysant
ss Simeon, Constantia, Zephyrina, Claudius
18 Dond.
19 Vrijd :ss Gabinius, Beatus, Tullius
ss Eleutherius, Eucherius
20 Zaterd.
Sexagesima. ss Pepijn, Vitalina, Gombert
21 Zond.
ss Pieters' stoel to Ant., Margareta
22 Maand.
ss Petrus-Damiaan; Leonora
23 Dinsd.
24 Woensd. ss Mathijs (apostel), Marcellina
ss Walburgis, Gothard, Adelm
25 Dond.
ss Alexander, Porphyrius, Leonius
26 Vrijd.
ss Leander, Gelaas, Houorina
27 Zaterd.
Quinquagesima. ss Romaan, Basilia, Ermina
28 Zond.
29 Maand. ss Oswald
2

MAART
rente= of Dormant'.
E. K. Zaterdag 5. — Q V. M. Zondag 13. — Q L. K.
Maandag 21. N. M. Maandag 28.
Dinsd.
Vastenavond. ss Albijn, Rogier, Sigismond
2 Woensd. Aschdag. ss Karel (de Goede), Absolon
3 Dond.
ss Kunegonde, Camilla, Emerit
4 Vrijd.
ss Casimir, Lucius, Archelaus, .1Eneas
5 Zaterd.
ss Theophiel, Oliva, Theophania
6 Zond.
Quadragesima. ss Coleta, Fridolijn, Vibiaan
7 Maand.
ss Thomas (van Aquine), Victorina, Perpetua
8 Dinsd.
ss Joannes van God, Philemon, Herenia
9 Woensd. ss Francisca-Obl., Reinhard, Gregoor
io Dond.
de H H. 4o Martelaren to Sebaste
Vrijd.
ss Heraclius, Constantijn, Firmiaan
12 Zaterd.
ss Gregoor (de Groote), Rosina, Nestor
i3 Zond.
Reminiscere. ss Euphrasia, Dionysia, Patricia
14 Maand.
ss Mathilde, Alfried, Frontina, Arnout, Liebert
15 Dinsd.
ss Longijn, Nicander, Walter
i6 Woensd. ss Eusebia, Heribert, Castor, Cyriacus
17 Dond.
ss Patricius, Jozef van Arimathea
18 Vrijd.
ss Gabriel (aartsengel), Ingenua
19 Zaterd.
ss Jozef, Jozefina, Amant, Sibilla
20 Zond.
Oculi. ss Ainbroos, Joachim
21 Maand.
ss Benedictus (l e abt), Amator, Angelica
22 Dinsd.
ss Catharina (van Zweden), Eelko
23 Woensd. ss Victoriaan, Fidelis
24 Dond.
ss Aldemar, Artemon, Romulus, Bernulf
25 Vrijd.
ss Einhard, Pelagius
26 Zaterd.
ss Emmanuel, Ludger
27 Zond.
Lcetare. ss Lazarus, Augusta, Ernst
28 Maand.
ss Sixtus III, Malchus
29 Dinsd.
ss Bertold, Jonas, Ludolf
3o Woensd. ss Quirijn, Regulus, Liberata
31 Dond.
ss Cornelia, Benjamin, Menander, Amos

APRIL
voter- of Oritomatutb.
) E. K. Maandag 4. — QD- V. M. Dinsdag 12.
Woensdag 20.

- *

- (

L. K.

N. M. Dinsdag 26.

1 Vrijd.
ss Hugo, Alexandra, Emma, Walderijk
Zaterd.
s Frans van Paula
3 Zond„
Passierondag. ss Rijkhard, Alexandrina, Tyro
4 Maand.
ss Indoor (van Sevil.), Quintiliaan, Hilzebert
5 Dinsd.
ss Vincent (Ferr.), Silvia, Eva
6 Woensd. ss Sixtus I, Celestijn, Faustina, Willem (abt)
7 Dond.
ss Hermaniozef, Clotarius
8 Vrijd.
O. L. V. VII Weeen. ss Perpetuus, Walter
9 Zaterd.
ss Waldetrude, Hugo
10 Zond.
Palmfondag. ss Macarius (biss.), Ezechiel
11 Maand.
ss Leo (de Groote), Eliza, Godebesta, Isaai
12 Dinsd.
ss Julius, Boudewija
13 Woensd. ss Hermengildis, Justijn (de Wijsgeer)
14 Dond.
Witte Donderdag. ss Tiburtijn, Valeriaan
15 Vrijd.
Goede Vrijdag. ss Petrus-Gonzales, Octavia
i6 Zaterd.
s Joachim (van Senen)
17 Zond.
Paschen. ss Aniceet, Rudolf, Isidora
i8 Maand.
ss Idesbald, Perfectus
19 Dinsd.
s Bernaard
20 Woensd. ss Hildegonde, Floribert, Oda, Theotiem
ss Anselm, Benanus-Simeon, Silvius
21 Dond.
ss Soter, Cajus, Leonidas
22 Vrijd.
ss Joris, Geeraard ',van Toul.), Leontia, Achilles
23 Zaterd.
ss Fidelis (van Sigmaringe), Valeria
24 Zond.
25 Maand. ss Erminus, Aniaan, Heribald, Moreus
ss Marcellijn, Felicia, Cletus, Blanca
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Angela, Anastaas, Hieronymus, Liberalis
ss Marcus (evang.), Vitalis, Prudens
28 Dond.
ss Petrus (mart.), Libert, Gondebert
29 Vrijd.
ss Catharina (van Senen), Emiliaan, Rozemond
3o Zaterd.
2

MEI
'Nod- of onnetnaanb.
)

( L. K.
E. K. Dinsdag 3. — E V. M. Woenslag i 1.
Donderdag 19. — * N. M. Donderdag 2g.

ss Philip, Jacob, Florina, Blandijn
Zond.
ss Athanaas (de Groote), Patientia, Walbrecht
Maand.
ss Juvenaal, Antonia
3 Dinsd.
4 Woensd. ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus
ss Pius V, Angelus, Irena
5 Dond.
ss Jan in de olie, Victorians, Judith
6 Vrijd.
7 Zaterd.
ss Stanislaas, Justiniaan
Bescherming H. Jozef ss Michiels-openb., Ita
8 Zond.
ss Macarius verh , Gerontius, Gregoor (biss.)
9 Maand.
ss Antoon (van Flor. ^ , Job
10 Dinsd.
Woensd. ss Eleonora, Mamertus. Achilles, Anthiem
ss Nereus, Renaat, Achilleus, PaLcraas
12 Dond.
ss Servaas, Dominica, Natalis, Agrippa
i3 Vrijd.
ss Pacomius. Pdschalts, Stephania, Erembert
14 Zaterd.
ss Dimphna, Gerebern, Sidronius
15 Zond.
ss Ubald, Hippolita
16 Maand.
ss Paschalis-Baylon, Gijzelbrecht, Fabius
17 Dinsd.
i8 Woensd. ss Felix van Cant., Venaraius, Hippolyta, Er,lc
ss Ivo, Petr.-Cel., Dunstan
19 Dond.
ss Bernardijn (van Senen), God wald
20 Vrijd.
ss Idisberga, Constantina, Laurentia, Antiochus
21 Zaterd.
ss Melis, Julia, Gabriella, Adam, Rita
22 Zond.
H. Kruisvinding. ss Desideer, Emilia, Wijbert
23 Maand.
0. L. V. Hulp der Chrtstenen
24 Dinsd.
25 Woensd. ss Urbaan, Maria-Magri. (van Pazzi), Aurelius
0.-H.-Hernelv., ss Philip-Neri, Theodora
26 Dond.
ss Joannes (pause, Oliverius
27
s Germanus (van Parijs)
28 Zaterd.
ss Maximijn, Theodosa, Bonna
29 Zond.
ss Ferdinand, Felix (paus)
3o Maand.
ss Petronilla, Amelia, Roeland
31 Dinsd,
2

JUNI
3omer=,
)

SC

eh= of Ilraitfimaanti.

E. K. Donderdag 2. — ,C) V. M. Vrijdag to. — ( L. K.
Vrijdag 17. — • N. M. Vrijdag 24.

i Woensd. ss Pamphiel, Octaaf, Dieboud, Nina
Dond.
ss Eugeen, Raas, Valentina, Blandina
ss Clotilde, Adeibert
3 Vrijd.
4 Zaterd.
ss Antonia, Bonifacta, Saturnina, Martialis
5 Zond.
Sinksen. ss Bonifaas, Franco
6 Maand.
ss Norbert, Paulina, Delphina, Aldrik
7 Dinsd.
ss Robrecht, Landolf, Godschalk
8 Woensd. ss Medard, Gildard, Wilhelrnina, Calliopa
9 Dond.
ss Pelagia, Columbus
to Vrijd.
ss Margriete van Sch , Landrik, Maurijn
it Zaterd.
ss Barnabas, AmabiliS, Rozelina, Adelheid
12 Zond.
H. Drievuldigheid. s Joannes (van Sahagun)
ss Antoon (van Padua), Landoald, Roderik
13 Maand.
ss Baselis (de Groote), Quintiaan
14 Dinsd.
15 Vv'oensd. ss Modest, Vitus, Landelijn, Hilariaan
H. Sacramentsdag. s Luitgarde
i6 Dond.
ss Alena, Reinier, Isaurus, Ismael
i 7 Vrijd.
ss Marcus, Marcelliaan, Fortunaat, Geerland
18 Zaterd.
ss Gervaas, Protaas, Raso, Odo, Alena
19 Zond.
ss Florentina, Ida, Benigna
20 Maand.
ss Aloies van Gonzaga, Reimund, Demetria
21 Dinsd.
22 Woensd. ss Paulijn van N., Everhard, Albaan, Annibal
ss Ediltrude, Agrippina, Maria van Oignies
23 Dond.
H. Hart van Jezus. ss Jan (de Dooper), Iewan
24 Vrijd.
ss Elooi's verheffing, Prosper, Bertha, Willem
25 Zaterd.
ss Joannes en Paulus, Maxentius, Deodaat
26 Zond.
ss Liebwin, Ladislaas, Stephania
27 Maand.
ss Ireneus, Plutarchus
28 Dinsd.
29 Woensd. ss Pieter en Pi2uwel, Beata, Alexia, Aletha
Gedachtenis van s. Pauwel. ss Emiliana, Lucina
3o Dond.
2

JULI
iL)ciiniaatib.
) E. K 2 Zaterdag 2. - 0 V. M. Zondag 10. — ( L. K.
Zondag 17. — * N. M. Zaterdag 23. — ➢ E. K. Zondag 31.
1 Vrijd.
ss Rombout, Guthago, Esther, Regina
Zaterd.
Maria-Bezoeking, ss Otto, Marcia
3 Zond.
ss Heliodoor, Anatool, Abel, Eulogius
ss Ulrik, Flaviaan
4 Maand.
5 Dinsd.
ss Cyrillus en Methodius, Leontina, Zenais
6 Woensd. ss Godelieve, Isaias, Goard, Tranquillijn
7 Dond.
ss Wibo, Odo, Edeberga, Nicostrates, Illidius
8 Vrijd.
ss Landrada, Elizabeth (van Portugaal), Kiliaan
9 Zaterd.
HH. 19 Martelaren van Gorcum, s Anatolia
io Zond.
ss Ameiberga, Rufina, Secunda, de 7 Gebroeders
ss Pius, Bene,lictus' verhett., Hildolf, Sabijn
ii Maand.
ss Joannes-Gualbei t. Jason, Nabor, Felix (mart.)
12 Dinsd.
i3 Woensd. ss Anacleet, Hendnk-Dionijs, Mildrada
ss Bonavf_a ntura, Izabella van Portugaal, Vincent
14 Dond.
ss Hendrik, Bernhard van Baden, Zosima
15 Vrijd.
ss 0. L. V. (van Cannel.), s Reinhild
i6 Zaterd.
ss Alexis, Arnout, Odilia
17 Zond.
i8 Maand.
H . Sacrament van mirakel
ss Vincent van Paulo, Arsemius, Justa, Aurelia
19 Dinsd.
20 Woensd. ss Margriete, Hieronymus--"Em. Ontkommere
ss Daneel, Praxedes, Fastrada, Victor
21 Dond.
ss Maria-Magdalena, Wandregisil, Platos
22 Vrijd.
ss Liboor, Apollinaris, Paschier, Romula
23 Zaterd.
ss Christina, Nicetas, Aquilina, Aglibert
24 Zond.
ss Jacob de Meerd., Clodesinda, Christoffel
25 Maand.
ss Anna, Noella, Exuperia, Olympius
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroed ., Constantijn
ss Nazarius, Innocentius, Victor, Hildebrand
28 Dond.
ss Martha, Seraphina, Beatrijs, Callinicus, Odolf
29 Vrijd.
ss Abdo, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
3o Zaterd.
ss Ignaas (van Loyola), Germaan (van Auxerre)
31 Zond.
2

AUGUSTUS
02)ogotz of 13outuntaanb.
0 V. M. Maandag 8. — ( L. K, Maandag 15. — . N. M.
Maandag 22. - 3 E. K. Dinsdag 3o.
1 Maand.
S. Pieters banden. ss Eleazar, Bavo's verheffing
Dinsd.
Aflaat Pontiunc.,0. L. V. der Eng., s Gustaaf
3 Woensd. ss Stephanus' vinding, Nicodemus, Gamaliel
4 Dond.
ss Domien, Aristarch, Tertulliaan
5 Vrijd.
0: L. V. ter Sneeuw. ss Cassianus, Oswald
6 Zaterd.
Transfiguratie Christi. ss Sixtus II, Pastor
7 Zond.
ss Cajetaan, Donaas, Albrecht
8 Maand.
ss Cyriacus, Joannes ,de Aalm.), Hormisdas
9 Dinsd.
ss Justijn (van Alex ), Veriaan. Secundiaan
m Woensd. ss Laurens, Averia, Sara, Myron
ii Dond.
ss Suzanna, Philornena, Goorik, Tiburs
12 Vrijd.
ss Clara, Hillria, Porchaar, Florimond
13 Zaterd.
ss Hippoliet, Concordia, Radegonde
14 Zond.
ss Athanasia, Eusebius, Marcellus
15 Maand. Maria-Hemelvaart. s Napoleon
16 Dinsd.
ss Rochus. Hyacinth, Arnout, Arsacius
17 Woensd. ss Bertrand van Cominge, Rogaat, Judith
t8 Dond.
ss Heleno, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
19 Vrijd.
ss Julius, Magnus, Lodewijk, Flores (v. Antw.)
20 Zaterd.
ss Bernhard, Samuel, Christoffel
21 Zond.
ss Joanna van Chantal, Privaat, Euprepius
22 Maand.
ss Joachim (vader van 0. L. V.), Philibert
23 Dinsd.
ss Philip Benitius, Lupus, Sidoon. Zacheus
24 Woensd. ss Bartholomeus, Georgius-Limniota, Talionus
25 Dond.
ss Lodewijk, Genesius, Hunegonda, Hermes
26 Vrijd.
ss Zephirijn, Adriaan, Ebbo, Abund
27 Zaterd.
ss Euthala, Cesar, Jozef (van Calasanct.
28 Zond.
ss Augustijn, Hermes, Bibiaan
ss Jans onthoofding, Sabina, Verona
29 Maand,
3o Dinsd.
ss Roza van Lima, Fiacrius, Stentor, Felix (mart.)
31 Woensd. ss Izabella, Reimond-Nonnaat, Amaat
2

SEPTEMBER
lqerfst--, about= of ietmaanti.
t,-) V. M. Dinsdag 6. — ( L. K. Dinsdag 13. —

N. M

Woensdag 2 t . —y E. K. Woensdag 28.
ss Gillis, Gedeon, Nivard, Ammon, Melis
1 Dond.
ss Steven (van Hongarid), Bodeslaas, Agricola
Vrijd.
ss Remakel, Seraphia, Erasma, Agulf, Thecla
3 Zaterd.
ss Rozalia Candida, Hirmingarde, Mozes
4 Zond.
s Laurens-Justiniaan
5 Maand.
HH. Engelen-Bewaarders, ss Onesiphoor
6 Dinsd.
7 Woensd. ss Regina, Hilduard, Clodoald. Willebrord
0.-L .-V.-Geboorte ss Adriaan, Corbiniaan
8 Dond.
ss Omaars, Dorotheus, Stratonus, Dionijs
9 Vrijd.
ss Nicolaas (van Tolentijn), Pulcheria, Daviet
io Zaterd.
H. N van Maria. ss Vinciana, Patiens, Protus
Zond.
s Guido (van Anderlecht)
12 Maand.
ss Amaat, Fleder ijk, Mauritius
13 Dinsd.
14 Woensd. H. Kruisverheffing. ss Maternus, Rosula
ss Nicomedes, Carolina
15 Dond.
ss Cornelis, Cypriaan, Euphemia, Eudita
16 Vrijd.
ss Lambrecht, Hildegaard, Frans (stigm
17 Zaterd.
0. L. V. der VII Weedn. ss Sophia, Esther
18 Zond.
ss Januarius en gezellen
19 Maand.
ss Eustaas, Philippa
20 Dinsd.
21 Woensd. ss Mattheeuws (apostel en ev.), Gerolf, M aura
ss Maurits en io,000 mart.
22 Dond.
ss Thecla. Linus, Polyxena, Soxius, Xantippa
23 Vrijd.
0. L. V. der Slaven, ss Godevaart, Domina
24 Zaterd.
ss Firmijn, Cleophas, Scipio, Herculaan
25 Zond.
ss Justina, Eusebius, Albaan
26 Maand.
ss Cosmas, Damiaan, Hildetrude, Epicharis
27 Dinsd.
28 Woensd. ss Wenceslaas, Chariton, Cyraan, Exuperius
ss Michiel (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
29 Dond.
ss Jeroom, Honorius, Karloman
3o Vrijd.
2

OCTOBER
inn =,

old= of

3aitimaanti.

e V. M. Donderdag 6. — L. K. Woensdag 12.
Donderdag 20. - E. K. Vrijdag 28.

- •

N. M.

Zaterd.
ss Bavo, Remeeuws, Piatus, Ananias, Domlin
Zond.
H . Rozenkrans. ss Gerijn, Luudgar
s Geeraard (van Brogne)
3 Maand.
4 Dinsd.
ss Frans (van Assisi), Petronius
5 Woensd. ss Placidus, Flavia, Flaviana, Galla
ss Bruno, 2Egidia, Fidea, Castus
6 Dond.
7 Vrijd.
ss August, Sergius, Marcus (paus)
8 Zaterd.
ss Brigitta, Albertina, Thais, Demetrius
9 Zond.
ss Gijzelen, Denijs, Rusticus, Gunter
10 Maand.
s Frans (van Borgia)
Moederschap van Maria. ss Gommar, Zenaida
Dinsd.
12 Woensd. ss Maximiliaan, Wilfried, Harlinde
ss Edward, Gerald
13 Dond.
14 Vrijd.
ss Donatiaan, Callistus, Fortunata, Buchard
15 Zaterd.
ss Teresia, Longina, Debora, Agileus
16 Zond.
ss Saraphijn, Gallus, Balderik, Armogast
ss Hedwig, Oseus
17 Maand.
Zuiverheid van Maria. ss Lucas ev., Justus, Triph.
18 Dinsd.
19 Woensd. ss Pz..trus van Alcantara, Ptolornaeus. Vredeswinde
ss Caprasius, Wcndelijn
20 Dond.
21 Vrijd.
ss Ursula en de XI'" maagden, Hilarion, Oscar
22 Zaterd.
ss Cordula, Philip (van Heraclee), Elodia
23 Zond.
ss Joannes-Capristanus, Severijn, Servandus
ss Raphael (aartsengel), Evergist, Magloor
24 Maand.
25 Dinsd.
ss Crispijn, Crispiniaan, Marciaan, Daria
26 Woensd. ss Evarist, Bernward, Rogatiaan
ss Florentijn, Frumens, Elesbaan
27 Dond.
28 Vrijd.
ss Simoen, Judas-Thaddeeus, Anastasia, Faro
ss Narcis, Gaudens, Ermelinde, Maximiliaan
29 Zaterd.
ss Germaan (van Capua), Zenobia, Aurelia
3o Zond.
ss Quintijn, Lucilla, Wolfgang
31 Maand.
2

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

1

DECEMBER
led-,

SS

inter- of Igerstmaanb

(i) V. M. Zondag 4. — ( L. K. Zondag ii. — it N. M.
Maandag 19. — ) E. K. Maandag 26.
ss Elooi, Agerius, Olympiades, Proculus
Dond.
ss Bibiana, Natalia, Guldwald, Adria
2 Vrijd.
ss Frans (Xaverius), Salerno, Hilaria
3 Zaterd.
ss Barbara, Petrus (Chrysologus), Hortensia
4 Zond.
ss Sabbas, Crispina, Dalmatius, Pelinus
5 Maand.
ss Nicolaas, Petrus, Pascalis, Dionysia, Leontia
6 Dinsd.
7 Woensd. ss Ambroos, Phara, Eutrapius, Geneboud
8 Dond.
Maria's Onbevlekte Ontvangenis. s Thiboud
ss Leocadia, Philotheus, Gorgonia, Bassiaan
9*Vrijd.
ss Melgiades,. Fulgens, Eulalia
to Zaterd.
ss Damaas, Basiliaan, Eutychius
11 Zond.
ss Constantijn, Waldemir, Heraclius, Justijn
12 Maand.
13 Dinsd.
ss Joost, Lucia, Othilia, Autbert, Lucretia
14 Woensd. ss Nicaas, Eutropia, Dioscorus, Volkwin
ss Candidus, Philothe ,, Thalia. Gatiaan
15 Dond.
16 Vrijd.
ss Eusebius, Adelheid, Albina, Everhard
ss Begga, Wivina, Olympiada, Yolenda
17 Zaterd.
Verwachting der Geboorte Christi. s Gratiaan
t8pond.
ss Nemesius, Fausta, Winiboud, Nod, Gregoor
19 Maand.
ss Philogoon, Ammiaan, Dominiek (van Sylos)
20 Dinsd.
21 Woensd. ss Thomas (Didymus), Glycerius, Severijn
22 Dond.
ss Florus, Virginia, Flaviaan, Zeno
ss Victoria, Servulus, Cleomenes
23 Vrijd.
ss Gregoor (van Spoleta), Irmina, Delphina
24 Zaterd.
Kerstdag ss Eugenia, Anastasia, Adalsende
25 Zond.
ss Steven, diak. en 1 e martel., Theophanes
26 Maand.
ss Joannes (apostel en evangelist), Nicerata
27 Dinsd.
28 Woensd. HH. OnnoaTele Kinderen. s Theophila
ss Thomas (van Kantelb.), Polydoor Crescens
29 Dond.
ss David, Regner, Sabijn, Anysia
3o Vrijd.
ss Silvester, Melania, Columba, Potentiaan.
31 Zaterd.

INSTELLING
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN
OPENBARE WERKEN.

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden,
HEIL.

Wiliende een nieuw bewijs geven Onzer bezorgdheid voor de belangen der Nederlandsche letteren ;
Overwegende dat niets meer van aard is om
dezer ontwikkeling te bevorderen dan de inrichting
van een bestendig letterkundig genootschap ;
Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken,
Wij hebben besloten en Wij besluiten
Art. 1. 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 taai- en letterkunde tot voorwerp
zijner werkzaamheden zal hebben.
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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 hebhen doen kennen door belangrijke werken.
Art. 4 'Er zijn vijf-en-twintig werkende leden;
twintig dezer leden moeten Belgen zijn en in Belgie
gehuisvest ; de vijf andere kunnen worden gekozen
onder Noord-Nederlandsche letterkundigen en geleerden, in Belgie woonachtig.
Art. 5. De achttien eerste benoemingen van
werkende leden zullen worden gedaan door Ons.
De verdere benoemingen van werkende leden, de
benoemingen der eere- en die der briefwisselende
leden worden door de werkende leden gedaan en
aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen.
Art. 6. De werkende leden vereenigen zich
maandelijks in gesloten zittingen, eenmaal 's jaars
in openbare vergadering.
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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 Dennis werd genomen van
het openvallen Bier plaatsen.
Art. 8. Het bureel der Academie bestaat uit
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. 1o. Te beginnen met het tweede jaar van
haar bestaan zal de Academie jaarlijks haren Bestuurder en haren Onder-Bestuurder benoemen.
Art. i 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 bevuegdheid 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. i 3. De eerste benoeming uitgezonderd,
wordt de Bestendige Secretaris benoemd door den
Koning, op eene dubbele lijst van voorstelling, opgemaakt door de Academie, bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid der stemmen, in eene
zitting waar ten minste de twee derden der werkende
leden aanwezig zijn.
Art. 14. De Bestendige Secretaris houdt het
boek der beraadslagingen : hij 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 doers vervangen door
een werkend lid.
Art. 16. De Academie stelt haar reglement vaa
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inwendige orde vast, dat aan de Koninklijke goedkeuring moet worden onderworpen.
Er kunnen aan dit reglement geene wijzigingen
worden gebracht dan op het voorstel van ten minste
vijf leden, met de toestemming van de twee derden
der werkende leden der Academie. Die wijzigingen
moeten aan de goedkeuring van den Koning worden
onderworpen.
De voorstellen tot wijziging 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, knnnen aan
de leden worden toegekend.
Art. 18. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken is gelast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 8n 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.

WETTEN. (')
I.
De werkzaamheden der KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE bevatten al de vakken der Nederlandsche taal- en letterkunde.
2.

De Academie bestaat uit : I° vijf-en-twintig
werkende leden; 2° hoogstens vijf-en-twintig buitenlandsche eereleden , 3 0 hoogstens tien inlandsche
briefwisselende leden , 4° inlandsche eereleden,
die vroeger werkende leden geweest zijn.
3.
De kiezingen voor werkende leden geschieden in
de maandelijksche zitting na die, waarin kennis
genomen is van het openvallen der plaatsen.
Eere- en briefwisselende leden worden gekozen
Bens in het jaar, in de gewone zitting voor de
jaarlijksche openbare vergadering.

4
(I) Bekrachtigd bij koninklijk besluit van 15 Maart 1887;
gewijzigd, voor het tijdstip der jaarlijksche vergadering en de
hiermede in verband zijnde artikelen betrekkelijk de prijskampen en kiezingen, bij koninklijk besluit van 23 Maart 1891.

— 28 —

Zittingen.
4.
De Academie vergadert in gewone zitting
eenmaal ter maand, en houdt jaarlijks eene openbare
vergadering in Juni, na de gewone zitting dier
maand.
5.
De uitnoodiging tot het bijwonen der zittingen
wordt omtrent acht dagen te voren verzonden. Zij
meldt de voornaamste onderwerpen, die op de zitting te verhandelen zijn.
6.
De eere- en briefwisselende leden hebben het
recht de vergaderingen bij te wonen, behalve wanneer de Academie geheime zitting houdt. Zij kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deel nemen met stemrecht.
7.
Aan de geheime zittingen nemen geene andere
dan werkende leden deel.
De geheime zitting is verplichtend, telkens als
de Academie vergadert tot
0 het voorstellen en kiezen tot de openstaande
plaatsen in de Academie of in de Commission ,
2° het beraadslagen over wijzigingen, toe te
brengen aan de Wetten ,

--293° het opstellen der prijsvragen ,
4° het beoordeelen der ingezondene stukken.
Worden evenwel tot de geheime zitting, voorzien bij 4°, 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 rede 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.
ICI.

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.
13.

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

#
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Bestendige en tijdelijke 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.
16.

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

Deze Commissie is gelast met het aanleggen
eener verzameling van boeken betreffende gemelde

studiEn.
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18.

Eene vergoeding van twintig frank het vel druks
wordt toegekend aan de leden, die gelast worden met
de critische uitgave van Middelnederlandsche werken.
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 werkzaamheden 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 van
stemmen vereischt. Evenwel, indien, na twee proeven,
geen der candidaten die meerderheid verkrijgt, gaat
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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,
wordt voor elke plaats afzonderlijk gestemd.
24.
Elk jaar, in de maand April, stelt de Academie het
getal openstaande plaatsen van eere- en briefwisselende leden vast. Zij benoemt eene commissie
van drie werkende leden die, gezamenlijk met het
Bestuur, voor elke dezer plaatsen twee candidaten
voorstelt.
De namen der candidaten en de titels hunner
werken worden, gedrukt, aan de werkende leden
gezonden, en in de Meizitting besproken.
De kiezing heeft plaats in de maand Juni.
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 io briefwisselende leden,
der eerste 25 eereleden en der eerste io leden van
de bestendige Commissie.
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27.
De leden der Voorstellingscommissie molten
geene twee achtereenvolgende jaren gekozen worden.
28.
De Bestuurder en de Onderbestuurder worden
gekozen in de zitting der maand November. Zij treden
den eersten Januari in bediening.
Geen van beiden mag in dezelfde hoedanigheid
onmiddellijk herkozen, noch de Aestuurder tot
Onderbestuurder benoemd worden.

Wedstrijden.
29.
De Academie schrijft jaarlijks wedstrijden uit
over onderwerpen betreffende Nederlandsche taalen letterkunde. Vaderlandsche geschied- en oudheidkunde, schoone kunsten en boekenkennis zijn onder
Nederlandsche taal- en letterkunde begrepen.
3o.
De prijsvragen worden twee jaar op voorhand
vastgesteld.
In de zitting van Juli henoemt de Academie
eene commissie van vijf leden om tien prijsvragen
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voor te stellen. In de zitting van Augustus doet de
commissie verslag. De Academie kiest eenige der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de waarde
der toe te kennen prijzen.
3i.
De antwoorden moeten voor den I en Februari
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 Mei gelezen worth.
Op deze verslagen, die gedrukt en aan de
werkende leden gezonden worden, stemt men in
Juni. Het al of niet bekronen wordt beslist bij
meerderheid van stemmen der aanwezige werkende
leden.
De prijsvragen 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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spreuk, herhaald op den omslag van eenen gesloten
brief, inhoudende hunnen naam en hunne woonplaats.
Zij, die zich, op welke wijze ook, bekend
makes, en zij, wier verhandelingen na den voorgeschreven dag aan den Bestendigen Secretaris besteld
zijn, blijven uit den wedstrijd gesloten.
34.
De werkende leden mogen aan de Academische
wedstrijden Been deel nemen.
35.
De verhandelingen, ten wedstrijde bestemd,
moeten in de Nederlandsche taal geschreven, binnen het bepaalde tijdvak aan den Bestendigen
Secretaris gezonden worden.

Drukwerken.
36.
De drukwerken der KONINKLIJKE VLAAMSCHE
bestaan uit
i" de Verslagen en Mededeelingen ;
2° het jaarboek ;
3° de Verhandelingen en Bijdragen;
4° de Bekroonde Verhandelingen;

ACADEMIE
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50 De uitgaven, door de Academie aangenomen,
op voorstel der verschillende commission.

37.
De Verslagen en Mededeelingen worden na
elk e zitting gedrukt, en, minstens acht dagen \TO&
de eerstvolgende zitting, aan de leden gezonden.
Het 7aarboek verschijnt in de maand Januari.
38.

De Verslagen en Mededeelingen vermelden de
gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen, 't en zij de meerderheid der aanwezige leden
beslisse, dat deze niet gedrukt, of dat ze in de Verhandelingen en bijdragen zullen opgenomen worden.
3g.

De Bestendige Secretaris is gemachtigd tot eene
volgende aflevering der Verslagen en Mededeelingen
de onleesbare verhandelingen uit to stellen, alsook de
stukken, waarvan het zetten of het op steen brengen
de uitgave N/ertragen mocht.
40.

Het Bestuur beslist welke verhandelingen het
eerst zullen gedrukt worden. Daarbij worth 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 drie leden.
De verslagen der beoordeelaars over de verhandelingen der werkende leden worden niet gedrukt. Evenwel, indien ze, buiten de ontleding,
bijzonderheden behelzen die voor taal- of letterkunde
van belang zijn, kan er een uittreksel in de Ver slagen en Mededeelingen van opgenomen worden .
Het verslag over de verhandelingen van andere
leden of geleerden wordt in de Verslagen en Mededeelingen gedrukt.
42.

De Bestendige Secretaris mag de verhandelingen ,
die voor den druk aangenomen zijn, aan de schrijvers
ter noodige verbetering terugbestellen. Zijn echter
deze schriften aanmerkelijk gewijzigd of vermeerderd,
dan is hij verplicht ze opnieuw aan 't onderzoek
der 'beoordeelaars to onderwerpen .
43.
In geen geval mag men den schrijver het handschrift der bekroonde verhandeling teruggeven.
De wijzigingen, gebracht in werken, die eenen
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prijs of eene eerevolle melding bekwamen, en die het
drukken waardig gekeurd zijn, zullen als aanteekeningen onder aan de bladzijde of als bijvoegsels
achter de verhandelingen gedrukt worden.
44.
Indien verhandelingen van werkende leden voor
den druk niet aangenomen zijn, dan mogen zij door
de schrijvers teruggeeischt worden.
De handschriften der verhandelingen, ten wedstrijde ingezonden, en der schriften, door eere- of
brief vvisselende 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.

-

40
47.

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
beta alt men 3 fr. het honderd; druk, als voor de
schrijvers-exemplaren, 4 centiemen het vel.
Ongedrukte omslag, de honderd exemplar., fr. 1,5o
»
»
»
»
» 3,00
Gedrukte
» 3,00
Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
»
»
meer » » »
D 4,00
»
De

48.

De Academie heeft haren drukker, die van den
Bestendigen Secretaris de uit te geven werken ontvangt, maar zonder oorlof van dezen niet afdrukt.
49.
Het heen- en terugzenden der proefbladen
geschiedt door bemiddeling van den Bestendigen
Secretaris.
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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 Soo afdrukken en aan al de in Belgi6
wonende leden gezonden. De buitenlandsche leden
hebben recht op deze uitgaven, mits zij in Belgi6
iemand aanduiden, die gelast zij bun de werken te
zenden.

Geldmiddelen.
52.

De geldmiddelen der Academie worden beheerd
door eene Commissie van rekendienst, bestaande
uit het Bestuur en drie leden, die in Januari gekozen
worden. Die Commissie is gelast in Januari de
begrooting van het ingetreden dienstjaar te maken
en aan de goedkeuring der Academie te onderwerpen.
53.
Het Bestuur is gelast alles, wat de drukwerken
aangaat, te regelen.
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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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58.
Eike 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 lien tijd, de uitgeleende boeken niet gevraagd
door andere leden, dan kunnen ze voor eene meede
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
streep op den naad.
Witte vest met gouden knoopen. Klakhoed.
Degen.

Bijzondere bepalingen.
64.

De Academie kan, indien zij het noodig acht,
onder goedkeuring des Staatsbestuurs, een of meer
barer 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 gewijzigdworden. '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.
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Werkzaamheden der Academie voorgeschreven door de Wetten.
Januari.
De in November gekozen Bestuurder en OnderBestuurder treden den i Jauuari in bediening.
Benoeming van drie leden, Welke met. het
Bestuur de commissie van rekendienst vormen.
Uitgave van het Jaarboek.
Februari.
De commissie van rekendienst onderwerpt aan
de goedkeuring der Academie de begrooting van
het ingetreden dienstjaar.
Benoeming der keurraden voor de prijswerken,
welke voor den 1 dezer maand moeten ingezonden
zijn.
April.
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.
Mei.
Lezing van de verslagen over de beoordeelde
prijswerken.
Bespreking der candidaten voor de openstaande
plaatsen van eere- en briefwisselende leden.
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Juni.
Stemming over de verslagen betrekkelijk de
prijskampen.
Kiezing der eere- en briefwisselende leden.
Openbare zitting der Academie. Afkondiging
van den uitslag der kiezingen. Uitreiking der prijzen, in de wedstrijden behaald.
juli.
Benoeming eener commissie van vijf leden om
tien prijsvragen voor te stellen.
A ugustus.
De commissie, gelast met de voorstelling der
prijsvragen, doet verslag daarover.
De Academie stelt de prijsvragen vast en bepaalt
de waarde der toe te kennen belooningen.
October.
De Bestendige Secretaris herinnert, schriftelijk,
aan de werkende- en briefwisselende leden hunne
verplichting om, zooveel mogelijk , alle drie jaar
een onuitgegeven opstel aan te bieden.
November.
Kiezing van den Bestuurder en Onderbestuurd er
voor het volgende jaar.
December.
De commissie van rekendienst maakt de rekening op van het afgeloopen dienstjaar en legt die
aan de Academie voor.

--
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Vrijdom van briefport.
BESTUUR VAN DEN
POST EN DEN TELEGRAAPH.

POST

Vrijdom en tegen-teekening.
N

r

BIJZON DER BEVEL.
+1Den 2 2 November 1886.

126/113.

I ngevolge een ministeri&l 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 Dort bestaat niet voor papieren
onder omslag, of eenvoudig in de postbus geworpen.
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Bestendige Commi ssien.

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,
S. Daems.
jhr. de Pauw,
Gdnard.
Gezelle,
Stallaert,
van der Haeghen,
van Droogenbroeck.
Voor'itter :

De Commissie vergadert op onbepaalde tijdstippen.

+

5o

Bestendige Commissie, gt.last met de stud ie
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 heer Mathot.
Ondervoortitter : » jhr. de Pauw,
» de Potter,
Secretaris :
Leden : de heeren Alberdingk Thijm,
Bols,
Broeckaert,
de Flou,
Genard,
Sermon,
van Even.
De Commissie vergadert ten dage der maandelijksche vergadering van Januari, April, Juli
en October.
(Beslissing der Academie van

21

Augustus 1889.)
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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 Bloemlezir g uit de
werken onzer XVII e 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 ecuw.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)
Vooriritter : de beer 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 in
Februari. Mei, Augustus en November.
(Beslissine-, der Academie van

21

Augustus 1889.)
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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.

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

4r
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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 (D r Hendrik), te Gent ;
de Pauw (jhr M r Napoleon) +, te Gent;
de Potter (Frans) +, Bestendige Secretaris, te Gent;
Gailliard (Edward), te Brugge;
Genard (Pieter) 4., te Antwerpen;
Gezelle (D r Guido) +, te Kortrijk;
Hiel (Emmanuel) 4., te Schaarbeek;
Snieders (D r August) +, te Antwerpen ;
van der Haeghen (Dr Ferdinand) 44, te Gent ;
Willems (D r Pieter) ÷, te Loven.

Alberdingk Thijm (D r P.-P.), te Loven. Geharen den 27 Oct. 1886.
»
a
a
Daems (S.), te Tongerloo;
a
a
a
Hansen (D r C -J.), te Antwerpen ;
a
a
a
Mathot (Lodewijk), te Antwerpen;
»
»
a
Micheels (Jaw, te Gent ;
a
»
a
Obrie (D r Julius), te Gent ;
»
»
van Droogenbroeck (j an) +, te Brussel. »
»
15 Dec. 1886.
Coopman (Theophiel), te Schaarbeek.
»
»
»
de Vos (Dr Amand), te Gent;
a
a
a
Stallaert (Karel), te Everberg.
» 16 Aug. 1888.
Broeckaert (J.-B.), te Dendermonde.
» 24 Dec. 1888.
van Even (E.) 4., te Loven.
» i5 Juli 1891.
Coremans (Edw.), te Antwerpen.
»
a 21 Oct. »
Sermon 'Hendr.)
»
16 Dec. »
Bols (Jan), te Alsemberg
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de Heeren
Gekaren den i6 Nov. 1887.
de Flou (Karel), te Brugge.
»
»
»
Haerynck (Hippoliet), te Brussel;
»
Prayon-van Zuylen van Nyevelt (M r A.), te Elsene. »
»
»
»
Willems (Frans), te Antwerpen.
Geko'en den 24 December 1888.
Claes (Des.), te Namen.
»
»
»
Janssens (Alfons) ÷, te St.-Nicolaas.
de Ghelder (jhr. Karel), te Koekelare. Gek. den 29 Dec. 1889.
a
»
a
de la Montagne (Victor), te Antwerpen.

BUITENLANDSCHE EERELEDEN,
gekozen den 16 November 1887.
de Heeren
Arnold (Th.-J.-I.), beambte aan de Bibliotheek der Hooge school, te Gent ,
Beets (Dr Nicolaas) +, 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 (D r W.), bestuurder der scholen, te Rolduk ;
Franck (Dr J.), hoogleeraar, te Bonn ;
Groth (D r Claus), hoogleeraar, te Kiel;
Habets (Jozef), rijksarchivaris in Nederlandsch Limburg, te
Maastricht ;
Heyne (Dr Moritz), hoogleeraar, te Goettingen;
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te Leiden ;
Kluyver (Dr A.), taal- en letterkundige, te Leiden ;
Moltzer (Dr Henri-Ernest), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool, te Utrecht;
Schaepman (Dr H.-J.-A.-M.), letterkundige, te 's Gravenhage ;
te Winkel (Dr J.), leeraar aan het Gymnasium, te Groningen ;
Verdam i Dr J.), hoogleeraar aan de Vrije Hoogeschool, te
Amsterdam;
Weale (W.-H.-James), letter- en geschiedkundige, te Londen;
Wenker ( Dr Georg.), bewaarder van de Bibliotheek der Kon.
Hoogeschool, te Marburg ;
Winkler (Dr Johan), taal- en letterkundige, te Haarlem.
Scherpenseel (J.), te Brussel. Gekaren den 24 December 1888.
Nuyens (Dr Will.-Jan-Fr.), te Westwoud. Gek. den 29 Dec. i800.
Brouwers (Jan-Willem), te Nieuwer-Amstel. »
a
»
Bonvarlet (Alexander), te Duinkerke.
»
•

......

•

..........

I

—
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Woonplaats van de Werkende Leden der
Academie.
de Heeren :
Alberdingk Thijm (P.-Paul), te Kessel-Loo;
Bols (Jan), Dorpsplaats, te Alsemberg;
Broeckaert (1.-B.), Dijkstraat, 48, te Dendermonde;
Claeys (H.), Catalognestraat, 16, te Gent ;
Coopmau (Th.), de Robianostraat, 27, te Schaarbeek ;
Daems (S. , abdij van Tongerloo ;
de Pauw (jhr. N.), Lange-Violettenstraat, 279, te Gent;
de Potter (Fr.), Godshuizendreef, 29, te Gent;
de Vos (Am.), Coupure, 233, te Gent;
.Gailliard (Edw.), Prinsenhot, 4, te Brugge;
Genard (P.), Van Leriusstraat, 37, te Antwerpen;
'Gezelle (G.), Handboogstraat, 19, te Kortrijk;
Hansen (C.-J.), Leeuw-van-Vlaanderenstraat, 1, te Antwerpen;
Hiel (Emm.), S"-Maria-Koningstraat, 3o3, te Schaarbeek ;
Mathot (L.), Jezusstra it, 19, te Antwerpen;
Micheels (J.), Visscherij, 7 1, te Gent;
Obrie (J.), Ketelvest, 44, te Gent;
,Sermon (Hendrik), Melkmarkt. 22, te Antwerpen;
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), Stopselstraat, 6, te Loven;
Willems (P. ), Brusselsche straat, 192, te Loven.

Woonplaats van de Briefwisselende Leden
der Academie.
de Heeren :
Claes (D.), Lelievre-straat, 20, te Salzinnes (Namen);
4:le Flou (Karel), Oude-Gentweg, 28, te Brugge;
Haerynck (Hippoliet), Zonder-Zorgstraat, 124, te Elsene ;
Janssens (Alfons), Zamanstraat, 39, te Sint-Nicolaas ;
Prayon- van Zuylen van Nijvelt (Alfons-M.-N.). Elsene.
Willems (Frans), Minderbroedersstraat, 2, te Antwerpen.
de Gheldere (jhr. K.), te Koekelare
cle la Montagne (Victor), Wijngaardstraat, to, Antwerpen.

Afgestorven Leden
DER

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

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

»

Delgeur (Lod.), buitenlandsc;-, eerelid.

»

Dodd (G.-j.), werkeild lid.

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

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

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

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

»

»

»

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

»

»

1891. de Laet (J.), werkend lid.
»

Schuermans (L.-W.), »

))

»

Roersch (L.),

»

»

—
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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.), 189o.
Snieders (Aug.), 1891.
Micheels (J.), 1892.

Lijst der Onderbestuurders.
de Heeren :
de Pauw (jhr. N.), 1887.
de Laet (J.), 1888,
Hiel (Emm.), 1889.
Snieders (Aug.', 1890.
Micheels (J.), 1891.
Gen2rd (P.), 1892.
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JAARLIJKSCHE WEDSTRIJ DEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE „ACADEMIE

1887.
Gouden eerepenning aan den beer 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 Dender leeuw, en Theodoor Stine, van Maastricht, beide
studenten aan de Hoogeschool te Loven, voor
hunne te zamen bewerkte verhandeling over hetzelfde
onderwerp.
Gouden eerepenning aan den heer Louis D.
Petit, bewaarder der drukwerken aan de bibliotheek
van 's Rijks Hoogeschool te Leiden, voor zijne
Middelnederlandsche Bibliographie.
Eerste vereerende melding aan den heer Jan
Broeckaert, briefwisselend lid der Academie, te
Wetteren, voor zijn werk over hetzelfde onderwerp.
Tweede vereerende melding aan den heer
P.-H.-F. Bakker, bestuurder eener openbare lagere
school, te Haarlem.
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Gouden eerepenning aan de heeren Jan Broeckaert, voornoemd, en Jan Craeynest, leeraar aan
St.-Lodewijksgesticht te Brugge, voor hunne Lijst
van Onnederlandsche of Bastaardwoorden, met
de evenveel beduidende echt Nederlandsche woorden.

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

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

i8go.
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 H EINRIJK VAN
VELDEKE.

m
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Driejaarlijksche prijskamp voor
tooneelletterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,

Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Ge-zien het Koninklijk Besluit van 'On 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 Belgie opgemaakt » ;

Gezien Ons Besluit van 8 n Juli 1886, dat, onder
de benaming van a Koninklijke Vlaamsche Academie n, eene academie inricht van letterkundigen
en geleerden, die de studie en het beoefenen der
Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het voorwerp harer werkzaamheden zal hebben;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur
en dat, bijgavolg, de voorstelling eener dubbele lijst
van candidates 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,
Wij hebben besloten en wij besluiten :
Art. 1. Het artikel 4 van voormeld Koninklijk
Besluit van Ion Juli is gewijzigd als volgt :

— 62 -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.

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegmwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den

2

October 1888.

LEOPOLD.
Van wege den Koning
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Open baar Onderwijs,
J. DEVOLDER.

Verordeningen voor den driejaarlijkschen wedstrijd van Nederlandsche tooneelletterkunde.
Art. i. Er wordt een driejaarlijksche prijs
uitgeloofd voor de samenstelling van een in het
Vlaamsch geschreven tooneelwerk. De mededingers
hebben voile vrijheid voor de keus des onderwerps,
maar bij gelijke verdienste zal de prijs toegewezen
worden aan het stuk, welks onderwerp aan de
geschiedenis of aan de zeden van het land zal
ontleend zijn.
Art. 2. Het stuk zal in het land moeten uit-
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gegeven zijn (t ), of, in handschrift, gezonden
worden hetzij aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, hetzij aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie,' vOOr het einde van het driejaarlijksch
tijdvak.
Art. 3. Vertaalde en naar vreemde of vaderlandsche werken geschikte tooneelstukken zullen
buiten prijskamp blijven.

VLAAMSCHE TOONEELLETTERKUNDE.

Driejaarlijksche prijzen, sedert het begin
van dm prijskamp.
t o tijdvak, 1856-1858. Prijs toegewezen aan H. van Peene (2)
»
»
B. Sleeckx.
1859-1861.
»
a
a
F. van Geert.
1862-1864.
3'
a
a
A. van den Kerckhove.
a 1865-1867.
4°
a
a
3. van de Sande.
a 1868- i 87o.
5'
a
a
a
D. Delcroix.
1871-1873.
60
a
a
),)
D. Delcroix.
1874-1876.
7°
a
a
niet toegeweren.
a 1877-1879.
80
a
a
Frans Gittens.
a
1880-1882.
9e
o
a
H.-B. Peeters.
a
1883-1885.
lo°
2ea

a
11°
12e»

1886-1888.
1889-1891.

a
lb

a
a

H. Plancquaert.

(1) V olgens Koninklijk Besluit van 26u Augustus 188 i
worden ook tot den prijskamp aangenomen de stukken,
door Belgen geschreven en in den vreemde gedrakt.
(2) De tooneelstukken werden, gedureade de tien eerste
tijdvakken, beoordeeld door eenen keurraad, samengesteld
uii Leden der Koninkl. Academie van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.
Te beginnen van het elfde tijdvak wordt de beoordeeling
gedaan door Leden van de Koninkl. Vlaamsche Academie .
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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 185i,
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 vvetenschappen ;
2° Fransche letterkunde;
3° Vlaarnsche letterkunde;
4.° Natuur- en wiskunde, en
5° Natuurwetenschappen ;
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende als 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 BelgiL D
Herzien Ons Besluit van 30 0 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 a Koninklijke Vlaamsche
Academie a, eene academie inricht van letterkundigen en geleerden, die de studie en het beoefenen
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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 dub-bele lijst van candidates voor de jury van den
vijfjaarlijkschen prijs van Vlaamsche letterkunde
deelmaakt van de werkzaamheden deter 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 n Juli 1851 is gewijzigd als volgt :
« Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, te weten : voor de twee
eerste reeksen door de klas der Letteren, voor de
twee laatste reeksen door de klas der Wetenschappen der Koninklijke A.cademie van Belgic, 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 besluit.
Gegeven te Brussel, den Ion October 1889.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. DEVOLDER,
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Algemeene verordening voor den vijfjaarlijkschen prijskamp van Nederlandsche letterkunde.
Het programma van dezen wedstrijd is bepaald
als volgt :
a) Dichtkunst (ter uitsluiting van de dramatische
po6zie, voor welke een driejaarlijksche wedstrijd
is ingerich t).
b) Romans, novellen, en andere louter letterkundige voortbrengselen, als levensbeelden, zedeschetsen, verzamelingen van gedachten, opstellen
van welsprekendhe id .

Vijfjaarlijksche prijzen voor Nederlandsche letterkunde, sedert de opening van den
wedstrijd.
(Beoordeeling, toevertrouivd aan Leden der Koninklisike
Academie van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.)
l e tijdvak. 1850-1854, prijs toegekend aan H. Conscience.
p
Prud. van Duyse.
0
1855-1859
»
wed. Courtmans.
»
1860-1864
3*
H. Conscience.
»
n
1865-1869
4e
))
Tony Bergmann.
D
1870-1874
5.
D
P. de Mont.
p
1875-1879
6"
J.
van Beers.
»
»
188o-1884
7e
2

(Beoordeeling door eenen keurraad, samengesteld uit
Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie.)
8° tijdvak. 1885-1889

»

Mathilda Ramboux.
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JOHAN-ALFRIED DE LAST.
BESTUURDER DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE IN 1889

door

DR. AUG. SNIEDERS,

Den 13 December 1815, in het zoo gedenkwaardige jaar toen de eerste en de groote stap
gedaan werd op den weg naar Belgie's onafhankelijkheid, werd Johan-Alfried de Laet geboren
— hij, die twintig jaar later den kamp zou aanvangen, om den Vlaming die volledige zelfstandigheid
to doen teruggeven, welke hij in de staatkundige
stormen zag verloren gaan.
In de Geschiedenis mijner jeugd vertelt
Hendrik Conscience, op eene recht eigenaardige
wijze, zijne eerste ontmoeting met den jongen
Jan-Alfried, zijne kennismaking en hoe de vriendschapsband tusschen hen gelegd werd, en het
blijft eene onomstootbare waarheid dat de Laet
een onmeetlijken invloed op het literarische leven
van onzen grooten novellist heeft uitgeoefend.
In mijne Vilitig jaren geleden (karakters en
silhouetten) (I) heb ik het staalvast karakter van
ons betreurd medelid naar waarheid geschetst. Ik

(1) Zie V erslagen en mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, 1891.
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wees op de meer grondige opleiding, die de Laet
genoten had en de geestesontwikkeling, die hem
kenmerkte, in vergelijking met vele zijner Vlaamsche
bondgenooten, en die hem ook, zoo niet in letterkunde, dan toch in het maatschappelijke leven, eerie
hoogere plaats deden bereiken dan vele anderen
mochten bezetten.
Overgroot was de invloed, die de Laet op
alien uitoefende zijn meer welvarende stand in
de samenleving, zijn hooger onderwijs. zijne opleiding tot het vak van geneesheer, zijne uitgebreide en degelijke literarische kennissen in het
Fransch, het penvoeren in dit of dat Fransch dagblad waren toestanden en eigenschappen, die hem,
bij het ontwaken van ons Vlaamsch leven, eene
aanzienlijke overmacht moesten doen toekennen.
Minder als letterkundige dan als Vlaamsch
leider bekleedt hij eene schitterende plaats in
onze geschiedenis, en hieraan heeft hij ook de
schoonste jaren van zijn leven ten offer gebracht.
Het heilig dichtervuur broeide voorzeker in
hem; loch hij heeft het niet aangewakkerd en
gevoed, en zelfs verliepen er soms vele jaren dat
hij der letterkunde niet gedachtig was, en de
dichter in den dagbladschrijver of den wetgever
opging.
Het eene en het andere gelijktijdig ontwikkelen, daartoe ontbrak bij de Laet de vereischte
onverpoosde werkzaamheid.
Zijn leven van dagbladschrijver, zoo in de
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Fransche als in Vlaamsche journalistiek, ving aan
in 1844 en duurde schier voort tot op het tijdstip d-at hij in 1863 plaats nam in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, waar hij 28 jaar, in
naam zijner geboortestad, zetelde. Voorwaar, dat
leven van 47 jaren, aan de volkszaak gewijd, zou
voldoende moeten zijn om den stralenkrans der
letterkunde te ontberen!
Deze echter mist ons achtbaar medelid niet, hoe
geeing zijn letterschat dan ook wezen moge. Het
is hoofdzakelijk als letterkundige dat de Koninklijke Vlaamsche Academie hem bier wil verheerlijkt zien.
Uitgebreid was zijne literarische kennis,
warm zijne verbeelding, helder en scherp zijn
oordeel. Hij, gevormd door klassieke studi&I,
leende een gretig oor naar het romantism, dat
in zijne jeugd met eene duizelingwekkende kracht
opwelde. Had hij deze nieuwe school met dichterlijke begeestering begroet, dan toch keerde hij
later, in zekeren zin, tot het classicism terug en
werd een wezenlijk purist in stijl en taal.
Het eerste gedruischmakend optreden van
Hendrik Conscience en Johan-Alfred de Laet
dagteekent van 1839, toen, krachtens de zoogezegde
XXIV artikelen, Limburg en Luxemburg aan
Nederland werden teruegegeven.
Er heerschte te Brussel eene drukke opgewondenheid over den eisch der Mogendheden ; doch
in Antwerpen vond die beweging geenen weerklank.
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In de Geschiedenis inijner Jeugd zegt Conscience :
« Nog altoos bestond binnen Antwerpen de Staatspartij,
welker leden de omwenteling van 183o slechts als een
voorloopig en onwettelijk feit aanzagen ; dezen erkenden de
bestaande inrichting des lands niet en hoopten nog immer
dat Belgie eens geheel onder den std. . des Konings van
Holland zou terugkeeren. De aanhangers dezer gezindheid,
wel verre van de beslissing der Mogendheden te betreuren,
verblijdden zich integendeel in de verzwakking van het Koninkrijk, dat uit de gebeurtenissen van 183o was ontstaan. Mij
had het gevaar des vaderlands diep ontroerd en verontwaardigd; ik gevoelde schaamte voor mijne geboortestad,
waar men stout genoeg was om openlijk den spot te
drijven met degenen, die betuigden dat zij hun bloed wilden
storten, veeleer dan het vaderland te zien aan stukken
scheuren en dus zijne grondwet tot eene leugen te laten
maken. »

Door plakbrieven beriep Conscience de 6 Februari 1839 eene volksvergadering in het Theatre
des Varietes, en sprak er eene zeer opgeschroefde
redevoering uit. De geestdrift van den spreker
ging tot de aanwezigen over, en het gewoel werd
tot in de straat voortgezet.
De vredelievende burgerij was tegen den spreker
hevig ingenomen ; men leunde hem gezegden aan ,
die in waarheid nooit over zijne lippen waren
gekomen. Ook vond men geen beter middel om den
jongen redenaar te rechtvaardigen, dan de aanspraak
in het Licht te geven.
Zij verscheen in eene brochuur, met den titel
Aenspraek tot het Vlaemsche yolk, en in de Brusselsche Emancipation in het Fransch — hetgeen waarschijnlijk het werk van de Laet zal geweest zijn.
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Als Conscience over die gebeurtenissen spreekt
in de Geschiedenis mijner Jeugd, vermeldt hij den
naam van de Laet niet; loch de Aenspraek werd
door dezen, met zijnen naam vol uit, onderteekend.
Hij nam dus stoutweg een deel der verantwoordelijkheid op zich en hierin herkent men den karaktertrek
hem eigen niet achteruitgaan voor eene opschudding.
Zoo hebben wij hem trouwens altijd gekend ; zoo
was hij later in het onstuimige Schillersfeest, te
Antwerpen gevierd, bij de aanvallen in de Kamer,
in het tweegevecht met den minister van Oorlog
baron Ghazal.
Toen Conscience vijf-en-twintig jaar later,
zijne herinneringen te boek stelde, bekende hij
dat hij zich in gemelde aanspraak door den
geestdrift had laten meeslepen. Het bleek weldra,
zegt hij, « dat al het geschreeuw van vaderland
« en onafhankelijkheid, al de bewegingen des legers
« en al de woelige toebereidsels tot wederstand,
u slechts ijdele woorden en nuttelooze machttoon« derij was geweest ».
Was het dadrom dat hij den naam van de
Laet wegliet en op zijne beurt de verantwoordelijkheid van dien « degensteek in het water »
alleen dragen wilde? Ziedaar eene vraag, die moeilijk of liever niet kan worden beantwoord.
Wel ja, de beweging, ter gelegenheid der XXI V
artikelen, was eene pralerij geweest, een tooneelspel dat eindigen moest zooals het geeindigd is
maar de redevoering van Conscience is altijd
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een opmerkenswaardig feit in de geschiedenis ,
en het kloeke optreden, en de trouwe bescherming van de Laet een karaktertrek die hem vereert.
In 1842, gat de Laet een zoogezegd historisch
verhaal in het licht : Het Huis van Wesenbeke,
dat jaren lang, en dikwijls zeer druk, besproken
werd. De partijgeest heeft er zich van meester
gemaakt, omdat men dacht hierin tegenstrijdigheden
met de denkvcijze van den staatkundige te ontdekken, en des te heviger waren de aanvallen, daar
de Laet nooit een tweeden druk van zijn boek liet
verschijnen.
Geen wonder! Het Huis van Wesenbeke was,
onder literarisch en onder historisch oogpunt, de
zwakke greep van een jong en onervarm man ;
de Laet schreef het boek toen hij nog geen
Vlaamsch schrijven kon en jammerlijk met taal en
zinbouw omsprong. Hij schreef het daarenboven
op een tijdstip dat de geschiedenis nog Diet klaar
en duidelijk voor ons open lag, en men over
het algemeen een verkeerd denkbeeld opvatte van
den oproer in de 16 e eeuw.
Onze Vlaamsche schrijvers, door het romantism onzer noorderburen geleid , hadden allen
eene zeer uitbundige bewondering voor de geuzen
en hunne stoute daden, en een diepen afkeer voor
de vreemde overheersching. Deze vrij natuurlijke
aandrift in jonge en geestdriftige harten, deed
de vaderlands- en vrijheidsgezindheid onstuimig
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boven drijven, niet zelden ten koste der waarheid.
De Spaansche inkwisitie, die schering en
inslag was bij de novellen uit de 16e eeuw, heeft
bier te lande nooit bestaan, en het is een mijner
voldoeningen, dat ik, door de dagbladpolemiek,
dit niet-bestaan in den geest van ons yolk heb
doen dringen. De hooge geestelijkheid zelve zou
haar niet geduld hebben, na de invoering der
bisschoppelijke hierarchic. De toestanden waren
in de bestaande geschiedenis verwrongen, evenals
ook het karakter van vele onzer smalle jonkers,
die niet zelden viveurs ware,n, in stele van godsdienstige dweepers en geestdrijvers, zooals zij
dikwijls, zeer oneigenaardig, tijdens het bestuur
van Margaretha van Parma, werden voorgesteld.
Conscience schreef zijn la mlendig Wonderjaar
en eenige schetsen uit den Spaanschen tijd; Th.
van Ryswyck zong, in een krachtig lied, zijne
WatergeuTen — deze al geestdriftiger dan gene :
de Laet, altijd meer redenerend en tot het didactische genegen, waagde eene poging in den psychologischen roman, en hij verviel in een wezenlijken
preek.
Over de warme, dichterlijke vetheelding van
de Laet waait in dit werk een koele, zelfs een ijzige
adem ; de boeiende natuurbeschrijving wordt in
het verhaal gemist ; de karakters zijn los en wild
geschetst, wel te verwonderen voor iemand gelijk
de Laet, die een zoo scherpen, een zoo helderen
oogslag in de harten wist te werpen.
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Hadde hij eene tweede poging in dat vak
gewaagd, dit is mijne innige overtuiging, hij
zou iets degelijks hebben voortgebracht. Zijne
latere schriften, als losse blaren achteloos aan den
wind overgeleverd, hebben dit gevoelen onwrikbaar in mijnen geest gevestigd. Hoe jammer voor
de letterkunde dat een later zoo vast, zoo schitterend en veelzijdig ontwikkeld talent het bij eene
jongelingspoging gelaten heeft!
Toen de Laet zijne meesterschap over de
Vlaamsche taal deed gelden en een grondig historicus was geworden, kortom, zooals de economist
Proudhon van hem zegde, un des hommes les
plus lettres du pays, zag hij met eenen glimlach
neer op die literarische jongelingszonde, en wendde
geene poging aan om ze, onder welk opzicht
dan ook, to rechtvaardigen. Het book was voor
geene her werking geschikt : in grondslag, in opvatting en in uitvoering was het inderdaad zonder
nadenken geschreven.
De dichter zegt het in zijne berijmde voorrede :
..... geschetst op weinig dagen,
Met zwakke hand en ongewend penseel.
Men zou zeggen dat de schrijver, reeds bij
het nazien der drukproeven, de overtuiging opdeed
dat zijn werk aan zijne verwachting niet beantwoordde. Ook eindigt de voorrede met eene samenspraak tusschen schrijver en lezer. De eerste zegt :

- 75 Doch 't boek, eilaes, in zeer gebrekkig... zeer ..
— Ja, is het zoo, vaerom dan liet gy 't drukken?

luidt het onderbrekend antwoord van den lezer.
Ja, waarom ?
Och, waarschijnlijk omdat, niettegenstaande
een grein scepticism over de innerlijke gehalte
van hun werk, de ijdelheid bij de jonge dichters
altijd eene groote rol speelt. Men heeft den moed
niet een halven regel van zijn werk op te offeren.
Slechts later, als de begoocheling gevallen en de
geest gerijpt is, schrapt men niet den regel, maar
schrapt men gansche boekdeelen weg.
de Laet erkende, met mannelijke krachtdadigheid, kort na de verschijning, de onleefbaarheid
van zijn boek. Hij sneed met forsche hand die
zwakke loot af, en de booze partijschap, die
gretig op het verledene aast, zag in de veroordeeling van dit werk, eene kwalijk verborgen omkeer van denkbeelden.
Wij herinneren ons nog dat, bij een dezer
politieke aanvallen, de Laet aan het dagblad I,e
Precurseur de toelating gaf, indien het hem lustte,
Het Huis van Wesenbeke te herdrukken.
Het blad waagde 't echter niet.
Wat vreemds is er in gelegen dat men een
werk begraven laat, erkend als valsch in den
grondslag, geschreven zonder kennis, zonder ondervinding — kortom, eene vrucht die afgevallen is
vOOr dat ze door de middagzonne gerijpt werd .
Bij eenen herdruk zou in waarheid niemand
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iets gewonnen hebben, noch de belletrie, noch de
taal, noch de geschiedenis, kortom, noch het
Vlaamsche land, noch de Laet zelf.
Onze dichter schreef eenige andere novellen,
onder ander : Eene bruiloft in de XVIe eeuw,
Dokter van Droomenveldt en Het Lot; doch ook
deze zijn binnen de grenzen van het destijds
bestaande tijdschrift Het Taelverbond gebleven.
Waarom ? Die vraag kunnen wij niet beantwoorden, tenzij met eene tweede vraag : hielden, na
de verschijning, niet andere dan wel letterkundige belangen, den schrijver bezig ?
Deze novellen dragen den stempel van oneindig meer vastheid in ontwerping, in degelijkheid
van uitvoering dan het eerstgenoemde werk. In
Bet Lot vooral is de schrijver zijne taal volkomen meester, de gebeurtenissen zijn natuurlijk
aangebracht, en haar samenloop doet de karakters
voortreffelijk uitkomen. De denker gaat meer en
meer hand aan hand met den dichter. Hij heeft
zijne reden « waarom » hij schrijft : hij wil zijn
yolk leeren en stichten.
Het Lot bevat eene waarheidsvolle afschildering
van het buitenleven en van de menschen, die zich
daarin bewegen. Deze laatsten hebben niets conventionneels, niets overdreven dichterlijks in hunne
neigingen , niets ziekelijks in hunne gevoelens. De
hartstochten, die hier aan boeien liggen, zijn ginder,
naar den geest des dorps, onbeteugeld.
De menschen, die voor onze oogen handelen
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en wandelen zijn, voorwaar, van vleesch en bloed;
ze zijn frisch, levendig en staan in vreugde en
in lijden, in voorspoed en tegenslag met de voeten
op den grond. 't Zij n, kortom, boeren en hierin
vormt de verhaaltrant van de Laet een scherp
contrast met dien, welken men doorgaans bij de
voorstelling des dorpelings leverde.
Die goede natuurvolle schets mocht niet vergeten zijn! Zij is niet alleen opmerkensv■raardig
als karakterschildering, maar ook in taal en
vorm. De figuren spreken niet de stads-, maar
de dorpstaal, en wat meer is de goede, ronde
en gezonde Kempische taal.
De taalvorscher komt te alien kante in die bladzijden te voorschijn, en het verhaal kan als een model
van onzen spreektrant opgemerkt en nuttig aangewend worden bij her nasporen onzer idiotismen.
Met twee of drie goede vertalingen, onder
andere, De Schildburgers van Ludwig Tieck en
de lieve vertellingen van Perrault, verschenen onder
den aangenomen naam van Jozef Colveniers ode
Laet woonde destijds in de Colveniers-straat), wordt
de periode van zijne verhalen in proza, jammer
genoeg ! gesloten.
De novellen moeten echter de vlag strijken
voor zijne gedichten ; doch ook -deze, welke de
Laet in 1883 liet herdrukken, zijn niet talrijk.
Werkzaamheid was geene zijner eigenschappen
hem ontbrak de opgewektheid tot letterkundigen
arbeid. Slechts in het dagbladschrijversleven, waar
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de prikkel onmiddelli;k is, legde hij een doorslaanden iever, en wat meer is, een onmiskenbaar
talent aan den dag.
's Mans politieke schriften : brochuren, verslagen en redevoeringen in de Kamer, betreffende
het Vlaamsche vraagpunt, zijn voorzeker de belangrijkste voortbrengsels zijner meesterlijke pen. Zij
zijn in kloeke taal, in vasten stijl en met eene
onverbiddelijke logica geschreven.
Hoe jammer dat de Laet de letterkundige
critiek niet beoefend heeft 1 Hij was hiertoe de
rechte man. In dit vak der literatuur hebben
wij den enkel model van zijne hand en gedagteekend van 186i.
Toen Heremans zijne Dichterhalle uitgaf,
nam deze hoogleeraar in dit werk Vondel's beroemd
klinkdicht op, dat voorkomt in het ten jare 1652
herdrukte treurspel Palamedes.
de Laet, gewapend met zijne uitgebreide
kennis en scherpen ontledingsgeest — hij was
een grondig Vondelkenner — maakte den verza melaar opmerkzaam dat er een andere en veel
dichterlijker druk van dit klinkdicht, die van 1625,
bestond, waaraan dan ook, volgens hem, de
voorkeur in de Dichterhalle moest gegeven 'worden.
Met een meesterlijk gezag ontleedde de dichter
de beide lezingen, bracht woorden en volzinnen
met elkander in vergelijking, en bewees dat Vondel
de kracht van zijn dichtstuk van 1625 aanzienlijk
had verzwakt — eene denkwijze, die later door
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den grooten Vondel-uitlegger, door M r Jacob van
Lennep, werd bevestigd.
De brief aan professor Heremans was in
hoffelijke, in keurige bewoordingen geschreven en,
wat nog hoffelijker was, vO6rdat hij in druk
verscheen, den verzamelaar toegezonden. Deze —
't was misschien alzoo onderling overeengekomen
— zond de Laet's schrijven naar het tijdschrift
de Vlaemsche School, met verzoek van opneming.
Hij trok zich zeer behendig uit den slag
met te zegden
« In myne Dichterhalle heb ik dezen laetsten tekst
(die van 1652) opgenomen, my echter voorstellende, in de
aenteekeningen, die op het einde van myn werk zullen worden gevoegd, de varianten van den ouderen tekst van dit
beroemde klinkdicht op te geven. »

Toen de Laet den verzamelaar den brief in
handschrift toezond, leverde hij een groot bewijs van
kieschheid ; hij gaf eene les van eerlijkheid aan
vele critiekers, die niet terecht wijzen, maar, zoo
mogelijk, onbeschoft doodslaan. De ontleder eindigde zijne geestige critische studie met de woorden :
« De gansche Palamedes heeft in 1652 dezelfde verbetering ondergaen als het klinkdicht. Wordt er my tyd toe
gegund, dan koom ik wel eens terug op die zonderlinge
verandering. »

Jammer, hij deed het nooit : het was zijne
eenige, zijne eerste en laatste critiek.
In 1883, zegden wij, gaf de Laet een herziene druk zijner Gedichten uit, aan vaderland,

— 8o -godsdienst, huiselijk leven en kunst gewijd. Meesterlijke grepen, kernvolle versbouw, flinke en gezonde
taal kenmerken vaak deze pazie.
In 1838 reeds richtte hij zi)nen lierzang Aan
de Dichters, met den aanhef, die tot nu toe in
den mond der Vlamingen ligt :
Onze oudren waren groot 1 — en wij ? — wat zijn wij heden?
Een yolk dat moedeloos, van vreemden voet vertreden
Zijn leeuwennek gedwee en siddrend nederbukt I

Het was een fragment dat in 1839 in het
Nederduitsch letterkundig Jaarboekje van varier
Rens werd opgenomen. In 1848 verscheen er een
nieuwe en verbeterde druk van dit gedicht en de
schrijver zegde
« Dat dit stuk by zyn ontstaen een fragment was en
het nu (1848) nog blyven moet, is myne schuld niet. De
tyd laet, jammer genoeg I den Vlaming nog niet toe een
zegelied aen te heffen. »

In de uitgaaf van 1883 voegde hij er bij :
« Dit werd geschreven over 35 jaar. Kan er heden
nog van geen zegelied spraak zijn op 't gebied van Stam
en Taalrecht, dan toch is er reeds zooveel gewonnen , dat
de Vlaming met vertrouwen de toekomst mag te gemoet
zien.
« Met het oog op letterkunde, kunst en wetenschap
beleven wij een blijder tijdperk.
« Onze schrijvers, hier te lande bekend en bemind, zien
hunne werken in de groote europische talen overgezet ,
ettelijke zelfs zijn wereldberoemd. In de Toonkunde is er
eene vlaamsche school tot stand gekomen, welke hier meer
en meer veld wint en ook in Noord-Nederland, Duitschland
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en Frankrijk wordt gehuldigd. Het meerendeel onzer geleerden
schamen zich hunner moedertaal niet, waarvan de wetenschappelijke macht en juistheid niet meer betwist worden.
« Wat meer is, eene talrijke, verstandeijke, krachtvolle
en vastberadene jongelinschap staat sinds lang de oudere
kampers ter zijde en blijft borg voor de toekomst.
« Een zegelied? Nog niet. — Een klaaglied ? Niet meer.
Het daghet in het Oosten! »

Aan dit gedicht knoopen zich, in zekeren zin,
de vaderlandsche gezangen vast, zooals het Vaderland en Belgiê. Het eerste draagt de dagteekening
u 28 Februari 1848 a. Vier dagen vroeger
was de omwenteling te Parijs losgebersten en de
troon van Louis-Philippe in puin gevallen. Het
kleine Belgie, geleerd door de bittere en eeuwenlange ondervinding, hoorde andermaal de bedreiging van overrompeling zijner gewesten, en kloek
zong de dichter, in antwoord op den ouden droom
van Richelieu :
Komt 1 ontrolt den leeuwenstandaart !
Op 1 voor Vorst en Vaderland 1
Komt ! de vrijheid van den landaart
Wordt bedreigd met smaad en schand.
Op I staat op ! bij krijgsgedommel
Komt ! broeders, naar het veld !
Luistert ! ginder slaat de trommel
Die ons reeds den zege meldt !
O Vaderland ! o Vaderland 1
Aan u mijn hart, aan u mijn hand !
O Vaderland ! o Vaderland 1
O heilig Vaderland!

Die strophen vloeiden uit het hart : de Laet
was man om die woorden gestand te doen. Hij
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had Vlaanderen lief en gevoelde diep wat al
opofferingen zijn yolk sedert eeuwen zich getroost
had, om een onafhankelijk bestaan meester to worden.
Met recht mocht hij zingen :
Vrijheid 1 vrijheid 1 erf der Belgen,
Met der Vaadren bloed gekocht !

Die vrijheid mocht niet verloren worden, want
met haar zou ook het Vlaamsch leven ten ondergaan. Geen vreemde overheersching meer ! Vlaanderens bodem, zong de dichter,
Vlaandrens bodem duldt geen vreemden
Duldt geen vreemden dan in 't gran

Aan dit gedicht verbindt zich eene staatkundige beschouwing over de gebeurtenissen van 1848,
in hare betrekking tot Belgi6 — eene beschouwing.
die de Laet nog duidelijker als vaderlander, als
politiek schrijver kennen doet. Ziehier hoe hij zich
uitliet den 12 Maart van gemeld jaar, nadat de
partijen bij het dreigende gevaar, de handen verzoenend hadden ineengelegd :
« Welk ook zyn staetsvorm mocht zyn, wy hebben
altyd ons vaderland vurig bemind ; maer nooit, wy zeggen
het met de diepste overtuiging, hebben wy met zooveel
hoogmoed als heden den naem van Belg gevoerd. Wy juichen
in ons gemoed over de weerdige houding onzer vaderlanders, wy juichen en danken God als na eene roemrijke
overwinning !
v Deze overwinning is niet door bloedvergieten gekocht ;
zy is schooner : het is de zegeprael van orde tegen wanorde,
van rede tegen drift, van wysheid tegen dwaesheid, van
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a Men bedriege er zich niet om : zulke zegeprael
ofschoon zij minder gerucht maekt, is eene overwinning, die
aen Belgie, onder de andere volkeren van Europa, meer
macht en invloed zal geven, dan ons beperkt grondgebied
het schynt toe to laten. Voor ons zelven, als natie, zal zy
insgelyks de schoonste, de heilrykste gevolgen hebben.
« Wie in onze gedachten, wie in onzen vaderlandschen
hoogmoed uit eigen inspraak niet zou deelen, volge ons in
de berekening van hetgene voor het Belgisch vaderland uit
het weerdig gedrag onzer Staetsmannen en uit de manhaftige stemming onzes yolks, gesproten is of spruiten zal.
« Nauwelyks hadden de omwenteling van 183o en latere
voorvallen het pleit der onafhankelykheid van Belgie beslist,
of er ontstonden in ons midden verschillende gezindheden,
die door hunne hevige worstelingen tegen elkander het
vaderland een aenzien gaven, als ware het uit alle vreemdsoortige mengelstoffen byeen geraept. De scheuringen wer
den dieper en dieper tot dat zy in de laetste tyden de beste
geesten aen een vreedzaem voortbestaen van Belgie deelen
twyfelen.
« De natuur, langs eenen anderen kant, heeft ons in
Vlamingen en Walen gescheiden ; men zag daerin eene oorzaek van zwakheid en men waende dat in groote omstandigheden de twee volksgedeelten van Belgie eenen verschillenden weg zouden inslaen en aldus de scheuring of de
inneming van Belgie door den vreemden zouden vergemakkelyken. Daerenboven het was by velen onzer medeburgers
en by de meeste andere volkeren, een vast geloof dat onze
nationaliteit geheel van Frankrijks goeden wil afhin t.;, en
wy ged wee den nek zouden bukken, zoohaest men ons zou
zeggen : « Gy zyt Franschmans, wy willen het. » Zoo verre
was dit ongegrond geloof ingeworteld, dat zelfs in de Kamer
de vurige en edele woorden van Mr. De Decker zelden
weérklank vonden, als by in diepgevoelde tael de hulp van
ieder tot het versterken onzer nationaliteit inriep.
« Dit ongeloof aan ons volksbestaen had, zoo als wy
zegg en, zyne schynbare redenen in de zware worstelingen
dat wy na 183o hebben doorstaen, in den onverzoenbaren
haat der partyen, in de verdeeldheid tusschen Walen en Vlamingen, in het gedacht dat wy ons nooit tegen den wil van
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land tegen eene schandelyke inzwelging te bevryden.
« Men bedroog zich : aan Belgies nationaliteit ontbrak
eene laetste beproeving; zy was als het goud, dat niet in
het vuur geweest is en waervan men de weerde niet bepalen kan. God heeft nu toegelaten, dat onze nationaliteit, hi
aenzien van het opgeschudde Europa, op den toetssteen
gebracht werd ; deze proeve hebben wy met eere doorstaen
en wy zelven zyn verwonderd geweest over den uitslag.
Wy zelven hebben het hoofd met trotschheid in de hoogte
geheven en met liefderyken gaim geroepen : Vaderland!
Vaderland! — alsof, ook voor ons oog, het raedsel van
ons volksbestaen eerst van heden was opgelost geworden.
« Inderdaed, het is zoo : alle nationale banden, die
gebroken of onherstelbaer verslapt schenen, zyn onder valerlandsch gejuich vaster gesloten dan ooit. Koning en yolk
ministers en representanten, Vlamingen en Walen, alien
hebben gehoord, dat boven alle belangen, boven alle wenschen, een heilig woord in hun hart berust; het woord

Vaderland; geene liberalen, geene katholieken meer, geene
Vlamingen, geene Walen meer — broeders, zonen van eenen
vryen grond 1 Van nu of aen blyft alle vrees voor onze
nationaliteit ter zyde : in vredestyd zullen de gezindheden
misschien allengskens weder ontstaen; maer er moet een
lang tydvak verloopen, vooraleer hare twisten weder zulke
hevigheid bekomen — en, in alle geval, niemand vermag
daerin nog een teeken van zwakheid te zien; Belgie heeft aen
de wereld getoond hoe op den dag des gevaers eene gansche
natie hare twisten kan afleggen en opstaen voor 's lands
verdediging als een enkel man.
« Wat Frankryk betreft, het mag zich beroemai over
eene groote macht, dat is waer ; maar nu ten minste zal
niemand nog denken of zeggen, dat Belgie gedwee en
moedeloos den nek zal bukken voor het geweld des vreemdelings, van waer hy kome en hoe machtig hy ook zy 1 »

Die regelen zijn de trouwe weerspiegeling van
den geestdriftigen en bewonderenswaardigen toestand, waarin Belgie zich beyond in de hachelijke
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dagen der Fransche omwenteling van 1848. Het
oprecht vaderlandsch gemoed van den kloeken
Vlaming ontvouwt zich in al zijne uitgestrektheid.
Al de opmerkingen in deze bladzijden vervat, zijn
waarheid, en men ziet dat de Laet zich geene
begoocheling maakte over de herleving der nadeelige partijschap, in een min of meer verwijderd
tijdstip.
Het artikel, manifest of hoe dit belangrijk
schrift ook genoemd worde, bevatte eenige andere
beschouwingen, die voor den Vlaming van het
hoogste belang zijn. Laat ons nog eenige regelen
overnemen uit dit, aan de meesten onzer onbekend, schrift.
« Een tweede voordeel dat voor ons uit de tegenwoordige omstandigheden gesproten is, bestaet daerin, dat wy
eerst sedert nu eenen kostelyken schat hebben leeren kennen, then wy om zoo te zeggen, zonder het te weten reeds
achttien jaer lang bezitten. Wy waren zoodanig gewoon
geworden in onze fransche dagbladen uittreksels uit Paryzer
journalen te lezen, dat wy deel namen in den schreeuw
naer meer vryheid, welken men sedert 183o in Frankryk
aenhief. Daerenboven de Franschen hadden ons zoo dood
gezaegd met hun pays de liberte, dat wy zelven geloofden
dat alle licht, alle vryheid uit Frankryk spruiten moest....
en ziet, Frankryk maekt eene bloedige omwenteling, het
verbryzelt eenen beroemden troon en het geeft zich in eens
alle de vryheden, welke het op zynen bodem mogelyk acht.
Wy, Belgen, zien, na den storm, met verwondering op het
nieuwe Frankryk en op ons eigen vaderland, en wy bevinden dat wy sedert achttien jaer meer vryheden genieten,
dan onze geburen er zich nu met zulk schrikkelyk geweld
hebben verschaft, zelfs vryheden die Frankryk niet aannemen
durft, zoo als de vryheid van onderwys en de voile en
onbeperkte vryheid van vereeniging!
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« En wat de zoogezegde republiekaensche vryheden
betreft, Frankryk moet er het gebruik nog van beproeven
en zal er ongetwyfeld al spoedig palen aen stellen om zyne
lichtzinnige bevolking in de baen der wettelykheid te houden.
Ons, integendeel, zyn alle deze vryheden zoo natuurlyk, zoo
verre in onze zeden gegroeid, dat wy zelven niet bemerkten
dat wy ze bezaten, v6or dat een naburig yolk op ons oud
eigendom kwam roemen en er de wereld vol van schreeuwen,
alsof het nieuwe uitvindingen waren. »

Waarheid, doch niet zelden eene miskende
waarheid in Belgi6! Genoeg zij het ons in die
regelen te toonen hoe hoog de Laet de onafhankelijkheid, de vrijheid en de innerlijke waarde van
zijn land schatte , welken gouden raad hij de zijnen
gal tegen de verleiding van schijnvrijheid en
geschied- en staatkundige onwaarheden, die al te
lichtvaardig, vooral in oogenblikken van gisting en
maatschappelijke verwarring, de volken begoochelen.
Omtrent het jaar 1849, toen een Waalsch
vertegenwoordiger, de streving naar eendracht van.
1848 vergetende, in de Belgische Kamer den Vlaming hoonde, sprong de Laet andermaal, zooals
trouwens bij elke gelegenheid, in de bres, om
zijnen miskenden landaard te wreken. Hij stelde
in de destijds bloeiende maatschappij voor Tael
en Kunst, van welke wij alien, Conscience aan 't
hoofd, deelmaakten, een algemeen petitionnement
voor ten gunste van het Vlaamsch.
Met geestdrift werd het ontwerp aangenomen
en eene commissie benoemd om het adres op te
stellen : zij bestond uit de heeren Jan de Laet,
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Dr. Matthyssens en P. Genard. Het adres, zoo
krachtig als voorzichtig, vloeide uit de pen van
de Laet en kenmerkt andermaal een verheven
staatkundigen geest, heldere en pra ctische denkbeelden, onbeperkte gehechtheid aan den Vlaamschen
stam, aan zijne taal en zeden. Het is, kortom,
een schrift dat in die dagen eene wezenlijke wakkerschudding was van het Vlaamsche yolk.
Hoe kan ons jong Vlaanderen vandaag al
die ernstige werking zijner voorgangers en hoofdmannen vergeten !
Doch wij keeren tot 's mans gedichten terug.
De dichter wist ook den zachten, den milden
toon aan te slaan, zonnige tafereelen te tooveren.
Hij schreet streelende strophen, die in zijn huiselijk
leven, in zijn hartelijken omgang ontsproten zijn.
« Daal niet a zegt hij, in een lieflijk vers tot
een meisje, dat zich op de beoefening der dichtkunst wilde toeleggen,
Daal niet van uw' rozentroon,
Meisje, gij wier guile blikken
Ieders hart met bloemenstrikken
Binden kunnen aan uw schoon 1
Daal niet van uw' rozentroon
Gij, de liefste van de lieven,
Ruil uw kroon van madelieven
Nooit toch voor een lauwerkroon.

En nu ontleedt hij den zanger in zijn leven
en streven, in zijn heden en toekomst. Deze
ziet en gevoelt fijner, dieper, verhevener dan de
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gewone mensch ; doch van dââr ook dat hij meer
lijdt en vinniger getroffen wordt door de ontgoochelingen, die zich stap voor stap aan 's menschen leven verbinden ; die zoo onverpoosd ontstaan
als de golven der zee, welke rusteloos aanspoelen.
Tusschen die ontgoochelingen rijst al weer het beeld
op van het miskende Vlaanderen, en met ontroering
zingt de dichter van zijnen zanger :
Het is zijn Vaderland, dat hij niet mag veroveren!
De Geest met 't vurig zweerd staat voor zijn wenschenwoon!

De geest met het vlammende zwaard is de verfranscliing, die in Vlaanderen overheerscht — eene
verraderlijke verschijning, die overal in de gedichten
opdaagt en vaak de doorbrekende zonnestralen verduistert.
In stede van alles, evenals de dichter, te
willen onderzoeken, doorgronden en herscheppen,
op gevaar of van door den folterstroom der vertwijfeling verzwonden te worden, raadt hij het voorwerp zijner zangen aan eenvoudig en kinderlijk
naief van harte te blijven :
Geniet bij 't lachend blauw der hemelen,
Geniet bij 't murmlen van den vliet,
Geniet bij 't stifle maanlichtwemelen;
Maar zoek der schepping oorzaak niet.

En verder
Waarom een dorren lauwer hechten
Op 't blanke voorhoofd, hel en schoon ?
Een bloemensnoer in blonde vlechten,
0 Meisjen I is uw gloriekrOon!
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Zeer schoone regelen bevat het dichtstuk Aan
eene Zangster. Evenals de dichterlijke drossaard van
Muiden zijnen geest verkwikte in de zoete liederen
van Maria Tesselschade en Franciska Duarte, evenzoo vond onze Vlaamsche dichter opbeuring in den
tang eener ons onbekende. Het gedicht meldt
het jaar 1838, loch het werd, naar taal en vorm
to oordealen, bij het herdrukken gewijzigd.
Zangerinne, Gij kunt tooveren,
Gij kunt boeien met uw stem;
Gij kunt elke ziel veroveren
Met uw nadruk, met uw klem ;
Gij kunt elke drift ontsteken
Die den boezem zwellen doet;
Gij kunt elk gevoel doen spreken,
Droefheid, Vreugde, Vrees en Moed ;
Gij kunt zielen van hieronder
Voeren tot in Godes woon!
En wat kost U zoo een wonder?
Alles ! — Niets! — een enkelen toon !

De klinkdichten in den bundel zijn Vlaanderen's groote mannen toegewijd ; zij drage,1 voor
opschriften : Daniel Seghers, « de keurige bespieder
der natuur » ; Rubens, « de zonnestraal na 't onweer
van den beeldenstorm », die den tempel weer glans
en leven gaf; Matiheus van Bree, de kunstleeraar,
Jan van 'Eyck, « de eenzame -dweeper buiten het
hofleven van Burgonjes vorst » ; Quinten Massys,
de kunstrijke Antwerpsche smid — en dit laatste
is een zijner sierlijkste sonetten.
In 1874 bezong de dichter in een lied, het leven
is liefde, den blijden bruiloftsdag van zijnen zoon
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Frederik (I), een lied, waarin de denker hand aan
hand gaat met den dichter. Frissche en kloeke beelden
rijzen op uit het feestgewoel, groote levensvraagteekens woelen in het brein om, denkbeelden van
iced , en vreugde, glimlach en tranen treden hervoor van de wieg tot aan het Oaf, doch... het
het leven is Heide, of zou het ten minste moeten
zijn, indien de mensch zijne hooge roeping bier
beneden wilde verstaan.
Evenzoo is de dichter denker in zijn Diva Pax,
aan Ledeganck toegewijd, waarin hij het Woud, het
Meer, de Berg, en de Heide bezingt. Hier toont
de Laet zich dichter in den verheven zin des woords.
Elk dezer natuurtafereelen wordt door den
zanger bezield met eenen rijkdom van beelden, die
u soms, door de kortheid van den zin, ontschieten, doch die, bij eene tweede en derde lezing,
schitterend voor het oog van den geest oprijzen.
Beurtelings is er rust en woeling in het woud,
op het meer, op den berg ; zonnestralen, schaduwen,
stormen en stemmen wisselen elkander af; zij ontzetten den dichter, zooals de kalme rust en de
verborgen liefde, die rondom hem heerschen, hem
betooveren.
Het bosch heeft geheimen, die de mensch niet
doorgrondt ; het meer verborgenheden, die het in

(1) Vroeger een der voornaaaiste advokaten onzer balie,
thans griffier der provincie Antwerpen.
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zijn , maagdelijken schoot verholen houdt ; de berg
omhult zijne kruin met wolken, waarin de Hoogere
Macht als omsluierd blijft : in- en uitwendig is er
leven, werking, streving in elk dezer tafereelen, en dat
leven verraadt strijden en lijden, zelfs dair waar de
onnadenkende mensch niets vindt dan rust en dood.
De heide begroet de dichter het liefst
Grenspaal van leven en lust,
Grenspaal van leven en leed,
Heide, die vlak als het Meer,
Heimvol als 't sombere Woud,
Bar en woest als de Bergkruin,
Menschen noch dieren en lokt,
Schatten noch rijkdommen teelt.

Dials houdt alle leven op ; de vlakte is aan
een kerkhof gelijk ; de nachtvogel, die in zijne eenzame vlucht den eenzamen pijnboom bezoekt, stoort
de onverstoorbare stilte niet ; bij dage doorsnijdt
geen ploegkouter den bodem en, verre van het dorstige zand kabbelt het levendmakende water
Laat de onverzaadbre mensch
Haken naar schatten van goud,
Nooit buit zijn rooflust op u
Die goud noch schatten verheelt.
God was mild toch voor u!
Gaf Hij eens leven aan 't Woud,
't Leven aan Berg en aan Meer,
Schonk Hij hun al wat hij schiep,
Toen Hij in 't ijdele ruim
Hemel en Aard' deed ontstaan,
U deelt Hij mede, u alleen
't Heilige kleinood der Rust,
Die Hij den zevenden dag,
Hij,. de Allerhoogste genoot.
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Frissche natuurschilderingen, in breede, zielvoile penseelstrepen gemaald, kenmerken Diva Pax.
Zoo zingt de dichter, onder ander, in het
Woud :
Lachende omringen uw' zoom
Kleurige, geurige bloemen,
Die guile en rijke natuur
Mild, ongeteld voor u strooit ;
't Dichte gebladert' beschut
Zingende, minnende vogels;
't Zorgende moederken broeit;
Rondom het nesteken heen
Vliegt de ongeduldige vader,
Kozend en dartelend om.

In het Meer pensee It de dichter
Schoon, majesteitvolle Meer,
Prachtig is 't oppergewaad
U van d'Algever gejond.
Nimmer zal koningentooi,
Nimmer zal vorstensieraad,
Waard zijn als rijkdom en praal
D'effenen rok van smaragd,
Kwistig met perels doorzaaid,
Dien u de zonne borduurt.

In het dichtstuk de Berg beschrijft hij de
flanken van den hoogen sphynx, wiens top met
blanke wolken omkroond is.
't Loof waar de wijndruif aan 't gloeit
Gordt nog uw ler,den, terwijl
Hooger, Germaniens eik,
Teeken van vrijheid en macht,
Stormen en eeuwen trotseert.
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Hooger, nog hooger verdwijnt
't Groene gewaad dat U siert;
Bar en verwoest is de rots,
Bar en verwoest en verzengd.
Drukt dan een eeuwige vloek
't Zegel der onrnacht erop?

In denzelfden vorm schreef de dichter, in 186o,
een vers Aan Pius IX. In elken regel is de denker
zichtbaar; elke regel zou eene bladzij bespiegelingen
aan de pen kunnen ontlokken. De Opperpriester
wordt door de stormen der omwenteling bestookt
en moet bezwijken. Deze natie zint op 's Pauzen
Staten, gene op het handelsmonopool, en Satan
gilt juichend : « Mij is de wereld! »
Vader der Vrijheid,
Wachter des lichts,
Waar is uw leger ?
Waar is uw borstweer?
Duizende en duizende
Harten die gloeien,
Monden die bidden,
Dat is uw leger. —
Hooger nog vindt ge,
Vader, uw borstweer :
Menschen bezwijken,
God is onwrikbaar.

De macht der menschen moge beslissen dat
het zevenheuvelige Rome zal verdwijnen en kluisters
de handen des Vaders zullen omklemmen ; maar
met betrouwen zingt de dichter
God, uit uw kluisters,
Heilige Vader
Smeedt uwe driekroon!
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de Laet was dichter. Hebben zijne tijdgenooten
hem niet altijd naar waarde begrepen, latere geslachten zullen hem hunne hoogschatting niet ontzeggen
en betreuren dat hij zoo luttel heeft voortgebracht :
want dagbladschrijversroem wordt uitgewischt gelijk
de voetindruk in het mulle zand door den golfslag
of den zeewind, en van parlementaire glorie
blijft in ons land weinig meer over dan een nagaim,
die weldra is weggestorven.
Dat begreep onze vriend.
Eens toen wij samen terugkeerden van eene
zitting der Koninklijke Vlaamsche Academie, woelde
in zijnen geest de liefde tot het letterkundige leven
krachtig naar boven. Hij drukte zijne spijt uit dat
hij zich andermaal herkiesbaar. voor de Kamer had
gesteld.
« En dan ? » onderbrak ik hem.
« Dan zou ik, wat mij nog van het leven
overschiet, ten dienste der literatuur hebben gesteld. »
Vreesde hij misschien, in dat oogenblik, niet
genoegzaam te hebben gewerkt op den Vlaamschen
akker? Dacht hij dat zijn naam door het nageslacht
zou vergeten worden?...
Voorwaar, hij is een dergenen, wiens naam
nooit zal worden uitgewischt !
Tijdens de Academie van Schoone Kunsten
van Antwerpen onder het bestuur stond van
baron Gustaaf Wappers, werd de Laet gelast den
zoo gebrekkig saamgestelden catalogus van het
Museum door een critisch-historischen te vervangen.
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en de pen bij uitnemendheid.
Op vasten grond werd dit boek aangelegd,
na over het plan verscheidene befaamde kunstkenners te hebben geraadpleegd, onder ander Gustaaf
Waagen, bestuurder van het Museum te Berlijn,
professor Hotho, Milndler en Passavant.
Ons geacht medelid maakte voor dien catalogus gebruik van de Liggeren,. die, tot omtrent
dien tijd, in vergetelheid waren geraakt.
Vele jaren arbeidde de Laet aan dit belangrijke werk. Het verscheen in 184.9 en bevatte 292
bladz., opgekropt met nieuwe bevindingen, die een
helder licht over de geschiedenis onzer kunsten a ars en hunne werken werpen.
Ook werd de verschijning van dit boek, in
den kring der geleerden, met eene klimmende
belangstelling begroet en gaf aanleiding tot verdere
studien. Th. Van Lerius, een rechtsgeleerde, die
gansch zijn leven belangeloos aan de kunstgeschiedenis heeft gewijd, besprak het in eene uitgebreide verhandeling, en talrijke belangwekkende
aanteekeningen werden geleverd door ridder Leo
de Burbure en ons geacht medelid, P. Gdnard,
welke laatste tusschen onze groote geschiedvorschers
eene schitterende plaats bezet.
De eerste uitgaaf van de Laet's catalogus
was weldra uitgeput, en de schrijver noodigde nu
de Brie laatstgenoemden uit met hem een nieuwen
druk van het werk te bereiden. Dit geleerde
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viertal heeft de eer een blijvend gedenkteeken
onzer kunstgeschiedenis te hebben tot stand gebracht.
de Laet woonde destijds in de Schuttershofstraat, en het was te zijnen huize dat de uitgaaf
werd voorbereid. De werkzaamheden werden echter
onderbroken door zijn vertrek naar Brussel, waar
hij met de hoofdredactie der Emancipation werd
belast.
Tot beheerder der Academie van Schoone
Kunsten benoemd, riep ridder de Burbure de
commissie, onzer zijn voorzitterschap, in een der
lokalen van de Academie bijeen en onafgebroken
werd de aangevangen onderneming voortgezet.
de Laet verbeterde voortdurend de proeven
der aanteekeningen tot bladz. 109. De eerste en
vaak meesterlijke beschrijving der schilderijen, uit
zijne pen gevloeid, bleef grootendeels behouden.
Zoo kwam de uitgaaf van 1857 van dit standerdwerk in de wereld. Het werd herhaalde malen,
op duizenden exemplaren, herdrukt en het is voor
ons een genoegen de namen van een viertal
vrienden met eere te herdenken, die door het
jongere geslacht te veel vergeten worden.
Als echtgenoot en vader was de Laet een
man van hart. Zijne echtgenoote droeg hij eene
eindelooze vereering toe; maar ook, die liefdevoile gale had met hem al de wederwaardigheden
des levens kloekmoedig gedragen, en wist immer
kalmte in den storm, zonneschijn na de sombere
dagen te doen ontstaan. Zij was eene zachtzin-
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nige, lieftallige en beschaafde vrouw, die wist
hoe zij meta haren Jan » moest omgaan. Toen
zij de rust was ingetreden, vond de Laet zich
langen tijd a pijnlijk alleen ».
Voor zijne moeder, die nog leefde toen de
Laet reeds een man was met grijzende haren,
koesterde hij eene recht kinderlijke vereering, wij
zouden schier zeggen, de vereering voor eene
heilige, voor den schutsengel van zijnen huiskring. Voor zijne vrienden was hij hal ende
trouw, doch vaak onverzetbaar in zijne denkwijze,
en altijd stout doordrijvend als het den vijand
gold, om dezen tot in zijne laatste verschansing
te bestrijden.
Bitter heeft de vijandschap rondorn hem
gewoed, en geen wonder! Hij kende geen wijken,
wij zegden het reeds, en zijne tegenkanters liepen des
te meer storm tegen hem, omdat zij de overtuiging
hadden dat hij een « man » was — een man

talent, een man van karakter, een man die
dan ook te vreezen was. Het Yolk beminde hem,
hield van zijne kloeke inborst, en \Nat de tegenpartij ook zegde, het gaf hem 28 jaren lang, in
de kiezingen, bewijs op bewijs van vertrouwen en
verkleefdheid. Volk en de Laet bleven een tot
aan het graf van den leider.
de Laet's redevoering bij de onthulling van
Conscience's grafgedenkteeken, en die bij het aftreden
als bestuurder onzer Academie, waren de jongste
vruchten zijner pen. Toen hij deze laatste rede
van
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schreef, was hij reeds zeer ziek en verlangde dat
ik, in zijnen naam, zijnen groet en dank aan het
geleerde korps zou overbrengen. Dat deed ik, niet
zonder ontroering, in de plechtige zitting van
1889-9o, innig overtuigd, al verbloemde ik het
dan ook, dat zijn zetel voortaan door hem niet
meer zou bezet worden.
In de plechtige zitting van 1891 tot bestuurder
aangesteld, bracht ik den ouden vriend en strijdmakker mijne warme hulde in mijne re.levoering,
Viiftig jaren geleden (karakters en silhouetten).
Hij leefde toen nog, doch gekluisterd am zijnen
stoel, en stierf den 22 April van gemeld jaar in
76 jarigen ouderdom. De jongeren gaven hem den
schoonen eerenaam van « varier de Laet », dien
hij in waarheid van de Viamin bcren wel verdiend
hecft.
Zijne begrafenis was eene der schoonste betoogingen, die , ooit Antwerpen zien mocht. Als lid
der Kamer van Volksvertegenwoordigel.s, en in den
loop van den zittijd overleden, kwam de voorzitter
van dit hooge korps, de heer de Lantsheere, met
de daartoe benoemde commissie en begeleid door
een detachement gidsen in groot tenue, de laatste
plechtigheid bijwonen.
De gouverneur der provincie de beer baron
Osy van Zegwaart, de Staatsminister de beer Victor
Jacobs, de minister van binnenlandsche taken de
beer de Burlet, de heeren Senators Emile van Put,
graaf de Pret-Roose van Calesberg, graaf Le Grelle,
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en Karel della Faille de Leverghem, de heeren
leden der Kamer Coremans, Alfred Guyot, Eug.
Meeus, De Decker, De Winter-Lauwers, Van den
Bemden, Van Wambeke, Helleputte, Anspach, Slingeneyer, Eeman, Verwilghen, Leo Visart, Halfiants,
Lefebvre en vele anderen ; de heeren leden der
Provinciale Deputatie, vele leden van den Provincialen Raad, met den beer Van Cauwenberg, voorzitter, aan het hoofd, letterkundigen, leeraren,
kunstenaars in alle vakken, en verder eene ontelbare
menigte uit alle standen, kwamen hulde bewijzen
aan den Vlaming, aan den dichter, aan den dagbladschrijver, aan den wetgever.
Onze Academie vc as vertegenwoordigd door
haren eersten bestuurder, den bestendigen secretaris
den beer de Potter, D r Amand de Vos, Emmanuel
Hiel, P. Genard, van Droogenbroeck, L. Mathot,
kanunnik Daems, werkende en de heeren Sermon,
F. Willems en Mr. de Gheldere, brietwisselende
leden.
De voorzittcr der Kamer, de beer de Lantsheere, spra y in het sterfhuis, eene treffende Vlaamsche lijkrede uit en verheerlijkte onzen vriend als
man van karakter, als onvermoeiden strijder, als
braaf en edel hart :
« Geene zaak, zegde hij, kwam in de Kamer voor, in
verband met de belangen van Antwerpen, of hij besprak ze
met de grondigste kennis. En als bet de Vlaamsche taal gold...
dan, tot het laatste uur, die hij in ons midden doorbracht,
reel hij op, de oude kamper, de voorvechter der vroegere
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stem weder om de rechten der zijnen te verdedigen en
aan de oude en geliefde voorstellen der verzoekschriften van
1840, der grievencommissie van 1856, en van zijn eigen
meesterlijk versiag van 1866, nieuwen voortgang bij te zetten,
om nieuwe aanhangers aan te werven. n

De Staatsminister, de heer Victor Jacobs, vereerde zijnen vriend en ambtgenoot insgelijks in eigen
tale. Hij zegde onder andere :
« De werkzaamheid van Jan de Laet was niet beperkt
tot de Antwerpsche belangen. De hardnekkigheid, die hij
aan den dag legde in het uitroeien der Vlaamsche grieven,
verwierf hem de toejuichingen van velen, de achting van
alien. Hem viel de eer te beurt zijnen naam te hechten
aan de wet van den 22 Mei 1878, over het gebruik der
Vlaamsche taal in bestuurlijke zaken, die door de beide
Kamers met eenparige stemmen gestemd werd (1). Nooit za
het Vlaamsche y olk het versiag vergcten door Jan de Laet,
als Kamerlid ingediend over de Vlaamsche kwestie, merkweerdig boek zoo wel door de uitdrukking als door de
grondigheid der gedachten. »

En van zijn moedig en edel karakter gewagend, zegde de Staatsminister op diep ontroerden
en overtuigden Loon

(1) De Nederduitsche Bond en het Vlaamsche yolk deden
eenen gedenkpenning slaan, ter eere van den mo?.digen
volksvertegenwoordiger. Op de voorzijde prijkt het welgelijkend borstbeeld van de Laet, op de andere leest men :
Vlaamsch in het bestuur. Wet de Lad. voorgedragen 6 April
1876, gestemd den 8 Mei 1878, bekrachtig-d door 't Senaat
16 Mei, en goedgekeurd 22 Mei 1878. Antwerpen.
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« Noch de familierampen, noch de tegenspoeden die zijne
fortuin troffen, noch de aanvallen der ziekte, noch de van het
politiek leven onafscheidbare aanrandingen verzwakten zijnen
moed. Daarna zoo als te voren wijdde hij het grootste gedeelte
van zijnen tijd aan de openbare zaak ; daarna zooals te voren
stond hij zijne bloedverwanten en vrienden bij, zonder zich
eens at te vragen of hij zelf, den dag daarna, datgene niet zou
noodig hebben, wat hij aan anderen schonk. Doe wel en laat
gebeuren wat wil, zco klonk zijne leus. »

Als bestuurder der Academie herhaalde ik zijne
eigene woorden, waarmee ik deze schets van zijn
leven besluit :
« Hij zag de Academie, welker ontstaan door David,
Willems, Conscience en Snellaert, van v66r vijftig jaar betracht,
onder koninklijke bescherming geboren worden; hij zag haar
opgroeien en den levenskamp strijden, zich weldra vast en
onwankelbaar vestigen en toen de Laet in 1889 als bestuurder
der Academie attrad, mocht hij met fierheid zeggen
« Nu is de tijd van strijd en miskenning voorbij.
« Binnen- en buitenland heeft haar aan het werk gezien,
« en ingezetenen evenals vreemdelingen bekennen volmondig
« dat zij hare nationale zending stipt is trouw gebleven, dat zij
« een Vlaamsch, letterkundig en wetenschappelijk lichaam is
« en voorts vreemd blijft aan de twisten der verschillende Staats« partijen, die het land verdeelen. »
« De vestiging der Academie was zijn laatste werk, hij
had krachtig bijgedragen om den droom zijner bondgenooten
na 183o te verwezenlijken ; zijn streven was bekroond en hij
had recht op de rust, die hi :, zich slechts, hiertoe gedwongen,
gunde. » (1)

Zoo voerden wij den grijzen kamper, het door

(1) Zie de Verslagen en Mededeellngen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, 1891.
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ons geacht medelid, naar het kerkhof van Deurne ;
bij het voortstappen naar zijne groeve, hebben wij,
in het diepst van ons ontroerd gemoed, de bede
herhaald : a DAT HIJ IN VREDE RUSTE! »
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LEVENSBER1CHT
VAN

CHRISTMAN, LODEWIJK ROERSCH,
WERKEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADENIIE.

Wanneer wij onvervvachts vernemen dat de
dood ons iemand ontrukt heeft, met wien wij
gemeenzaam omgingen, dien wij om zijne onbetwiste verdiensten, zijne goede, beminnelijke hoedanigheden steeds eene innige hoogachting toedroegen, dan worden wij tot in het diepste van
ons gemoed geschokt, dan overvalt ons eene
grievende smart en wij voelen dat het gemis aan
zijnen omgang eene leemte in ons bestaan teweegbrengt. Dat ondervond ik, toen ik op donderdag,
den 29en October, bij mijne tehuiskomst vernam
dat Lodewijk Roersch daags te voren plotseling
te Luik overleden was. Sedert onze kennismaking
op de schoolbanken — het is bijna eene halve
eeuw geleden — hebben wij, door de wisselvalligfleden des levens been, steeds vriendschappelijke
betrekkingen onderhouden, niet het minst in de
laatste jaren, wanneer wij elkander maandelijks
weerzagen. Om die reden heb ik de droevige
taak op mij genomen hem eene laatste, welverdiende halve te brengen met zijne eervolle loopbaan naar mijn vermogen te . schetsen.
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Lodewijk, Christiaan Roersch werd te Maastricht, den 30" Mei 183r, geboren. Zijne familie
was uit Dusseldorp afkomstig en had zich daar
de algemeene achting der ingezetenen verworven,
zoodat van haar gezegd werd : « Der Roerschen
Art ist solche Bute Art. » Zijn vader was apotheker,
een Bier mannen van den ouden stempel, die
zich strenge pliclitbetrachting tot het hoofddoel
huns levens stellen, en in hunnen handel en
wandel hun gezin en andel:en tot voorbeeld dienen ;
hij was, gelijk zij daar genoemd worden, een
stemmig burger.
Zijne moeder, Catharina Martens, was de
zuster van M. Martens, die lange jaren als hoogleeraar in de natuurwetenschappen een sieraad
der Leuvensche Hoogeschool was en Wiens zoon
nog in dat gesticht dezelfde betrekking bekleedt.
Na de noodi bn voorbereidende kennis in eene
lagere school opgedaan te hebben, kwam L. R.
in 1843 op het Athenaeum. Hij was een vroolijke,
levenslustige jongen, steeds opgeruimd en gaarne
aan onze spelen deelnemende, doch tevens vlijtig
en met eenen meer dan gewonen leerlust bezield.
Ons programme was seders de voortreffelijke inrichting van het onderwijs in de Zuidelijke provincien van
het Koninkrijk der Nederlanden omtrent hetzelfde
gebleven, zoodat de oude talen en letteren den eersten
rang bekleedden. Zoo werden van de derde klasse of
de Grieksche schrijvers — wij lazen daar Homerus en
Plutarchus — in het Latijn overgebracht en in de
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twee hoogste klassen de Antiquitates Rornanae, de
Historia litteraria Graecorunz et Romanorunz en de
Praecepta Rhetorica in dezelfde taal onderwezen.
De moderne talen waren daarom niet uitgesloten;
bet Fransch vooral werd grondig aangeleerd, wij
werden zelfs met de meesterstukken der Fransche en
ook der Duitsche letterkunde bekend gemaakt.
Ook waren wij niet verlegen, wanneer wij later,
naar Belgic getrokken, .ons van die taal moesten
bedienen.
De gebeurtenissen van 1848 — wij zaten toen
in de 2 de klasse — lieten ons niet onverschillig ;
dat was geheel natuurlijk, wij bewoonden eene
vesting van den eersten rang en deze . werd tegen
eenen mogelijken inval 'der Fransche legers in staat
van verdediging gesteld. De dagbladen waren destijds
weinig talrijk en daarbij wegens het toen bestaande
zewlrecht zeer duur; slechts weinigen onder ons
waren in de gelegenheid een te kunnen lezen en
zoo te vernemen wat in ons land en elders voorviel.
Tot die bevoorrechte makkers behoorde L. R.; met
die dienstvaardigheid, welke hem tot zijn einde
bijgebleven is, vertelde hij mij vOOr en na de lessen
vvaL er zoo al gebeurd was en welke wending de
staatkunde der groote mogendheden scheen te volgen.
Vooral werd onze jeugdige geestdrift opgewekt door
het vreedzaam streven en de edele zelfopoffering van
Lamartine, welke iri die woelige dagen, met geen
ander wapen dan zijne welsprekendheid, op eene
teugellooze bevolking de schoonste zegepraal behaal-
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de, die een Staatsman verlangen kan. Van zijne
gedichten hadden wij enkele in de lessen over Fransche letterkunde hooren voorlezen en zijne Histoire
des Girondins was in eenen Brusselschen nadruk tot
ons gekomen; maar dat alles was niets, vergeleken
bij zijne gloeiende toespraken en zijn heerlijk manifest aan de vorsten van Europa. Wij wisten niet dat
de groote dichter als geschiedschrijver menige, door
afgunst en partijzucht te breed uitgemeten onnauwkeurigheid begaan had; daaraan zouden wij ons overigens weinig gestoord hebben : de aantrekkelijkheid
van dat merkwaardig bock bestond voor ons in
den prachtigen stijl, een nagalm van Livius en
Cicero, de wijsgeerige bespiegelingen en de keurige
portretten, als door het pens eel van eenen Rembrandt
geschilderd.
Gedurende de twee laatste jaren onzer studi6n
op het Athenoeurn gingen wij des zomers eenmaal
per week, want wij hadden niet veel vrijen tijd,
met nog een paar medeleerlingen naar buiten. Het
doel Bier uitstapjes was onderlinge oefening; wij
hadden de verplichting aangegaan ieder op zijne
beurt een opstel mee te brengen, dat voorgelezen
en daarna beoordeeld werd. De sohrijver mocht
zijn onderwerp en de taal, waarin hij het voordroeg,
zelf kiezen ; tot opzoekingen en nasporingen hadden
wij geene gelegenheid ; daarom traden wij niet buiten
den kring onzer dagelijksche werkzaamheden, waarin
wij overigens stof genoeg konden vinden. L. R.
was een dergenen, die zich met de meeste nauw-

- ICY"'
/

gezetheid van hunne taak kweten; hij was altijd
in de weer om in onze bijeenkomsten eenen weldadigen geest op te wekken en gaande te houden.
Zoo herinner ik mij nog hoe hij ons eens — het
was in de laatste dagen van het schooljaar — op
eene letterkundige ontleding van den Oedipus Rex,
dien wij in de klasse met den Rector, wijlen H.
Kerzmann, gelezen hadden, onthaalde en de aangrijpende, tragische zijde van dat meesterwerk der
oudheid deed uitschijnen.
Onze gezellig:.,, nuttige, leerzame vergaderingen
zouden weldra voor goed ophouden ; het tijdstip
naderde, waarop wij van elkander moesten scheiden.
Sedert de stichting van het Athenaeum bestond
het gebruik dat de leerling, die in de Rhetorica
den eersten prijs in het Latijn behaalde, bij de
plechtige uitdeeling der prijzen eene toespraak in
die taal mocht houden. Een nieuw aangestelde
leeraar in de wiskunde, overtuigd dat zijn vak
oneindig meer voor de ontwikkeling en veredeling
van het menschdom beteekent dan de talen en
letteren van Griekenland en Rome, had bewerkt
dat voortaan die onderscheiding niet meer uitsluitend aan den primus in het Latijn, maar aan
den leerling, die in al de vakken te zamen gerekend
het hoogste cijfer behaalde, zou toegekend worden.
Ten gevolge van die schikking werd L. R. omdat
hij met de formulen der rechtlijnige driehoeksmeting
beter vertrouwd was dan zijn mededinger, in 1849
tot primus uitgeroepen en hield hij eene Oratio
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de Vita et Scriptis Virgilii. Die mededinger heeft
hem dat nooit kwalijk genomen, alles was eerlijk
toegegaan, de omstandigheden alleen hadden hem
begunstigd.
Datzelfde jaar hadden de Belgische Wetgevende
Kamers eene nieuwe wet op het hooger onderwijs
gestemd en Naar het voorbeeld van Nederland, waar
een Staatsexamen ingevoerd was, eene dergelijke
proef onder de benaming van Examen d'aéve
universitaire voorgeschreven. In het begin van
October legde L. R. te Luik dit examen met den
besten uitslag of en vertrok eenige dagen later
naar Leuven, waar hij zich als student in de
wijsbegeerte en letteren liet inschrijven. In dien
tijd werd de katholieke Hoogeschool door de rneeste
Maastrichtenaars en andere jongelingen uit Nederlandsch Limburg bij voorkeur bezocht, omdat
jaarlijks eenige beurzen, uit aloude legaten voortkomende, aan leerlingen dier inrichting verleend
werden. Die gunst was evenwel tot twee jaren
beperkt en daa.r het onmogelijk was en het heden
nog is, gedurende dit kort tijdsbestek eenen doctorstitel, in Welke faculteit ook, te verkrijgen, konden
slechts diegenen, Wier ouders eenigszins bemiddeld waren, daarvan gebruik maken. Eene andere
reden, waarom wij ons naar Belgie begaven, was
dat wij alien tusschen de jaren 183o en 1839 geboren
waren en derhalve, krachtens de wet, het recht
hadden om bij onze meerderjarigheid de Belgische
nationaliteit te verkiezen, hetgeen ons zees te stade
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kwam, daar wij wegens de onverholen, slechts met
wapenvertoon in bedwang gehouden ingenomenheid
onzer stadgenooten met de Ornwenteling van 183o,
toen in Nederland niet best gezien waren.
Te Leuven telde L. R. onder de vlijtigste
bezoekers der bibliotheek ; hij had zijnen weg gevonden, zijn 'besluit stond vast ; voortaan zou hij zich
enkel op klassieke philologie in den breedsten zin
van het woord toeleggen, nl. het navorschen der
Grieksche en Latijnsche spraakvormen, de tekstcritiek en het uitleggen der oude schrijvers, de
staatkundige geschiedenis der Grieken en Romeinen, hunne instellingen, hunnc gebruiken en gewoonten in het openbaar en het bijzonder leven. Nochtans had hij de dierbare taal der vaderen niet
vaarwel gezegd : de Maatschappij « Met Tijd en
Vlijt », welke onder de kundige leading van
J.-B. David zeer veel voor de studie der Nederlandsche taal gedaan en zich in dat wel begrepen
vaderlandsch streven onder zijne opvolgers voortdurend onderscheiden heeft, had hem onder hare
leden aanvaard. In 1851 hield hij er eene
lezing over het Nederlansch tooneel in de Middeleeuwen. Waarom handelde hij niet liever over
het tooneel in lateren tijd, toen de werden van
Calderon, Lope de Vega, Corneille en anderen to
Amsterdam vertoond werden of toen Brederoo en
Langendijk het yolk naar den schouwburg lokten?
Van waar die voorliefde voor . de geschriften uit
een grijs verleden? Zeker had hij die neiging niet

uit onze 1Djeenkomsten te Maastricht medegenomen, want ' daar kvvamen buiten de Grieken en
Romeinen, slechts Nederlandsche en andere schrijvers van de nieuwere tijden in aanmerking. Die
zienswijze heeft hij nooit opgegeven, want lange
jaren nadien trail hij nog te Luik op met eene
voordracht over eenen bundel oude Vlaamsche
gedichten, op last der Koninklijke Academie van
BelgiE door F. Snellaert uitgegeven. Blijkbaar had
bij hem de kunst, het gevoel voor bet schoone
de plaats voor de eigenlijke taalkunde ingeruimd.
Hoogst waarschijnlijk was die verandering in
de richting van zijnen aanleg door den invloed
van een der Leuvensche leeraars in de oude talen
bevorderd geworden : had hij op het Athenceum
te Maastricht, in de hoogste klasse, de werken der
Grieken en Romeinen als toonbeelden van goeden
smaak, als de volmaaktste uitdrukking van het
menschelijk vernuft hooren roemen en zich daarvan kunnen overtuigen, op de Hoogeschool zag
hij de lessen in Latijn en Grieksch tot eene
woordelijke vertaling in het Fransch, bier en daar
met wat tekstcritiek afgewisseld, herleid en hij
sloot zich bij die methode, Welke heden nog algemeen in zwang is, aan (1).
(i) In een oczer meest verspreide tijdschriften : Dichten Kunsthalle heb ik v66r eenige jaren de noodlottige,
geestverdoovende strekking dier leerwijze doen uitschijnen
met te verhalen hoe een der voorgangers van L. R. eene
der schoonste plaatsen van Tacitus, nl. den moord van

Ware het mij vergund geweest, hetgeen ik
een parr maal te vergeefs gehoopt heb, zijn ambtgenoot te worden, dan zou ik er wellicht in geslaagd
zijn bij hem meer belangstelling voor de esthetische
zijde in geschriften, die hij voor zijne leerlingen
verklaarde, op te wekken, want ongevoelig in dit
opzicht was hij geenszins, het kwam er slechts op
aan zijne belangstelling te prikkelen. Zoo berinner ik mij dat ik eens op eenen fraaien morgen
in Augustus, terwij1 ik bij mijne familie te Luik
op bezoek was, bij hem aanliep en hem op zijne
kamer vond, bezig met zijn aandeel in de beoordeeling van den algemeenen prijskamp van het middelbaar onderwijs te onderzoeken. Alras waren die
papieren aan kant gelegd en had zijne guile hartelijkheid het gesprek aan her vlotten gebracht.
Al pratende snuffelde ik in zijne bibliotheek
en haalde er de proza vertaling van Virgilius door
Vondel nit. Hij bekende mij dat hij er wel in gelezen,
doch ze nooit aan het Latijn getoetst had. Wel nu,
zei ik, neem eens de Georgica en voig op den tekst.
Toen las ik de episode aan het slot van het
eerste bock en drukte op de bekende plaats
« Te weten, de tijd zal komen, dat d'ackerman,
in die gewesten den acker omploegende, schichten
vinde, die ruw en van roest opgegeten zijn , of
het zware egge op holle helmen stoote, en zich
Agrippina, uitlegde en daarbij getoond hoe zulke kunstwerken zouden moeten ontleed en besproken worden om de
schrijvers der oudheid door de jeugd te doen lezen en hoogschatten.
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verwondere over het grof gebeente, uit de graven
opgegraven ». (1) Wat dunkt u hiervan? vroeg
ik. « Zeer schoon, » antwoordde hij, « de vertaling is geheel juist en daarbij vloeiend en sierlijk. a Daarna gingen wij tot de Aeneis over en
lazen het geheele vierde bock, dat meesterstuk
der Latijnsche dichtkunst, van het eerste viers tot
het laatste. Bijzonder werd hij getroffen door de
nauwkeurigheid der vertolking bij de beschrijving
van de toebereidselen tot de jacht en het schitterend gevolg van Dido, dat vOOr het paleis te
wachten staat, waarvan bij Tasso en Ariosto meer
dan 6en weergalm voorkomt. Eenige plaatsen, onder
andere, het schilderachtige : « Daer staet de kiepper, kostelijck met eenen gouden toom en scharlaken behangsel uitgestreken (2), en speelt, al
brieschende van moedigheit, op het montstuck,
dat het schuimt, » (3) boeiden ten hoogste zijne
aandacht; hij was het met niij eens dat geleerdheid alleen niet volstaat om dichters gelijk Homerus
en Virgilius te genieten en hunne kunst door
anderen te doen bewonderen en dat degene, die

(1) Scilicet et tempus veniet quo finibus illis
Agricola, incurvo terram molitus aratro,
Exesa inveniet scabra rubigine pila,
Aut gravibus rastris galeas pulsabit inanes
Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulchis.
(2) Uitgedost.
(3) ...... Ostroque insignis et auro
Stat sonipes ac fraena ferox spumantia niandit.
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iets meer dan een gewoon prozatsch mensch moet
zijn, zoo niet doet hij beter met daarvan af te
zien en die taak aan anderen over te laten. ik
had het oude vuur der eerste jeugd nog eens bij hem
opgerakeld en nam afscheid van hem, betreurende
dat het mij niet vergund was meer zulke genotvoile stonden in zijn gezelschap door te brengen.
Na deze korte uitweiding hervat ik den draad
van mijn verhaal.
Op het einde van zijn eerste studiejaar legde
hij met groote onderscheiding het examen van
candidaat in de wijsbegeerte en letteren af. Hij
begon daarop de leergangen voor het doctoraat
te volgen, doch moest na verloop van een jaar
de Hoogeschool verlaten, want den I 5 en September 1851 werd hij tot leeraar der 4de klasse bij het
koninklijk Athenaeum te Brugge aangesteld. Te
recht zag hij in dat hij zijne studien voleindigen
moest; daarom werkte hij naarstig voort en haalde
den I 9 en Augustus 1853 met groote onderscheiding
den graad van doctor in de wijsbegeerte en letteren.
Tot 1861 bleef hij in de 4d" klasse, dan werd
hij tot de 3 de klasse bevorderd en, volgens de toen
bestaande verordeningen, met een gedeelte der
lessen in de 2 de klasse gelast.
Gedurende zijn verblijf te Brugge schijnt hij
zich niet met de Vlaamsche belangen ingelaten te
hebben, waarschijnlijk omdat zich daartoe Beene
gelegenheid voordeed, want later heeft hij te Luik
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immer zijne ingenomenheid met de pogingen der
studeerende jeugd tot oefening in de Nederlandsche
taal met raad en daad getoond. Immers in dien
tijd was de verfransching van dat juweel der Nederlanden in Karen vollen bloei; eerst na zijn vertrek
zijn daar wakkere mannen vooruitgetreden, welke
vastberaden de zware taak op zich geladen hebben
die heillooze strekking te bestrijden en ook gedeelteIijk in hunne edele onderneming geslaagd zijn. Toch
verloor hij de dierbare moedertaal niet uit het oog en
maakte ruin: gebruik van de goed voorziene stedelijke
bibliotheek, waar de gewezen generaal en keurige
geschiedschrijver W. Knoop in zijne jonge jaren
zijne eerste kennis met onze letterkunde gemaakt
heeft. Ook verrijkte hij zijne eigene verzameling met
Nederlandsche werken — zijn naam staat op de lijst
der insLhrijvers op de uitgave der volledige dichtwerken van Bilderdijk door I. da Costa — en dat
hij in die boeken gelezen had, bewees hij mij, toen ik
-eens op eene openbare zitting der Koninklijke Vlaamsche Academie een opstel over de fraaie le:teren
.1- ten dichter vermeld en
aen en omen ogro
vooraedra
b
t.)
0
geprezen had.
De zucht otn een te huis, een home te hebben,
waar de man na zijne dagelijksche bezigheden uitrusten en die kalmte, dien zielevrede putten kan,
welke daar buiten niet te vinden is, bracht hem op het
denkbeeld naar eene levensgezellin om te zien. Zijne
keus viel op de zuster van zijnen collega en vriend
E. Fees, heden rustend leeraar, met v‘elke hij den
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186o in het huwelijk trad. In die echtverbintenis heeft L. R. al het geluk gesmaakt, dat een
welgeaard man op deze wereld verlangen mag; eene
liefderijke, verkleefde gale, eene voorbeeldige moeder, eene vrouw, die zijn werken en streven ten voile
wist te schatten en alle hindernissen uit zijnen
weg ruimde om hem toe te laten zich uitsluitend aan
zijne geliefkoosde studin te wijden. Eene gehuwde
dochter en drie volwassen zonen — een dochterje
ontviel hun in de eerste jaren van zijn verblijf te Luik
— blijven over om de bedrukte, treurende weduwe in
haar pijnlijk, onherstelbaar verlies te troosten en op
te beuren.
Terwiji hij te Brugge werkzaam was, viel meermalen bij Athenaea in grootere steden eene plaats
open, vvelke hij hadde kunnen krijgen. Hij verkoos
evenwel in de hoofdplaats van West-Viaanderen
te blijven en te wachten, want daar zijn vak de
belangstelling en bescherming der overheclen nooit
onthouden wordt, was het zeker dat hij vroeg of laat
tot eene hoogere betrekking zou opklimmen. En dat
geschiedde ook : den I 2 en October 1865 werd hij tot
Maitre de Conferences bij de hoogere Normaalschool
voor de humaniora te Luik benoemd. Van daar tot
het hoogleeraarschap was de afstand niet groot, te
meer omdat hij zijne bekwaamheid in de oude talen
en hetgeen daarmede in betrekking staat, dagelijks
kon toonen. Zijne benoeming tot gevvoon hoogleeraar
verscheen den 27 en September 1872, waarbij bepaald
werd dat hij aan de Normaalschool, waar hij veel
goed stichtte, verbonden zou blijven.
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Van toen of kwam het eene eerebewijs na
het andere : een jaar vroeger was hij tot ridder
in de Leopoldsorde benoemd geworden ; in 1874
riep de regeering hem in den Conseil de perfectionnement , waar hij weleens ten bate van het
Nederlandsch sprak, doch, gelijk hij mij nog niet
lang geleden zeide, weinig of niets verkreeg,
omdat hij nagenoeg alleen stond. In 1876 schonken
zijne ambtgenooten hem een bijzonder blijk van
vertrouwen met hem tot Secretaris van den Academischen raad aan den Minister voor te stellen.
In 1882 nam de A caden2ie royale de Belgique
hem onder hare correSpondenten op en benoemde
hem den 7 Mei 1887 tot werkend lid. In 1885
werd hij tot officier in de Leopoldsorde bevorderd
en bij de oprichting der Koninklijke Vlaamsche
Academie, in 1886, behoorde hij tot de eerste
leden van dat lichaam.
In 1888 werd hij om zijne lange, trouwe
diensten met het eereteeken der I ste klasse begiftigd, eene onderscheiding, vvelke zijne vrienden,
leerlingen en gewezen leerlingen te baat namen
coal zijn portret in steendruk te laten vervaardigen.
Dit bewijs van innige hoogachting, een ‘Nerk van
den Gentschen kunstenaar Fl. van Loo, werd
hem den 2" Juni 1888 in zijne gastvrije worfing,
te midden der zijnen, ten aanwezen van ambtgenooten en vrienden door de studenten overhandigd.
De Luiksche dagbladen gaven van dit feest
bericht in bewoordingen, zeer vleiend voor den
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gevierden leeraar. Eenige zinsneden uit het Journal
de Liege van den 4en Juni 1888 mogen bier volgen.
Werd die openbare hulde niet vroeger aan
den uitstekenden leeraar bewezen, dan moet dat
grootendeels, gelijk verleden Zaterdag gezegd werd,
aan zijne zedigheid en eigenaardige handelwijze
om goed te stichten geweten worden. »
« Zijne welwillendheid jegens de leerlingen,
zijne zelfopoffering schenen alien toe eenigszins
de natuurlijke en verplichte uiting zijner inborst
te zijn ».
Na de verschillende toespraken, ook eene door
den Voorzitter van den Vlaamschen Studentenkring « Onze Taal », waarvan L. R. eerelid
was, vermeld te hebben, gaat schrijver aldus voort :
« Op al die toespraken en bewijzen van
oprechte hoogachting antwoordde prof. Roersch,
zichtbaar ontroerd, op eene zeer gepaste en aandoenlijke wijze, terwijl hij de eenen en de anderen
hartelijk dankte en zijne lange loopbaan uit het
oogpunt van het zoo edel geestesgenot, dat zij
hem met het opleiden van zoovele leergierige
jongelingen verstrekt had, beschouwde. Hij eindigde
met eene zinspeling op den sierlijk geschreven
gelukwensch der Vlaamsche Maatschappij « Onze
Taal », de groote verstandelijke en stoffelijke
voordeelen prijzende, welke Belgie uit het gelijktijdig gebruik van twee talen trekken kan ».
Een paar maanden later, den 2" October 1888
verhief het landsbestuur hem tot den hoogsten
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rang, die een lid van het leeraarskorps te beurt
vallen kan : het Rectoraat werd hem voor het
tijdperk 1888-1891 opgedragen . Die benoeming
verwekte in de Luiksche samenleving eene nog
al hevige opschudding, waarvan de weerklank
in de dagbladen van dien tijd, zelfs in eenige van
Brussel, te vinden is; daarom mag ik die aangelegenheid niet ongerept laten en moet ze, al zij
het nog zoo beknopt, behandelen. Nochtans verklaar
ik, zijn aandenken ter eere, luidop dat L. R. zich
in dat neterig geval als een eerlijk man, in de
vole beteekenis van het woord, gedragen heeft :
gelijk in 1849 te Maastricht en later nog meermalen zijn de gebeurtenissen hem ook bier bijzonder gunstig geweest.
De toedracht der zaak, gelijk ik ze uit zijn
eigen mond vernomen heb, was eenvoud ; g deze :
bij het hernieuwen van het Rectoraat, waarbij de
faculteit van wijsbegeerte en letteren aan de beurt
was, werd zijn ambtgenoot J. Delboeuf door de
openbare meening binnen en buiten de Hoogeschool als de gewenschte candidaat aangeduid. Een
veelzijdig ontwikkeld man, bij den grooten hoop
als een geestig causeur, bij meer ontwikkelden als
een begaafd en welsprekend redenaar, in de geleerde
wereld als een stoute, onversaagde denker, die alle
vraagstukken aandurft, bekend, daarbij een geboren Luikenaar en, hetgeen in de hoofdplaats van
bet. Walenland geenszins misstaat, een der hardnekkigste, hartstochtelijkste tegenstrevers en bestrij-
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ders der Vlamingen, scheen niemand hem die hooge
waardigheid te kunnen betwisten. Alleen de Minister weigerde vlakaf zijne benoeming te teekenen
en toen nu L. R., voorziende Welke storm boven
zijn hoofd zou uitbarsten, den wensch uitdrukte
niet in aanmerking te komen, besloot de regeering
het mandaat van den aftredenden Rector v'oor drie
jaren te verlengen. Doch deze, — prof. Wasseige
van de faculteit der geneeskunde — die in eenen
ziekelijken toestand verkeerde en ook eenige maanden later overleed, wilde daar niet van booren, zoodat L. R. niets overbleef dan zich aan
de beschikking der hoogere overheid te onderwerpen en de lastige taak moedig te aanvaarden.
Nauwelijks had men hem aan het werk gezien
of de verbittering der eerste dagen bedaarde, de
vooroordeelen verdwenen; door zijn wijs beleid en
zijne aangeboren zachtmoedigheid en gemoedelijkheid gelukte het hem elke tegenkanting te ontwapenen. Zinn gewichtig ambt legde hem nieuwe en
zware verplichtingen op : hij moest zijne gewone
vverkzaamheden, onzer anderen het woordenboek op
Jacob van Maerlants Alexander, waarvan de eerste,
jammer de eenige verschenen aflavering, zijne uitgthreide kennis onzer taal in hare kinderjaren ten
voile bewijst, laten liggen om de hem toevertrouwde
belangen der Hoogeschool te kunnen behartigen. En
die zorgen eischten eene afmattende krachtinspanning
vooral van hem, die nooit den voet buiten zijnen
werkkring gezet had. Door zijn toedoen werd bij
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de Luiksche Hoogeschool een leergang in het
strafrecht en de strafrechtspleging, door middel der
Nederlandsche taal te geven, ingericht en dat vak,
op zijne aanbeveling, aan een onzer bekwaamste
rechtsgeleerden, dien hij in de Vlaamsche Academie
had leeren kennen, opgedragen. Door zijn rusteloos aandringen bij de landsregeering tot het verkrijgen der benoodigde gelden om de in aanbouw
zijnde lokalen voor het onderwijs der natuur- en
geneeskundige wetenschappen en de daarmede in
verband staande vakken te voltooien, heeft hij zich
in de Luiksche Alma mater eene onvergankelijke
eerezuil gesticht; dat hebben, na zijn heengaan,
bevoegde getuigen volmondig uitgeroepen.
Intusschen naderde het einde van zijn Rectoraat en verheugde hij zich in het vooruitzicht
den avond zijns levens in eene welverdiende,
betrekkelijke rust te mogen doorbrengen. Waarom
zou hij die hoop niet gekoesterd hebben ? Van
zijne eerste jaren of had het geluk hem toegelachen, geen tegenspoed zijne wenschen verijdeld.
Waar anderen, niet minder ervaren in hun vak,
even zoo onbesproken in hunnen levenswandel,
hun ideaal in rook zien vervliegen, omdat of wel een
onverwacht toeval een struikelblok op hunnen weg
werpt, ook wel een lage onderkruiper hun den
voet licht, waren zijne kundigheden steeds erkend,
gewaardeerd en belound geworden en gunsten en
voordeelen hem als van zelf toegevloeid. Daarbij
mocht zijn huiselijk geluk benijdenswaard heeten ;
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eene gezellige, fraaie woning, die hij zijn eigen
haard mocht noemen , eene echtgenoote, wier
voortreffelijke eigenschappen ik reeds vermeld heb,
en kinderen, die in liefde en verkleefdheid jegens
hunnen vader wedijverden. Vat kon hij meer
verlangen? Mocht hij niet zonder bekommering
den ouden dag te gemoet zien, te meer omdat
zijn Iichaamsgestel geene uiterlijke teekenen van
verzwakking of afgeleefdheid bespeuren liet? En
toch zou zijn laatste uur weldra slaan, toch zou
binnen eenige dagen de voorbeeldige huisvader,
de alom hooggeachte leeraar plotseling, als door
eenen bliksemslag, weggerukt worden.
Op woensdag den 28en October laatstleden
was de Minister van Binnenlandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs naar Luik gereisd om de
verschillende, bij de Hoogeschool behoorende Instituter, te bezoeken. Als Prorector moest L. R. den
Heer de Burlet vergezellen ten einde hem des
noods bij gevraagde inlichtingen te vvoord te stain.
Op eene zoo uitstekende wijze kweet hij zich van
lien plicht, dat, zeide prof. Galopin, zijn opvolger,, al degenen , die hem de bijzonderheden,
betreffende het laboratorium voor toegepaste werktuigkunde hebben hooren ontvvikkelen, met de eenvoudigheid en duidelijkheid zijner uitleggingen hoogst
ingenomen waren. Er bleef nog eene inrichting,
namelijk die voor de studie der dierkunde te
bezichtigen ; deze bevindt zich op den rechter
oever der Maas, tegenover het Academiegebouw.
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Ten einde eenen omweg met de rijtuigen te vermijden, begeeft zich het gezelschap over eene
dichtbij gelegen brug, waarover niet mag gereden
worden, Iangzaam, al wandelende daarheen. Nauvvelijks is de helft van den weg afgelegd of L. R.
voelt zich eensklaps onpasselijk ; de bodem ontzinkt aan zijne voeten, de doodskleur verspreidt
zich over zijn gelaat ; hij zal neerstorten, maar
een collega, een geneeskundige, vat hem in zijne
armen. Met moeite geraakt hij, door gedienstige
handen gesteund, aan de overzijde van den stroom;
daar gaat spoedig een huis open om den lijder
op te nemen en te kunnen verplegen, loch te
vergeefs! ... hij was de eeuwigheid ingegaan.
Fen zijner vrienden moest de treurige zending
aanvaarden zijne nabestaanden die verpletterende
ramp te gaan med,?deelen en met hen de noodige
schikkingen beramen om den dierbaren doode naar
huis te brengen. Men verbeelde zich de ontsteltenis,
het geschrei en gejammer, dat die akelige tijding
moet verwekt hebben ; waar men hem opgeruimd
en tevreden over den afloop van het bezoek des
Ministers terugverwachtte, daar zou hij zielloos
over den drempel binnengedragen worden. De
benauwdheid van den doodstrijd was hem, wel is
waar, bespaard gebleven; zonder merk bare smart
had hij het leven verlaten : eene bloedophooping
in de hersenen had, naar het schijnt, spoedig
alle gevoel bij hem uitgedoofd. Tocli moet het
hem in dien laatsten stond, in dien laatsten oogop-
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slag, voor het geheel verliezen van het bewustzijn, pijnlijk aangedaan hebben zijne geliefden niet
bij zich te zien om met eenen blik, eenen handdruk
voor eeuwig van hen afscheid te nemen ; met eene
lichte wijziging zijn de woorden van Tacitus, het
einde van Agricola verhalende : « Novissima in
luce desideravere aliquid oculi ejus » ook op L. R.
toepasselijk.
De teraardebestelling, welke den 31 0n October
geschiedde, werd niet alleen door hoogleeraren en
studenten, maar ook door de vooniaamste leden
der verschillende regeeringscolleges en de hoofden
der rechterlijke macht bijgewoond. Ook uit zijne
geboorteplaats waren nog al talrijke vrienden en
kennissen overgekomen om hem de laatste eer te
bewijzen. Naar het bestaande gebruik waren de
stoffelijke overblijfselen van den Prorector naar de
promotiezaal der Hoogeschool overgebracht ; daar
werden de verschillende lijkreden gehouden. In
kiesche bewoordingen brachten de sprekers hulde
aan zijne menigvuldige verdiensten, aan zijne uitgebreide kennis, aan zijne minzame inborst, aan
zijne onbegrensde bezorgdheid voor de hem toevertrouwde belangen, aan zijne nauwgezette plichtbetrachting.
Zoo zeide de Rector onder anderen : « \Vat
-zal ik over den mensch zeggen ? Gij weet alien dat
hij goed, innig goed was, dat zijne goedheid, minzaam
en zachtmoedig, uit kordaatheid en welvvillendheid
voortsproot. Plichtbetrachting was het richtsnoer
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van zijn leven, zijne eenvoudigheid was bewonderenswaardig, zijne zedigheid innemend. Bij hem
geene uitstalling van geleerdheid ; hij verborg zelfs
zijne kennis, hij liet ze slechts bedeesd en steelswijze blijken. »
De deken der faculteit van wijsbegeerte en
letteren, prof. Francotte, schetste zijnen aanleg als
volgt
« Op de aanzienlijke lijst zijner werken komen
eenige voor, waarin hij zich, zonder dat hij het wist,
zelf geteekend heeft. Het zijn die levensberichten,
welke hij in de Biographic nationale aan de oude
philologen, aan de humanisten uit het verleden gewijd
heeft ; met welke zucht naar nauwkeurigheid, met
welke angstvalligheid om de minste voorvallen to
boeken, heeft hij hunne werkzame loopbaan geschetst!
hij gaf niet enkel toe aan de gewoonten van zijnen
geest, hij stond onder, ik weet niet welke geheime
aantrekkingskracht, waardoor hij in die mannen
voorgangers, bijna voorouders terugvond. Gelijk zij,
had hij voor de klassieke oudheid eene vurige en
overtuigde genegenheid opgevat. Voor hem waren de
geschriften der klassie,ken geene doode werken, maar
altijd levende boeken, die immer tot de opleiding
van het menschdom moeten dienen. Over die werken,
over hunne schrijvers, over hunnen tijd, over de
beschaving, waarvan zij de getuigen zijn, wilde hij
alles weten ; geene bijzonderheid was voor hem
onbeduidend, iedere geestesinspanning werd door het
doel veredeld.
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« De oudheid in dier voege te kennen dat hij,
in de voile beteekenis van het woord, mocht zeggen,
dat hij ze bezat, ziet daar de taak, welke hij zich
gesteld had; met haar te kiezen had hij zijne
krachten niet overschat ; begaafd met het kloek en
voihardend geduld der humanisten der verviogen
eeuwen, had hij de klassieken gelezen en herlezen;
onder de talrijke commentaren, waartoe zij stof
verleend hebben, kende hij al wat wetenswaard
mag genoemd worden ».
Op den rand van het graf werd hem het laatste
vaarwel door een zijner gewezen leerlingen, prof.
R. de Block, toegeroepen. « Roersch », zeide hij
diep ontroerd, « was algemeen bemind; voor zijne
leerlingen was hij niet alleen een bewonderenswaardige en geeerbiedigde meester, voor alle was hij een
vader, die op eene milde wijze en zijne grondige
kennis en zijne kostbare ondervinding ten dienste
van hen stelde, welke verlangden te leeren en zich
voor hunne loopbaan bekwaam te maken ».
Zijn geboorteland vergat hem niet : het Maasstrichtsch dagblad « Le Courtier de la Meuse,
7ournal du Lirnbourg » nam verscheidene artikels,
aan zijne nagedachtenis gewijd, uit de dagbladen
van Luik over en deelde ook de lijkrede van den
Rector in haar geheel mede. In « De 2 ijd » van
Amsterdam verscheen een opstel, uit Luik opgezonden, onder den titel : « Een verlies voor de
wetenschap », dat door den « Limburger Koerier »
van Heerlen overgenomen werd en waaruit ik de
volgende zinsneden overschrijf.
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< Iedereen bier ter stede is door dezen plotselingen flood getroffen. Het is dan ook onder de
droevigste gewaarwordingen dat de Minister van
de professoren afscheid nam, na hen verzocht te
hebben zijne betuigingen van rouwbeklag aan de
familie van den overledene te willen overbrengen. »
..... « Hij was een uitmuntend Hellenist, daarbij
een leeraar, die de zeldzame gave bezat, zelfs in de
donkerste quaesties klaar en helder Licht te ontsteken. Verscheidene werken, die klassiek mogen
genoemd worden, zijn van zijne hand afkomstig.
Het meest bekende daaronder is eene Grieksche
Spraakkunst, door hem in vereeniging met zijnen
collega Thomas te Gent uitgegeven. »
Oak de « Nieunie Rotterdamsche Courant »
betreurde het afsterven van den geleerden man,
die het oude Nederland steeds genegen bleef, al
had hij ook de Belgische nationaliteit verkozen.
De geschriften van L. R. strekken zich over
het geheele gebied der oudheid uit en zijn grootendeels in de Revue de l'Instruction publique en
Belgique, een tijdschrift, dat hij te Brugge stichtte,
verspreid. Bij voorkomende gelegenheden plaatste
hij daarin ook wel een opstel over Nederlandsche
werken, b. v. over De Brabantsche Yeesten, uitgegeven door Bormans, over eene verzameling
Nederlandsche Gedichten uit de XIVe eeuw, bezorgd door F. Snellaert, waarin hij zijne bevoegdheid om over onze oude letteren mee te kunnen
spreken overtuigend bewezen heeft. Aan de Hand-
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leiding bij het onderwijs der Nederlandsche taal
door Kern, aan het Geschiedkundig OverTicht der
Nederduitsche Taal en Letterkunde door E. Van
Driessche, aan de Bijdrage tot de kennis van den
reboverinbasvorm van Maastricht door Suringar
b en
Geschiedenis
van
het
tegenwoordig
bisdom
aan de
Roermond door J. Habets wijdde hij insgelijks
eenige degelijke opstellen. In het Nederlandsch
Iaat hij weinig na, doch dat zou hij zeker ingehaald hebben, ware het hem vergund geweest Linger
in ons midden te molten voortvverken ; dat had
hij mij nog eenige weken voor zijn tragisch uiteinde
stellig beloofd en hij was een man, die woord
hield. De jaargang 1873 van het tijdschrift De
Toekomst bevat een artikel van zijne hand over
« De nitkomsten van de wetenschap der Taalkunde door Muller, nit het Hoogduitsch door
Penon; voor het jaarboek van 1886 der Academie
royale de Belgique » schreef hij eene levensschets
van J.-F.-J. Heremans; in Noord en Zuid —
I, 4, 1878 — staat eene verhandeling van hem
over Sterke en Zwakke Buiging, Sterke en Zwakke
Vervoeging.
Bij de jaarlijksche wedstrijden, door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgeschreven, was L. R.
steeds als van zelf aangeduid om de ingekomen
antwoorden op de vragen over Gerrnaansche taalkunde te beoordeelen. Zijne verslagen over die
stukken waren doorgaans zoo volledig, zoo grondig
beredeneerd, dat de overige leden van den keur-
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raad weinig of niets daarop aan te merken vonden
en zich gereedelijk bij zijne zienswijze aansloten.
Aangenaam verraste hij ons op de zitting van den
7" September 1887 met een onuitgegeven Nederlandsch gedicht van Janus Dousa, dat hij in de
bibliothezk van het Vatikaan uit stofferige papieren
opgedolven en met eene doorwrochte inleiding over
dien merkwaardigen man en eeniger zijner tijdgenooten van beteekenis aantrekkelijker gemaakt had,
Met zijn Woordenboek op Alexanders Geesten
van Jacob van Maerlant, waarvan de eerste, helaas!
de eenige aflevering in 1888 verscheen en met
zooveel bijval onthaald werd dat de scherpe Argusoogen der critiek, anders onmeedoogend voor de
middeleeuwsche uitgaven der Vlaamsche Academie,
er niets in te laken vonden, zou hij onder de
voornaamste Nederlandsche taalkundigen plaats genomen hebben.
Onder, zijne opstellen in bovengemeld tijdschrift bevinden zich eenige, die wel verdienen in
een boekdeel verzameld te worden om aan de
vergetelheid te ontsnappen. Zulke zijn : Critique
de l'histoire de 7ules Cesar par Napoleon III,
die onvoltooide ()ratio pro domo door den man
van den 2 den December, een werk, waarvan SainteBeuve, een Senator van het keizerrijk nochtans,
gezegd heeft dat de eenige waarde in de bijdragen
der geleerde medewerkers bestaat. Etude sur le
chant seculaire d' Horace ; Sur le recit de la
conspiration de Catilina par Salluste; Des insti-
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tutions religieuses chef les Romains; Sur l'etendue des bibliothevues dans I Antiquite; Sur le
discours de Cyrus mourant dans le Cato major
de Ciceron et la Cyropedie de Xenophon; Idees
d'Homêre [sur la vie future; De la symphonie
dans la musique ancienne ; Sur le mot prononce
par Cesar au passage du Rubicon, etc.
In den « Bulletin du bibliophile beige, »
Bruxelles 1862, gaf hij : Rythmi veteres de vita
monastica, corriges et completes d'apres un Ms.
de la bibliotheque publique de Bruges , de Pairia
Belgica door E. Van Bemmel bevat in het 3 de deel
zijne Ilistoire de la Philologie en Belgique, welke
hem veel tijd gekost had, omdat de bronnen daartoe niet gemakkelijk op te sporen waren. Dit
werk was eene voorbereiding tot de zes en twintig
nauwkeurige levensberichten van geleerde landgenooten op het gebied der philologie, waarmede
hij voor de Biographic rationale gelast was en
waarvan de vijf laatste nog in druk zijn.
Voor de Acadenzie Royale de Belgique schreef
hij menig opstel hetzij over ingezonden verhandelingen, hetzij wanneer het de verdeeling der
legalen gold, waarover die vereeniging ten voordeele der schrijvers, wier werken in aanmerking
genomen worden, de beschikking heeft. Nooit
weigerde hij dienst te bewijzen, waar zijne medewerking ingeroepen werd en, — dat getuigde zijn
ambtgenoot J. Stecher — het hem toevertrouwde
werk was in goede handen , stipt op het bepaalde
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uur was hij klaar en niet zelden stond de ver gadering over zijne degelijke mededeelingen verbaasd.
Ook het onderwijs heeft hem een paar nuttige uitgaven en werken te danken. Zoo bewerkte
hij voor den uitgever Dessain te Luik de volgende
Latijnsche schrijvers :
« Cornelii Nepotis de viris illustribus quae
supersunt ». 1861. t ae uitgave 1884.
« C. 7. Caesaris de bello Gallico commentarii
libri VII, cum libro octavo A. Hirtii. » Texte
revu et annote, precede d'une introduction sur
les commentaires de la guerre des Gaules et sur
l'organisation militaire des Romains. 1864.
« Discours choisis de Ciceron avec introduction et notes. — Oratio pro A. Lic. Archia et
pro rege Dejotaro » 1867.
Die uitgaven werden in de schoolwereld goed
onthaald en zijn nog voortdurend in de handen
onzer jonge humanisten. Niet minder bijval viel
zijne Grieksche spraakleer : a Elements de Grammaire greque en collaboration avec Paul Thomas n.
Gand 1885. 2me edition. Gand 1891 te beurt :
eene geleerde vereeniging : « Societe pour le
progres des etudes philologiques » vereerde hem
in zitting van den 7en April 1888, voor dit boek ,
alsmede voor de hooger vermelde levensbeschrij*ingen van philologen, met een gouden gedenkpenning. In 1886 handen de schrijvers daarmede
reeds een der prijzen uit het legaat De Keyn
behaald.
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Zijne Fransche spraakleer : « Elements de
Grammaire franciaise a l'usage de I enseignement
moyen en collaboration avec 7. Delboeuf 0. Liege.
Desoer 1885. 3 me edition 1889, werd bij koninklijk besluit van den 20en Augustus 1886 de van
regeeringswege voor de beste handleiding van dien
card uitgeloofde belooning toegekend. Over dat
schoolboek schreef L. Struman in het paedagogisch blad : « Ecole communale Huy 1885 » :
« Ce livre est infiniment superieur a toutes les
grammaires publiees jusqu'a ce jour ».
L' Avenir, van Brussel, een tijdschrift voor
onderwijs, letterkunde en wetenschappen bevat in
het nummer van den I 2en Juli 1885 eene grondige
beoordeeling dier spraakkunst door J. Raskop,
heden prefect van het Athenaeum te Gent. Na
eene nauwkeurige ontleding, met bier en daar
eenige door eene lange ondervinding ingegeven
aanmerkingen gegeven te hebben, besluit schrijver
zijn opstel met de volgende woorden : « Cette
grammaire est d'une lecture agreable et facile; en
146 pages largement imprimees, elle donne toutes
les regles necessaires : c'est une espece de compendium fort simple, pas rebutant, pas volumineux et coniplet; un manuel a recommander a
tous les points de vue. »
Een Duitsch tijdschrift : ArchlyOr das Studium
der neueren Sprachen gaf eene zeer vleiende beoordeeling, welk het Journal de Liege met eenige
woorden tot inleiding in vertaling overnam. « Nous
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nous faisons un plaisir », zei het Luiksch blad,
« de traduire cet article qui montre de quelle facon
flatteuse le travail de nos savants est apprecie a
l'etranger par des juges dont nul ne contestera la
competence. »
Ook Fransche geleerden spraken met lof over
die handleiding tot het aanleeren hunner taal. De
Revue de l'enseignement secondaire et de l'enseignement superieur van April 1887 gaf eene recensie,
geteekend H enri Goelzer, waaruit ik eenige zinsneden
overschrijf : « Nous croyons devoir signaler dune
maniere toute speciale a l'attention de nos lecteurs
les chapitres qui traitent des termes de la proposition. Cette partie si considerable et si difficile de
la grammaire est exposee avec une clarte et une
methode qu'on ne saurait assez louer. Ce n'est pas
un mince merite d'avoir reussi la oil la plupart des
traites elementaires ne presentent qu'embarras et
confusion. »
Een ander bevoegd man, Ch. Joret, hoogleeraar
bij de faculteit der letteren to Aix schreef in de
« Revue critique d'histoire et de litterature » van
den 22 n Augustus : « Rien d'essentiel n'est oublie
dans ce livre de 143 pages et tout y est presente
avec • une methode, une clarte d'exposition qui en
assure le succés. »
Ten slotte vinde nog een uittreksel uit de
a Revue critique » van Parijs hier eene plaats.
a Ce manuel se distingue des ouvrages du même
genre par une methode sure, autant que novatrice.
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Rien n'y rappelle la routine traditionnelle et Ion y
ireconnait partout que, si les auteurs ont pulse aux
meilleures sources, ils ont tenu a rester originaux.
C'est dans les definitions, toujours si claires et si
neuves et surtout dans la syntaxe que se manifeste la superiorite de cette Grammaire sur la plupart de celles qui l'ont precedee ; on y retrouve
.cet esprit philosophique — it ne pouvait manquer
dans une oeuvre signee de son nom — qui a conquis
..a M. J. Delbctuf une si juste renommee ; lui et
M. L. Roersch ont voulu titre a la fois clairs et
précis, exacts et simples; ils y ont entierement
reussi. »
Met denzelfden medewerker beantwoordde hij de
vraag, door Lord Dalhousie, lid van het Engelsch
Hooger Huis, aan de leeraars in Hebreeuwsch en
Grieksch bij de voornaamste Hoogescholen van
Europa en America gesteld, namelijk of volgens
bet Grieksch taaleigen vers 31, kap. V in den
brief van St. Paulus aan die van Ephesus in
-dien zin moet opgevat worden dat de bloedverwanten eener vrouw, door haar huwelijk, den
vleesch met haren gemaal worden en dat na haren
dood blijven. Die edelman had het inzicht de
bepaling der wet, waarbij het, naar aanleiding van
dien tekst, een man verboden is met de zuster
.zijner overleden vrouw te huwen, te doen afschaffen.
Onze landgenooten, hierin met hunne collega's,
onder anderen met C. Cobet overeenstemmende,
waren van gevoelen dat die meening niet op de

— 134 —
woorden van den Apostel kan gegrond worden.
De antwoorden, onder welke de meestc alleszins
lezenswaard zijn, werden verzameld en in een
boekdeel uitgegeven (1).
Er blijft mij nog over zijne rectorale redevoeringen bij het hernemen der leergangen uitgesproken, te vermelden. Ik zeg a redevoeringen »
omdat het de gewoonte is; « verhandelingen a
is eigenlijk de passende benaming, want naar
welsprekendheid of rhetorischen stijl zou men te
vergeefs in dergelijke opstellen zoeken. Hetgeen
die stukken van L. R. hoofdzakelijk onderscheidt
is eene volledige vertrouwdheid met het onderwerp, eene eenvoudige, heldere voordracht : het
kwam er bij hem minder op aan de hoorders en
lezers door kunstig gebouwde volzinnen, keurige
uitdrukkingen en verrassende wendingen te treffen
dan wel door zijne wetenschap op hun verstand
te werken. In 1889 sprak hij « Over den tegenwoordigen toestand der navorschingen op het
gebied der Grieksch-Latijnsche oudheid », een
onderwerp, waarover in ons land niemand met
meer gezag kon vooruitkomen. Zijne redevoering

(1) De titel van dit boek luidt : Opinions of the Hebrew
and Greek professors of the European Universities, of Bible
revisers, and of other eminent scholars and commentators
on the scriptural aspect of the question regarding the legaliration of Marriage with a deceased wife's sister. Edited
by T. Paynter Allen. London : Marriage Law Reform
Association. 22. Parliament street. S. W. 1884.
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in 1890 was geheel gewijd aan de nieuwe wet
op het hooger onderwijs, waarbij de Normaalscholen van Luik en Gent afgeschaft werden, een
maatregel, waarmede hij geenszins instemde, en in
1891 betrad hij het spreekgestoelte met eene verhandeling over « De grondwet van Athene tot
de vestiging der democratie of volksregeering »
naar aanleiding van een in het British Museum
gevonden geschrift van Aristoteles over die aangelegenheid. In dit laatste stuk vooral straalt zijne
onbetwistbare bedrevenheid ten voile door.
Hiermede acht ik mijne taak afgeweven : ik
heb getracht het beeld to schetsen van eenen man,
die velen dierbaar was, W iens zeldzame bekwaamheden ook buiten onze nauwe grenzen hooggeschat
en bewonderd werden, die door zijne verdraagzaamheid en dienstvaardigheid uitmuntte, Wiens
levensdraad in de voile ontwikkeling zijner begaafd
heden afgesned.en werd. Lodewijk Roersch, ons
gewezen medelid, ruste in vrede, zijn aandenken
zal in onze vereeniging steeds levendig blijven.
J. MICHEELS.

Gent,

28en

December 1891.

BOEKENVERZAMELING
DER

KONINKLIJKE VIAAMSCHE 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, 2e §, 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 handvesten is toevertrouwd aan den Bestendigen Secretaris. (Artikel 55 van de algemeene Wetten der
Academie.)

I.
De boeken der Koninklijke Vlaamsche Academie zijn ter beschikking van de werkende en
briefwisselende 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.

........

1[40 ....■11

Tijdschriften, of werken bij affeveringen uitgegeven, worden niet geleend dan nadat zij, bij
jaargang of boekdeel, door band vereenigd zijn.

De leener schrijft, duidelijk, den titel en het
nummer van het gevraagde boek in een daartoe
bestemd register op twee aan elkander gehechte
aanvraagbewijzen. Het eene daarvan blijft in het
register bewaard ; het andere bekomt de leener,
als ontvangstbewijs, bij de teruggave des boeks.
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 boek nog langer te raadplegen.
V.
Niet meer dan vier deelen van een zelfde werk
worden in leening gegeven.
De Bestendige Secretaris-Boekbewaarder beslist
over de uitzonderingen.
VI.
De leener vervangt, op zijne kosten, de door
hem beschadigde of verlorene boeken.
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VII.
Al de uitgeleende boeken moeten den r December van elk jaar in de Bibliotheek teruggebracht
zijn.
VIII.
Geen handschrift hoegenaamd words buiten het
lokaal der Academie geraadpleegd. Aanteekeningen
op boeken of handschriften, 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 ONDERBESTUTJRDER,

N. DE PAUW.
Gent, Augustus 1887,

LUST DER BOEKEN
TOEBEHOORENDE AAN DE

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

(Eerste vervolg .)

XV.
Proza. — XVI e eeuw.
4078 HOOFT (P.-Cz.). Brieven. Nieuwe, vermeerderde en
naar den oorspronkelijken text herziene uitgave, met
toelichting, aanteekeningen, en bijlagen. Leiden, E.-J.
Brill, 1855-1857, 4 deelen in-12°.
VAN VAERNEWYCK (MARK). (Zie verder : Plaatselijke
geschiedenis.)

XVI.
Dichtwerken van de XVII e eeuw.
4083 BIDLOO (GERARD). Mengel-Podzij. Leiden, Joh.-Arn.
Langerak, 1719, kl. in-4°.
4088 Boeck (Den) der gheestelijcke sanghen. Bedeelt in drij
deelen : den blijden Requiem, den droeven Alleluia
ende gheluckighe uytvaert van een Salighe Ziele. Gent,
F. d'Erckel, 1674, in-12°.
40 94 BRAND (G.). Podzy. Amsterdam, Willem Barents,
1725, in-e•
409 5 BRANDT (KASPER-JOHANNES). Podzy. Amsterdam, wed.
B. Visscher, 1725, in-4°.
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BURMAN (PIETER). Zie : Smits (Dirk).
5000 CAM PHUYZEN (D.-R.) Stic tlelijke rijmen, om te lezen
of te sin'en : 19 e druk. Amsterdam, J. van der Deyster
en C ie , 1682, in-24.
5oo3 CATS (JAcoB). Alle de wercken van den heer Jacob
Cats, ridder, stadthouder van Leenen, Groot-Zegelbewaerder der Ed. Heeren Staten van Hollandt en WestVrieslandt, Oudt Raedtspensionaris van Hollandt etc.
Dordrecht, J. Savry, 1659, 2 deelen in-4°.
I. Emblemata, of Zinne-beelden. — Maeghde-plicht.
— Zelf-strijdt. — Tooneel der Manlijcke achtbaerheyt. — Houwelijck. — Herders Klachten. —
Maeghde-klachten. — Spiegel van den Ouden en
Nieuwen Tijdt. — Proefsteen van den Trouringh.
— Het geestelijck Houwelijck van Godes Sone. —
Ouderdom en Buyten-leven. — Hofgedachten. —
Mengelingen. — Aspasia. Blyeyndent spel. — Afbeeldinge des Huwelijcx onder de gedaente van een
fuyck. — Invallende gedachten op voorvallende saken,
— Doodt-kiste voor de Levendige. — t'Samen-spraeck
tusschen de Ziel en 't Lichaam.
II. Gedachten op slapeloose nachten. — Twee en
tachtig-jarig Leven. Leiden, Jan van der Deyster, 1732.
in -4°
5004 — — Gedichten, die in zijn werk niet gevonden worden,
als merle alle de Lof- en Rouw-gedichten, en grafschriften van J. Cats. Leiden, H. van der Deyster,
1767, in-40.
5oto DE BIE (CoRNELis). Faems Weer-galm der Neder-duytsche Poesie, uyt sijnen tijdts over-schot vrijmoedelijck
voorgestelt op de domme waen-sucht des wereldts,
ghenoempt Werelts sots-cap, vol zedige Moraliteiten en
Sinne-beelden. Mechelen, Jan Jaye, 1670, in-12°.
5015 DE CLERCK (CLAUDE). Gedichten. Gent, C. AnnootBraeckman, 186g, in•8°. (Uitgave der Vlaamsche Biblio-

philen.)
5020 DE DECKER (JEREmtAs). Alle de Rym-oeffeningen....
uitgegeven door M. Brouerius van Nidek. Amsterdam,
H. Stockink en Cie , 1726, twee deelen in. 40, (saam-

gebonden).

- 1 45 5025 DE SWAEN (MicHIEL). Het leven en de flood van
onsen Saligmaker Jesus Christus. Brugge, J. van Praet,
1767, 2 deelen in-80.
5o3o HEINS (DANEEL). Nederduytsche Poemata. Bij een vergadert ende uitgegeven door P. S(criverius). Amsterdam, Will. Janssen, 1616, in-4°.
5031 -- — Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus, waer in
'tgebruyck ende misbruyck vande wijn beschreven
wort. Ibid., in-40.
5032 — — Lof-sanck van Jesus Christus, den eenigen ende
eewigen sone Godes... Ibidem, idem, 1616, in-40.
5034 HEINS (ZACHARIAS). Emblemata. Emblemes Chrestiennes
et Morales. Sinne-Beelden, streckende tot Christelicke
Bedenkinghe ende Leere der Zedicheyt. Rotterdam,
Pieter van Waesberghe, 1625, in-4°.
5035

— Sinne-Spel van de Drij Hoof-deuchden
idem, 1625, in-40.

Ibidem,

5o36 — — Deuchden-schole ofte Spieghel der jonge-dochteren. Waer inne verthoont wort het verscheel ende
d'uytkomste van de deuchdige, zedige ende wankelbare
wulpsche Dochters, Speelsche-wijse in Rijm gestelt .
Ibidem 1625, in-40.
5039 HOOFT (P.-G.). Gedichten. Eerste volledige uitgave,
gedeeltelijk naar des dichters eigen handschrift, met
aanteekeningen van P. Leendert. Wr. Amsterdam,
P.-N. van Kampen, 1871, 2 deelen in. 80.
5042 HUYGENS (CONSTANTIJN). Koren-Bloemen. Nederlandsche gedichten. Tweede druk, vermeerderd tot XXVII
boeken. Twee deelen (saamgebonden). Amsterdam, Joh.
van Ravesteyn, 1672, in-4°.
5043 — Hofwyck. Uitgegeven door H.-y. Eymael. Kulemborg, 1888, in-80.
5044 — De gedichten van ... Naar zijn handschrift uitgegeven door Dr. J.-A. WORP. Groningen, J.-B. Wolters, 1892.
5o48 LAMBRECHTS (J.). Bethlehem, vertoonende den
H. Kerstnacht, met alles wat bedenckelijck is daer
in to zijn geschiet. Brugge, Joost van der Meulen,
1685, in-40.

- 1 46 5049 LAM BRECHTS (J). Goe-Weke, vertoonende de komste,
het Hey ligh wonderbaerlijck Leven, grauwelijck Lijden,
ende gheduerighe vervolghinghe, de bitter Passie ende
pijnelijcke Doodt van den eenighen ghebooren Sone
Godts... Jesu Christi... Brugge, Joos van der Meulen,
1679, in-4°.
5050 — — Lof-sangen op eenige van de meeste Feestdagen
der Alder-heyligste Maget ende Moeder Godts Maria.
Brugge, P. Follet, 1780, in-gr.-8°.
5o53 Nachtegael (Zeeuwsche) ende des selfs dryderley gesang,
geheel antlers in der waerheyt verthoont, als de selve
voor desen bij sommighe uyt enckel misverstant verkeerdelijck is gheoordeelt. Door verscheyden :reffelijcke
Zeeuwsche Poeten... Hier is noch bij-ghevought een
Poetisch werck, ghenoemt Tafereel van Sinne-mal. Middelburg, J.-P. van de Venne, 1623, in-e.
5o55 ROEMER VISSCHERS (ANNA). Gedichten uitgegeven
door Nicolaas Beets. Utrecht, J.-L. Byers, 1881,
twee deelen in-40, (saamgebonden).
5o58 Uytvaert (Den blyden) der Philosophie, gehou ::en in
het Couvent der ..... etc. tot Ghendt. Op den 14 Mey
1686. (Zonder aanduiding van plaats of drukker.) in-320.
5o6o VAN DEN VONDEL (JoosT). De werken van Vondel,
in verband gebracht met zijn levee en voorziert van
verklaring en aanteekeningen door Mr. .7. van Lennep.

Met platen en afbeeldingen. Amsterdam, H. Binger
en Zonen, 1855-1869, 12 deelen in-gr.-8°.
5061 — — De werken van J. van den Vondel, uitgegeven
door Mr. .7. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door
5.-H.-W. Unger. Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Cie,
(z. d.) 24 deelen in-16°.
(Voornaamste stukken van ieder, tot heden
verschenen, deel :)
I. 16o5-1616. Het Pascha. — Den gulden Winckel.

— De Vaderen.
II. 1617. Vorstelijke Warande der Dieren.
III. 1618-1620. Hierusalem verwoest. — Heerlyckheyd
van Salomon. — Hellen Gods.

1 47 IV. 1621-1625. Hecuba. — Palamades.
V. 1626-1629. Hyppolytus of Rampsalighe Kuyschheyd.
— Rommel-Pot van 't Hanekot.
VI. 1630-1636. Josef of Sofompaneas.
VII. 1637-1639. Gysbreght van Aamstel. — Elektra.
— Maeghden.
VIII. 1639-1640. Gebroeders. — Joseph in Dothan.
— Joseph in Egypten.
IX. 1641-1642. Peter en Pauwels. — Heldinnebrieven.
X. 1642-1643. Brieven der H. Maeghden. — Grotius
Testament.
XI. 1645. Altaergeheimenissen.
XII. 1646. Publius Virgilius Maroos werken
»
»
»
»
XIII. 1646.
XIV. 1646-1647. Maria Stuart. — De Leeuwendalers.
XV. 1648 1651. Salomon.
XVI. 1652-1653. Horatius' Lierzangen.
XVII. 1654-1655. Lucifer. — Inwijdinge van 't stadhuis
t'Amsterdam.
1656-1657. Salmoneus. — Koning Davids
XVIII.
Harpzangen. •
XIX. 1657. Koning Davids Harpzangen.
XX. 1657-1660. Harpzangen. — Jephta.
XXI. 1660. Koning Edipus. — Koning David in
ballingschap. — Koning David herstelt.
XXII. 1660. Publius Virgilius Maroos wercken in
Nederduitsch dicht vertaelt.
Id.
XXIII. 1660. Id.
5062 — — Vonders dichtjuweelen, met eene levens- en
karakterschets door F.-7. Poelhekke, en met eene
voorrede van G.-7. Drabbe. Leiden, J.-W. van Leeuwen,
ri,876, in-8'.
5o63 — — Q. Horatius Flaccus. Lierzangen, en dichtkunst,
in het rijmeloos vertaelt door J. van den Vondel.
Amsterdam, Lod. Spillebout, 1654, in-32°.
5064 — — Publius Virgilius Maroos wercken, vertaelt door
Joost van den Vondel. Amsterdam, Jacob Lescaille,
1646, in-4°.
5068 VAN DER GOES (ANTONIDES). De IJstroom. Begreepen
in vier boeken. Amsterdam, P. Arentz, 1671, in-4'.

- 1 48 5070 VAN DE VENNE (ADRIAAN). Tafereel van Sinne-Mal :
waer in verscheyden verthooninghen werden aenghewesen
met Patische vermaeckelijcke ende Leersame SinneDichten, en Sang-Liedekens. Middelburg, J.-P. van de
Venne, 1623, in-4°.
VAN MANDER (K.). Zie : Verzameling van oude liederen.
5072 VAN OVERBEKE (ARN0uT). Rym-Wercken. 9° druk.
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1709, in-16°.
5076 VAN ZEVECOTE (fAcon). Gedichten. Gent, L. Hebbelynck, 1840. in-8°.
5o8o VOS (JAN). Alle de gedichten. Verzamelt en uitgegevea
door y.-L. Amsterdam, Jacob Lescaille, 1662, in-4°.

XVI.
Dichtwerken van de XVIII e eeuw.
5o85 (BELLAMY, J.) Vaderlandsche gezangen van Zelandus.
1782 en 1783. (Utrecht, J.-M . van Vioten), in-8°.
In denTelfden band :
Zelandus bij den dood van Johan Derk, Baron
van der Capellen tot den Pol, gestorven op den 6 Junij
1784. Utrecht, A. Menzs Jansz., 1785, in-8°.
5090 Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der XVIIIe
eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biographisch
toegelicht door Dr. 3. van Vloten. Arnhem, Is. Nijhoff
en Zoon, 1871. in-8°.
5095 CAUDRON (Gu1LLIAM) Leven der groote Catharina van
Alexandrien, gelaurierde Maegd en Martelaresse, gezongen door den hoogdravende rijmvloeienden Guilliam
Caudron, gelaurierden Poeet ende Catharinist. Eerste
druk. Aalst, Judocus d'Herdt, 1771, in-8°.
6000 CONDE (J.-D.) Den lijdenden ende stervenden Christus.
Van nieuws overzien, van vele drukfeylen gezuyvert,
vermeerdert ende verciert door A.-J. C(uvelier). Duinkerke, Balthazar Veins, 1743, in-12°.
6005 CROON (PIETER), kanunnik. Almanach voor heden en
morgen, ende daer op vermaekelijke uyt-leggingen
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met geestelijke bemerkingen : voor een Nieuw-jaer
vereert aen een ieder. Antwerpen. J. de Roveroy.
(Zonder jaartal) in-12°.
6oio DE HAES (FRANs). Stichtelijke gedichten. Rotterdam,
Nicolaas Smithof, 1746, in-40.
6015 FEITAMA (SIJBRAND). Nagelaten Dichtwerken. Amsterdam, Pieter Meyer, 1764, in-4°.
6020 — — Henrik de Groote. Uit de Fransche heldenvaerzen van de Voltaire in Nederduitsche dichtmaet
overgebracht. Amsterdam, A. Slaats, T. Bliek en P.
Meyer, 1753, kl.-in.4°.
6025 HOOGVLIET (ARNOLD). Abraham de Aertsvader, in
XII boeken. Vierde druk. Rotterdam, Jan-Daniel Beman,
1 744, in-4°.
6026 — — Mengeldichten. Delft, Pieter van der Kloot,
1738, in-4°.
6027 — — Vervolg der Mengeldichten. Rotterdam, Phil. en
Jac. Losel, 1753, in-4°.
6028 — — Bruiloftgedichten. Rotterdam, Phil. en Jac. Losel.
1753, in-4°.
6031 HUYDECOPER (B.) Hekeldichten, brieven en dichtkunst van Q. Horatius Flaccus, in Nederduitsche vaerzen
overgebragt door ... Amsterdam, 1737, in-4°.
6o33 LABARE (J.) De konst der Podzije in Nederduytsche
verssen. Brugge, J.-B. Verhulst, 1721, in-4°.
6038 LE FRANCQVAN BERCKHEY. Gedichten. Amsterdam,
J. de Kruiff, 1776, in-8°.
6043 LOOSJES (A.) M. A. de Ruyter, in X boeken. Haerlem, A. Loosies, 1784, in-4°.
6048 NIEUWLAND (PIETER). Gedichten. Amsterdam P. den
Hengst, 1788, in-8°.
— — Lijkrede op Pieter Nieuwland, door Jan Hendrik
van Swinden. Amsterdam, P. den Hengst, 1795, in-8°.
6052 OUDAEN (JoAcHim). Podzij. (Gevolgd door) : Het
leven van Joachim Oudaen. Drie deelen in-16°.
6053 — Gedichten, noit voor dezen in 't licht gezien.
Uitgegeven door H-.K. Foot. Delft, Reinier Boitet,
1724, in-12°.
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6054 — — J. Oudaen's Aanmerkingen over Horatius' Dichtkunst, op onze tijden en zeden gepast door A. Pels.
Amsterdam, Geeraard Onder de Linden, 1713, in-120.
6055 — — Tooneelpoezij. Amsterdam, wed. van B. Visscher,
1712, in-12°.
6059 OVIDIUS' Metamorphosis, oft de XV Boecken van sijne
Herscheppinge, met tusschen-gevoeghde Zede-leeringen.
In Rijm ghestelt door 7. V. M. N. A. Doornik,
1722, in-12°.
6062 PATER (Lucas). Podzij. Amsterdam, P. Meyer, 1774, in-40.
6o66 PAUWELS (J.-A.) Het nuttig en genoeglijk Tijdverdrijf, of Geestelijke Punt- Dichten, bestaende uyt :
3. Kortbondige Lofredens der Heyligen. 2. Hertroerige
Zedenlessen ter Deugd. 3. Boertige Zin-greepen tot
vermaek. Vijf deelen. Antwerpen, J.-P. de Cort, 18021807, in-16°.
6070 QUICKE (JAN). Het leven van den weergaloozen en
onvermoeyelijken dichter Joost van den Vondel, verdeelt in drij gezangen. — Benevens eene redenvoering
over de Natuer-Kunde, en de Werking der negen
Zang-Godessen, doormengt met veel Poetische Vercieringen op sijn handel en gedrag. Brugge, Corn. de
Moor, 1789, in-k1.-4°.
6074 ROTGANS (LUCAS). Podzij van verscheide Mengelstoffen. Tweede druk . Amsterdam, Ant. Schoonenburg,
1735, in-4°.
6075 — — Huwelijkszangen op verscheide gelegentheden
Ibid. idem, in-4°.
6078 SCHERMER (Lucas). Poezij. Haarlem, W. van Kessel,.
1725, in-8°.
6082 SMITS (DIRK). De Rottestroom, Rotterdam, Ph. Losel
en Cie, 1750, in-4°.
6083 — — Israels Baalfegorsdienst. Ibidem, idem, 1753.
6084 — — lntreéreden van Pieter Burman, den jongen,
over de poetische verrukking. In Nederduitsche vaerzen
nagevolgt door Dirk Smits. Ibidem, idem, 1753.
6o85 — — Gedichten. Ibidem, idem, 1740, in-40.
6o86 — — Nagelaten gedichten. Ibidem, Jacob Burgvliet,.
1758„2 deelen in-4°.

-- 1 5 6090 STAL LA ERT (KAREL-FRANS). Dichterlijke nalatenschap
van Jan-Frans Stallaert. Merchtem, A. Dieudonne-Vercauteren, 1868, in-80.
TASSO (TORQUATUS). Zie

Wellekens.

6034 Treur-gezangen over de Dood der Doorlugtigste en
Aldergrootmagtigste, apostelyke keyzerinne, Maria-Theresia, koninginne van Hongaryen en Bohemen, AertsHertoginne van Oostenryk, gravin van Vlaenderen etc.,
door verscheyde Kunstgenoten van het vlaenderlands
Hoofd-Konstgenootschap des Heylig Geest..... Brugge,
Corn. de Moor, 1781, in-40.
6099 VAN ALPHEN (HIERONYMUS). Dichtwerken, volledig
verzameld en met een levensbericht van den Dichter
verrijkt door Mr. .7.4.-D. Nepveu. Tweede druk.
Utrecht, J.-G. van Terveen en zoon, 1857, 2 deelen 80.
7003 VAN DER WILP (SARA-MARIA). Gedichten. Amsterdam,
P. Meyer, 1772, in-40.
Bijgevoegd Oprecht verhael wegens het portraitteeren
van mejuffrouw Sara-Maria van der Wilp, door Marinkelle... ter zijner verdediging.
7008 VAN HAREN (Onno Zwier). De Geusen. In vier en
twintig zangen. Zwolle. Simon Clement, 1782, in-8°.
6o35 VAN MALE (J.-1).) Ontleding ende verdeding vande
Edele ende Reden-rijcke Konste der Poezye : Waer
bij haeren Ouderdom onder de Nederlinders, gebruyck
ende misbruyck, word aen-gewezen : to zamen met
De aenmerckelijkste Bezonderheden der Reden-rijcke
ende goddelijcke Hooft-gilde (gezeyt) van den H. Geest
binnen Brugge. Brugge, J.-B. Verhulst, 1721, in-4°.
7013 VAN WINTER (NicoLAAs-SimoN). De Amstelstroom.
In 6 zangen. Amsterdatn, Pieter Meyer, 1755, in-4°.
Jaergetijden, in vier zangen. Amsterdam, bij
7014 —
denzelfde, 1769, in-4°.
7020 WELLEKENS (J.-B.) Amintas. Herderspel van Torquatus Tasso... Beneven eene verhandeling van het
Herderdicht. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de
Gaete, 1715, in-gr.-8°.
— Bruiloftgedichten. Amsterdam, Gerrit Bos, in-e.
7021
ZELANDUS. Zie Bellamy.
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XVII.
Proza. — XVIIe en XVIIIe eeuw.
7026 Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der
XVII e eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biographisch toegelicht door Dr. .7. van Vloten. Arnhem,
Rinkes, 1870, in-8°.
7027 Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der
XVIII' eeuw, Naar tijdsorde gerangschikt en biographisch toegelicht door Dr. 7. van Vloten. Arnhem, Rinkens, 1871, in-8°.
7032 POIRTERS (ADRIANus). Het Masker vande Wereldt afgetrocken. X' druk. Antwerpen, wed. J. Cnobbaert, in-12°.
7033 — — Heiligh hof vanden keyzer Theodosius, verciert
met Sinnebeelden, Rijmdichten en Sedeleeringen. leper,
1696, in-12°.
— — Het Duyfken in de steen-rotse, dat is : eene-medelydende siele op die bittere passie Jesu-Christi mediterende. Amsterdam. Melchert Janssen, 1657, in-12°.
7040 WATERSCHOOT (DANEEL). De wijze zotheyd, fonteyne
der Blijdschappen, Moeder der Vermaekelijkheden, KQninginne van Vrolijken Aeidt enz. Overgestelt na 't Fransch
door L. Garon, en nu in de Nederlandsche Taele
door Daniel Waterschoot, Antwerpen, T.-B. Carstiaenssens, 1775, in-12°.

XVIII.
Verzameling van oude liederen.
7045 BAUMKER (WILHELM). Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen, von den frahesten Zeiten
bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts. Freiburg,
Herdersche Verlagshandlung, 1886, in-8°. Twee deelen.
7046 — — Niederlandische geistliche Lieder nebst ihren
Singweisen, aus Handschriften des XV. Jahrhunderts.
Leipzig, Breitkopf en Hartel, 1888, in-8°.

- 153 7050 Chants populaires flamands, avec les airs notes, et poesies
populaires diverses, recueillis a Bruges par Ad. Lootens
et 7 .-1 I I . Feys. Brugge, Desclee-de Brouwer en C'e,
1879, in-80.
7055 Geschiedzangen (Nederlandsche), naer tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J . van Vloten. Eerste bundel,
863-1572. Tweede bundel, 1572-1609. Amsterdam, K.-H.
Schadd, 1864, in-120.
7060 Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot Onse Lieve
Vrouw Lichtmis, inhoudende veel schoone Kers-Liedekens,, met meer ander. Antwerpen, Fr. Vinck.
7065 LE JEUNE (J.-E.-W.). Letterkundig overzicht en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XV e eeuw.
's Gravenhage, gebroeders Giunta d'Albani, 1828, in-8°.
Lieder (Niederlandische geistiiche) des XV. Jahrhunderts.
Herausgegeben von Hoffmann von Fallesleben. Hannover, C. Rampler, 1854, 8°. (X van N r Horae belgicae.)
Liederbuch (Antwerpener), vom Jahre 1544. Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben. Hannover,
C, RUmpler, 1855, 8°. (XI van N" Horae belgicae.)
7070 Liederen (Oude Nederlandsche); melodieen uit de
Souterliedekens, uitgegeven met inleiding, aanteekeningen
en klavierbegeleiding door Fl. van Duyse. Twee deelen.
Gent, C. Annoot-Braeckman, opvolger Ad. Hoste, 1887,
in-8°.
(Uitgave der Vlaamsche Bibliophilen.)
7075 Liedereii (oude Vlaemsche), ten deele met de melodiet.), uitgegeven door y.-F. Willems. Gent, E. en
F. Gyselynck, 1846, in-gr.-8°.
7080 Liede-boek (' Groot Hoorns, Enkhuyser, Alckmaerder
en Purmerender,, verciert met veel mooye BruyloftsLiedekens en Gesangen. Amsterdam, Gijsbert de Groot,
1746, in-32°.
7085 Oude Vlaemsche liederen en andere gedichten der XIVe
en XV e eeuwen. Gent, Annoot-Braeckman, in-8°.
(Uitgave der Vlaamsche Bibliophilen.)
7090 Prieel der gheestelycker melodijdn. (Met muziek.) Antwerpen, Verdussen, 1614, in-12°.

—

15 4 —

7095 VAN MANDER (KAREL). De gulden Harpe, inhoudende al de Liedekens, die voor desen bij K. V. M.
gemaeckt, ende in verscheyden Boecxkens uyt-ghegaen
zijn, nu bier in tot Boeck versamelt, op den A. B. C.
ende bij hem selfs gecorrigeert. Vermeerdert met
't Broodt-Huys, verscheyden Liedekens ende Ghedichten,
die inie voorgaende niet gevonden en worden. Haarlem, H.-P. van wesbusch, 1627, in-24.
Volkslieder (Hollandische), gesammelt and erlatitert von
Dr Heinrich Hoffmann. Breslau, Grass, Barth en Comp1833. 8°. (G van N r 185 Horae Belgicae.)

XIX.
Dichtwerken van ke XIXe eeuw.
8000 ANTHEUNIS (G.). Uit het hart. Liederen en gedichten. Dendermonde, De Schepper-Philips, 1874, in-12°.
8005 BAUWENS (Js.) Iwainslied. (Uit Twain van Aalst).
Muziek van Gust. Pape, Gent, H. Rousseeuw, 1886,
8o10 BEETS (NICOLAAS). Dichtwerken, 1830-1881. Vier deelen
in-12°. Leiden, A.-W. Sythoff, 1885.
8015 BELPAIRE (M.-E.). Uit het Leven. Antwerpen, van
Os-de Wolf, 1887, in-80.
BERGMANS. Zie COURTMANS (vrouw).
8020 BILDERDIJK (WILLEm).Dichtwerken(Volledige uitgave).
Haarlem, A.-C. Kruseman, 1856, 16 deelen in-8°.
I. Romancen en Balladen. Vertellingen en fabelen.
II. Schotsche zangen. Epopeeen en verhalen.
III. Kallimachus Lofzangen en Bijschriften. De Muisen Kikvorschkrijg. Proeve eener navolging van
Ovidius's Gedaanteverwisselingen. Dramatische poezij.
IV. Dramatische poezij. Idyllen. Dichterlijke brieven.
Tyrteus krijgszangen. Treurzang van lb Doreid.
Dichtstukken van Boetius. Vertoogen van Salomo.
V. Gewijde poezij.
VI. Gewijde poezij. Leerdichten
VII. Leerdichten. Perzius' Hekeldichten. Spieghel's
Hartspiegel. Spreuken en Voorbeelden..
VIII. Oden. Vaderiandsche en politieke zangen.

- 155 IX. Vaderlandsche en politieke zangen. Minne- en
Huwelijksliederen.
X. Minne- en Huwelijksliederen. Gelegenheidsverzen.
XI. Gelegenheidsverzen.
XII. Dichterlijke zelfbeschrijving. Mengelen.
XII I- XIV. Mengelingen .
XV. Voorredenen. Algemeene inhoud. Bilderdijk herdacht, door Is. da Costa.
XVI. De mensch en de dichter Willem Bilderdijk,
door Is. da Costa.
8022 B I L DE RDIJK (KATHARINA-WILHELMINA) . Dichtwerken .
Haarlem, A.-C. Kruseman, 1858-1860, drie deelen in-8°.
I. Treurspelen. — Rodrigo de Goth.
II. Rodrigo de Goth (vervolg). —Verhalen en romancen.
— Gedichten voor kinderen. — Stichtelijke podzij.
III. Vaderlandsche poezij. — Gelegenheidsverzen. —
Mengelingen.
8025 BLIECK (F-j.). Mengelpodzij. Kortrijk, Jaspin, 18391863 ; drie deelen in-81.
8o26 — — Lentetuiltje.Wervik, Van Suyt, 1874, in-8°. — Mengelpodzij. Bijvoegsel aan het 3e deel. [dem, 1874, in-8°.
8o3o BLOMMAERT (PH.) Liederik de Buck, in drie zangen.
Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, 1834, in-8°.
8o35 BOGAERS. Gezamenlijke dichtwerken, uitgegeven door
Dr Nicolaas Beets. Haarlem, A.-C. Kruseman, t871.
Twee deelen in-8°.
8040 BOH L (JOHN). Canzonen. Amsterdam, van der Meulen,
1883, in-gr.-8°.
8041 — — De goddelijke Komedie, door DANTE ALIGHIERI,
vertaald door Mr. John Bohl. Eerste lied : de Hel.
Tweede lied : het Vagevuur. Derde lied : het Paradijs.
Amsterdam, Brinkman en van der Meulen, 3 deelen in-80.
804.5 BORGER (E.-A.) Dichterlijke nalatenschap. Zesde vermeerderde druk. Schiedam, H. Roelants, 1868, in-16°.
8049 Brief van de letter G aan de letter H. Nagaim van
het tweede Nederlandsch letterkundig Kongres. Amsterdam, M. Schoonveld en Zoon, 185o, in-8°.
8o53 BROUWERS (J.-W.). Joost van den Vondel. Dichtwerk, met Levensbeschrijvende, Karakterschetsende en

- 156 Letterkundige Aanteekeningen. Roermond, J.-J. Romen,
1861, in-k1.- 4'.
8o58 BROUWERS (J.), z. Lierdicht aan den weledelen heere
Alfons van den Peereboom (38 September 1883). Ieperen,
Ch. de Weerdt, 1884, in-8°.
8o60 BULTYNCK (A.-V.). Stemmen des gevoels. Liederen
en gedichten. Antwerpen, J. Schuermans, 1878, in-8°.
8064 Bundel uitgegeven door de koninklijke maatschappij van
Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge, onder
de zinspreuk : Eendragt en Vaderlandsliefde, voor
het jaar 1822. Brugge, Bogaert-Verhaeghe, in-8°.
8o65 Bundel uitgegeven door de koninklijke maatschappij van
Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge, onder
de zinspreuk : Eendragt en Vaderlandsliefde, voor het
jaar 1825 en 1826. Brugge, Bogaert-Dumortier, in 8°.
8o66 Bundel ofte Verzaemelinge der Dicht-werken en tooneeluytgalmingen, die mede-gedongen hebben in den dryvoudigen en luisterlyken prys-kamp, in dicht- tooneelen schryfkunde. Veurne, P. Ryckeboer, 1824, in-8°.
8070 BUYST (LEONARD). Willem Sanger. Tafereelen uit het
leven eens dichters. Brussel, wed. J.-H. de Gou,
1882, in-16°.
8071 — — Licht en schaduw, gedichten. Ibid., Michiel de
Gou, 1888, in-16°.
8072 — — Lijdensbeelden. Brussel, J.-G. de Gou, 1879,
in-16.
8078 GALLANT (ALExIs). Een kransje gedichten voor onze
kleinen. Gent, 1. van der Poorten, 1890, in-12°.
8o81 CAPPELLE (JAN). Mengeldichten, in vrije en ledige
ueren geschreven.. Brussel, 1856. i Handschrift.)
8082 — — Waterloo, Heldhaftig dichtstuk in drie zangen,
1828. (Handschrift.)
8085 CLAES (Nsiag ). De Herschepping. Dichttafereelen uit de
Limburgsche Kempen. Tienen, P.-J. Stevens, 1864, gr.-8°.
8o86 — — De ijzeren Spoorbaan in de Kempen, een tegenhanger van de Gerschepping. Tienen, P.-J. Stevens,
1866, in-gr.-8°.
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8087 CLAES (NsTRO. Joost van Craesbeeck, kunstschilder
der XVII* eeuw. Gasselt, Ceysens, 1871, in-8°.
8o88 — — Den weledelen Geere Lodewijk Galflants ...
op het plechtig jubelfeest van zijn vijf en twintig jarig
voo7zitterschap in de Conferentie van St. Vincentius te
Tienen. Tienen, G. van Goebroeck, 1886, in-gr.-8°.
8089 — — Gedichten. Tienen, N. Theelen-Michiels, 1885,
in-8°.
8090 — — Roozen en doornen. Tienen, G. van Goebroeck,
1862, in-8°.
8095 CLAEYS (H.). Gemengde gedichten. St.-Nicolaas, Ch.
Strybol-Vercruyssen, 1878, in-8°.
8096 — — Offerus. Legende. Gent, S. Leliaert, A. Siffer
en Cle, 1888, in-8°.
8097 — — Tot gedachtenis van Mgr. Lambrecht, XXIII'
bisschop van Gent. A. Suffer, 1889, in-8°.
8098 — — Kantate, geschreven om uitgevoerd te worden bij
de onthulling van het standbeeld van pater de Smet,
op 23 September 1878. St.-Nicolaas, J. Edom, 1878, 8°.
9012

COOPMAN (THEOPHIEL). Lenteliederen. Dendermonde,
De Schepper-Philips, 1876, in-16°.

9017 COURTMANS (vrouw), geboren Berchmans. Gedichten.
Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1890. in-16°.
9019 Cronicke van der Scole van Groeninghen. (Zonder naam
van drukker of jaartal), in-12°.
DA COSTA. Compleete dichtwerken. Leiden, A.-W.
Sijthoff, twee deelen :n-12°.
9025 DAEMS (SERVATIUS). Deugd en Vreugd. Liederbundel
voor brave zangers. Herenthals, V.-J. du Moulin, (z. j.),
in-16°. (Nr 13 der 14 exemplaren van den eersten, niet
voltooiden druk.)
9026 — — Idem. Tweede uitgave. Herenthals, V.J. du
Moulin, 1877, in-12°.
9027 — — Dit sijn suverlike Liedekens. Tungherlo, in de
boecprinterije der abdij. Zonder jaartal, 32 bl. in-16".
9028 — — Gedichten. Brugge. Desclee, de Brouwer en
Cle, 1879, in-8°.
9022

- 158 0029 DAEMS (SERVATIUS). Luit en Fluit. Dichtbundel. Roese-

lare, de Seyn-Verhougstraete, 1884, in-89.
Gedichten. Ninove, wed. G. Jacoby en zonen,
go3o —
1889, in-8°.
go3i — De zielensmokkelaar. Roeselare, de Seyn-Verhougstraete, (3. p.)
9032
— De Paus. Oratoria. Herenthals, V.-J. du Moulin,
1871, in-80.
9033 — Lijkkrans van den eerwaarden heer AlexanderJozef Geudens, bij de grafzuil, zijner nagedachtenis
opgericht den 24 Mei 1871, in-8°.
9034 — « Dimitte illis ». Den eerw. heere Fr. Clemens
(Edouard). Tyck, opgedragen bij zijne eerste plechtige
Misse... Antwerpen, van Os-de Wolf, 1881, in-8°.
go35 — — De priester Christi. Dramatisch gedicht. Antwerpen L. Beerts, in-8°.
go36 — Het Misoffer. Den eerw. pater Fr. Amandus
(Eugenius) Tyck, opgedragen bij zijne plechtige eerste
Mis. Antwerpen, van Os-de Wolf, 1884, in 8°.
9037 — — Het lied der Linden. Gedicht bij het gouden
jubelfeest der herstellingen van Tongerloo's abdij den
2 Juli 1890. Tongerloo, drukkerij der abdij, 1890, 8°.
DANTE (ALIGHIERI). Zie Born. (J.)
9043 DAVID (L.-J.). Lentebloemen. Gent, Th. en D. Hemelsoet, 1847, in-8°.
9047 DE BO (L.-L.). Gedichten. Brugge, Gailliard en C''.
1874, in-8°.
go5o DE BORCHGRAVE (P.-J.). Gedichten. Uitgegeven door
zijnen kleinzoon I. de Borchgrave. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1861, in-8°.
go55 DE CORT (FRANS). Liederen. Groningen, J.-B. Wolters.
1868, in-8°.
go58 — — Zingzang. Brussel, J. Nys, 1866, in-8°.
9062 DE GENESTET (P.-A.). Dichtwerken. Zevende druk.
Rotterdam, 1886, in-16°.
9o$56 DE GEYTER (J.). Drie menschen van in de wieg tot
in het graf. Een epos uit onzen tijd. Eerste en tweede
boek. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1864, in-8°.
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-9070 DE GHELDERE (KAREL). Landliederen. Gedichten.

Brugge, Ed. Gailliard, 1883, in-8°.
90 7 1 — — Op het kerkhof to Poperinghe, bij de plechtige

wijding van het gedenkteeken De Bo. Brugge, F. de
Haene-Wante, in-8°.
9076 DE KONINCK (L.'. Galerij van Vlaamsche takereelen, opgehangen rond de wieg van P.-P. Rubens.
Turnhout, Splichal-Roosen, 1878, in-8°.
9'077 -- — Verspreide gedichten. Turnhout, Splichal-Roosen,
1880, in-8°.
9078 — Kerk en Paus. Jubelzang op het gouden priesterschap van Zijne Heiligheid Leo XIII. Turnhout,
Splichal-Roosen, 1887, in-8°.
9079 — — Franciscus. Oratorium in drie deelen. Mechelen,
D. Ryckmans-Van Deuren, 1888, in-8°.
9083 DE LAET (JoHAN-ALFRIED). Gedichten. Tweede uitgave,
Antwerpen, P. Kockx, (A. de Decker), 1883, in-gr.-8°.
9090 DE LEPELEER (Euo.). Dr. W. Weber's Dreizehnlinden
in het Vlaamsch overgedicht. St.-Nicolaas, G. de Puysselaer, 1889, in-8°.
9094 DE MONT (PoL.). Gedichten. Tweede druk Gent, Ad.
Hoste, 1884, in-8°.
10000 DENYS (P.-P.). Door de wereld ! Gedichten. leperen,
K. de Weerdt, 1887, in-8°.
10002

DE POTTER (FRANS). Gedichten. Gent, A. SiffeiN
1889, in-8°.

i0005 DE QUEKER (K.-H.). Kaf en koorn, verzameld uit
CXXIII dichtaren. Brussel, N. de Bremaeker-Wauts,
1888, in-8°.
10009 DE TIERE (NESTOR). Gedichten. Hasselt, W. Klock,
1891, in-16°.
10014 DE VOS (AM.). Langs ruwe paden. Podzie. Gent, 1.-S.
van Doosselaere, 1881, in-12°.
1oo15 — — In de natuur. Dichtwerk. Ibidem, in-12°.
10020

DE VREESE (L.-I.). Dwalende lichtjes. Gent, L. de
Busscher, 1890, in-16°.

- 160 10021 D'HULSTER (LEO). Lettervruchten, uitgegeven door
Prud3ns van Duyse. Gent, C. Annoot-Braeckman,
1845, in-8°.
10027 Dichters (Onze) 183o-1888. Eerie halve eeuw Vlaamsche
Podzie. Naar tijdsorde gerangschikt, met biographische
en bibliographische aanteekeningen, eene' bloemlezing,
en eene inleiding, door Th. Coopman en V.-A. de la
Montagne. Tweede uitgave. Roeselare, De Seyn-Verhoogstraete, 1881, in-gr.-8°.
1003o Dichtstukken bekroond door het Kon. Genootschap van
Taal- en Dichtkunde te Antwerpen, den 23 September
1821. Antwerpen, Ancelle, in-8°
I oo3 1 Dichtwerken (Bekroonde) op het afsterven van J.-B.-J.
Hofman, dicht- en tooneelminnaer. Kortrijk, Jaspin
broeders en zusters, 1836, in-8°. — Behelst stukken van
Ant. Delacroix, Maria Doolaghe, Fr. Rens, Pr. van
Duyse.
10032 Dichtstukken, (Bekroonde) in den letterkundigen kampstrijd, uitgeschreven door den Vladmschen Broederbond
te Brugge, ter verheerlijking van Breydel en de Coninck.
Brugge, J. Fockenier en zoon, 1884, in gr.-8°. (Bevat
gedichten van Albrecht Rodenbach, II. Ledegancic,
Th. Sevens.)
1oo33 Heldendichten (Bekroonde) en zedenverhalen van den
letterkundigen kampstrijd, uitgeschreven in 1852 door de
Lovensche rederijkkamer : Het Kerssouwken. Leuven,
C.-F. 14 onteyn, 1855, in-8°. (Bevat stukken van Aug.
van Acker, Pieter Geiregat, Eug. Stroobant, J. Staes,
W. de Vlaming, Fr. de Vos.)
10034 Nae-prysdingende, (Dichtwerken) behelzende de vastnerninge, het verbiyf te Fontainebleau, de slaeking en
der intrede van Z. H. Pius VII binnen Roomen, voorgesteld door de Maetschappy van Rhetorica, gezegd
Kersouwieren. Oudenaarde, wed. D.J. Bevernaege,
1816. in-8°.
10035 Stukken (Bekroonde) door de Antwerpsche Rederijkkamer de Olijftak, ter gelegenheid van de plechtige inhuldiging van het standbeeld van P.-P. Rubens den 15 Augustus 1840. Antwerpen, Joz.-M. Jacobs & zoon, 1840,
in-gr.-8°.

- 1 6 1 10040 DOOLAEGHE (MARIA). Gedichten, 's Gravenhage, gebr.
Belinfante, 1876-1878, drie deelen in-8°.
I. Madelieven en Avondlamp.
II. Najaarsvruchten en Winterhloemen.
III. Nieuwste gedichten.
10041 — — Jongste dichtbundel. Met het portret van de
schrijfster op tachtigiarigen ouderdom. Roeselare, De
Seyn-Verhougstraete, in-8°.
10944 DUVILLERS C.). Lofspraek der Polders. Gent, C.-J.
van Ryckegem, 1839, in-8°.
10045 — — Louis van \Vyneghem, of den student to wege.
Zedelijk blijspel in vijf bedrijven (en in verzen). Ibid.,
id. 1840, in-8.
100.46 — — De fransquiljonnade, of dichtproef op de verbasterde Belgen, de fransquiljons en C ie. Gent, idem,
1842, in-8°.
10047 — — Uitboezeming op het graf van Louisa-Maria,
prinses van Orleans, koningin der Belgen. Gent, wed'
A.-I. van der Schelden, 185o, in-8°.
loo48 — — Liefdadigheid en vergelding, of : den Armen
aen de begoede menschen, in verscheidene dichtstukjes,
aenbevolen. Ibidem, Snoeck-Ducaju en Zoon, in-8°.
loo5o FEITH (R/jNvis). Dioht- en prozawerken. Rotterdam.
J. Immerzeel, 1824, in - 12°. Elf deelen.
I. Levensbericht van R. Feith. — Over de verbreiding
der Evangelieleer over den aardbodem. — Dagboek
mijner goede werken.
II. Brieven over verschillende onderwerpen.
0
»
III. Brieven »
»
»
»
»
IV.
V. Julia. — Ferdinand en Constantia.
VI. Verhandeling over het Heldendicht.
VII. Thersa. — Lady Gray. Treurspelen.
VIII. Ines de Castro, treurspel.
IX. Proeve van eenige gezangen.
X. De ouderdom.
XI. Het graf.
loo51 — — Oden en Gedichten. Zwolle, H. As. zoon Doyer,
1824, in-12°. 2 deelen.

- 162 10052 FEITH. (Rimy's). Fanny. Een fragment. Amsterdam,
G. Beyerliuck, 1826, in-12°.
1oo53 — — Verlustiging van mijnen ouderdom. — De
Eenzaamheid en de Wereld. Haarlem, Erven Frans
Bohn, 1826, in-12'.
10054. — — Verhandelingen. Haarlem, Erven Frans Bohn
1826, 12".

en KANTELAAR (J.) Bijdragen ter bevordering van
schoone kunsten en wetenschappen. Rotterdam. (Behelst :
lets over het treurspel. — Engelen en duivelen in
dichtstukken. — Corregio. — Waarde van het rijm
(naar DENis). Immerzeel, 1825 2 deelen, 12°.

10055 -

ioo6o GEZELLE (Gum). Driemaal XXIII Kleengedichtjes,
mitsgaders een deel rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en diergelijk gestrooi. Roeselare, Jul. de Meester,
1881, in-24°.
10061 — — Dichtoefeningen. — Kerkhqfbloemen. — 't Kindeke van de flood. — XXXVI zielgedichtjes. Leuven,
Karel Fonteyn, 1878, in-12°.
10062 — — Gedichten, gezangen en gebeden. — Liederen,
eer-dichten et reliqua. Leaven, K. Fonteyn, 18791880, in-12°.
ioo63 — — Kerkhofblommen. Vijfde merkelijk vermeerderde uitgave. Gent, S. Leliaert, A. Suffer en Cie, 1888,
in-8°.
10064 — — The song of Hiawatha, naar LONGFELLOW (H.-W.).
Overgedicht in 't Vlaamsch door Guido Ge.relle, Kortrijk.
Eug. Beyaert, 1886, in-8°.
GRESSET. Zie : VAN DUYSE

(Prudens).

10067 Handschriften, (Kleine dichterlijke) verzameld door
P.-7. Uylembroek. Amsterdam, Schalekamp en van de
Grampel, 1823-1827, zes deelen in-120.
10070 HANSEN (C.-J.). Vlaanderen gered ! Heldenvers .....
aan August Michiels. Antwerpen, Mees en C 18 1881, in-8°.
10075 HIEL (EMANUEL). Historische gezangen en vaderlandsche
liederen. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1885, in-12°.
10076 — — Twee lofzangen. Stichting van het Gemeentehuis

- 163 to Schaarbeek, en Breidel en de Coninc. (Overgedrukt
uit de Verslagen der Academie, 1887.)
10077 — — Dendermonde. Symfonisch gedicht. Brussel,
van Doorslaer-Verbeken, 1888, in-8°.
10082

HOFMAN (J.-B.-J.). Nederlandsche dizhtstukjes. Kortrijk, Beyaert-Feys, 1829, in-8°.

1oo83 — — Lauwertaksken geplant op het graf van de
god- en deugdlievende jouffrouw Justina Goethals,
..... Kortrijk, 183o, in-16".
945 HOFFMANN VON FALLERSLEBEN. Loverkens. Altniederlandische Lieder. Gottingen, 1852, in-8°.
(VIII van Horae belgicae.)
HOMEROS.

Huao

Zie : VOSMAER.

(VICTOR).

Zie : STROOBANT.

ioo88 JANSSENS (A.-J.-M.). Gedichten. St.-Nicolaas, G. de
Puysselaer-Laenen, en Gent, S. Leliaert, A. Siffer en Cie.
1887, in-12°.
10094 KINKER (J.). Gedichten. Amsterdam, Jan van der
Hey, 01 29, in-8'. 3 deelen.
1co99 (LEBROCQUY, P.). De dulle Griete. Vlaemsche liedekens op den tijd, door eenen waren volksvriend. Gent,
F.-C. Backeljau, 1839. in-12°.
11003 LEDEGANCK (K.). Volledige dichtwerken, in chronologische orde verzameld, vermeerderd met eenige onuitgegeven of in vroegere uitgaven niet opgenomen gedichten. Voorzien van aanteekeningen, levensbericht en
opgave van varianten. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, z. j., in-gr.-8°.
LONGFELLOW. Zie

: GEZELLE.

11007 LOOTS (CORNELIS). De Hollandsche taal. Amsterdam,
Jacob Ruys, 1814, in-8°.
1 loo8 — — Dichtstuk ter gelegelenheid van het tweede
eeuwgetijde der Beurs van Amsterdam. Amsterdam,
1813, in-80 . (Met portret van den dichter.)
11012

LOVELING (ROSALIE en VIRGINIE). Gedichten. Tweede,
vermeerderde druk. Groningen, J.-B.Wolters, 1877, in-12°.

- 1 64 1 ioi6 MERCELIS (LonEwfm). De Kempische harp. Dichtbundel, Gent, S. Leliaert, A. Suffer en C' e , 1889, in-8°.
11019 MESSCHERT (WILLEm). De louden bruiloft. Met een
voorberigt van H. Tollens. Haarlem, A.-C. Kruseman,
1848, in-gr.-8'.
11020 - - De watersnood. Dichtstuk. Amsterdam. M. Wes-

terman, 1820, 8'.
11021 ---. - Nagelaten gedichten. Verzameld en uitgegeven

door H. Tollens. Haarlem, A . . C. Kruseman, 1849, in-81.
MILTON (JOHN). Zie : TEN KATE.

11026 MOYSON (EmIEL). Liedjes en andere verzen, met een
handschrift en het portret des dichters. Antwerpen,
L. de Cort, 1870, in-16".
10066 Nae-prijsdingende dicht-werken, behelsende de vastneminge, het verblijf to Fontainebleau, de slaeking
en de intrede van zijne Heyligheyd Pius VII, binnen
Roomen. Voorgesteld door de Maetschappij van
Rhetorica, gezegd Kersouwieren, binnen de stad Audenaerde. Oudenaarde, wed. D.J. Bevernage, 1816, in-8°.
11032 Nederlandsche gedichten met taal- en letterkundige aanteekeningen van wijlen. hoogleeraar 7.-B. David, uitgegeven door P. Willems. Loven, gebroeders van Linthout,
1869, in-8°.
11035 NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND (Dr J.).
Volledige werken. Gedichten. Amsterdam, J.-L.-F.
Hassels, 3 deelen in-8°.
11036 -- — Proza. Twee deelen. lb. id.
11037 — — Poezij en proza. Ibidem, idem, 2 deelen in-8°.
11038 Oefeningen, (Godsdienstige) aen de beste Nederduitsche
schrijvers ontleend door Dr J. Nolet de Brauwere
van Steeland. Antwerpen, J.-P-. van Dieren, 1846, 12°.
11040 Prys-versen, behelzende : den Mensch, door Adams val,
gebragt in slaeverny; gerukt, door 's Heylands dood,
uyt Satans heerschappy. Wakken, 18o6. — Gent, F.-J.
Bogaert-de Clercq, in-8°.
11044 (RAMBOUX M ATHILDE). Eer. klaverken uit ' s levens

akker. Drie idyllen door Hilda Ram. Roeselare, De
Seyn-Verhougstraete, 1881, in-16°.

- 165 11045 -- — Bloemen en bladeren. Gedichten van Hilda Ram.

Antwerpen, Van Os-de Wolf, 1886, in-8°.
11046 — Verhuizen. Landgedicht in drie zangen. Gent,

S. Leliaert, A. Siffer en C'e, 1888, in-8°.
11047 — — Gedichten. Gent, A. Siffer, 1889, in-80.
Scolen van Groeninghen. Zie : Cronike.
11032

RENS (FRANS). Gedichten. Gent, D -J. van der HaeghenHulin, 1839, in-8°.

11054 SAUWEN (ARNOLD). Gedichten. Antwerpen, L. de la
Montagne, 1890, 16°.
i io55 SCHAEPMAN (H.-J -A.). Aya Sofia. Utrecht, We van
Boekhoven, 1887, in-12°.
11o56 — — Vondel. Een gedicht. Amsterdam, C.-L. van
Langenhuysen, 1867, in-8°.
11062 SEVENS (THEODOOR). Zomerbloemen. Nieuwe gedichten.
1878-1886. Kortrijk, E. Beyaert, 1886, in-12°.
11006 SPANDAW (H.-A.). De Vrouwen. In vier zangen.
Amsterdam, A. B:eeman en Cie , 1819, in-8°.
11070 STARING (A.-C.-W.). Gedichten. Met eene inleiding,
uitgegeven door Nicolaas Beets. Volksuitgave, 4 0 druk.
Zutphen, W.-J. Thieme, 1862, in-120.
11073 STIPS (A.-J.). Mengeldichten, nagelaten door ..... Uit-

gegeven door P. Visschers, pr. Loven, van Linthout en
van den Zande, 1837, in-16), 120 bl.
11076 STROOBANT (EUGEEN). Mijne eerste vlerken. Turnhout,
Glenisson en van Genechten, 1842, in-80.
11077 — — Een winteravond in de Kempen. Drie berijmde
volkslegenden. Antwerpen, K. Oberts, 1844, in-8°.
11078 — — Balladen van VICTOR HUGO. Vertaald door .....
Antwerpen, J.-P. van Dieren en C' e , 1845, in-8 °.
1 1079 — — Gedichten. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1855,
in-120.
;11082 TEN KATE (J.-J.-L.). Het verloren Paradijs, door JOHN
MILTON. Heldendicht

in twaalf zangen, in Nederduitsche

- 166 --verzen overgebracht door jan-7acob Loaewijk ten Kate.
Leiden, Alb.-Willem Sijthoff, in-4°.
1 1o85 TER HAER (BERNAARD). Dichtwerken. VollecUge uitgave,
naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien. Leiden,
A.-W. Sijthoff, twee deelen in-12°.
I. De St.-Paulusrots. — Joannes en Theagenes. — De
zelfopoffering. -- Lyrische poezie. — Gewijde poezie.
— Elvire.
II. Mengeldichten. — Feest- en Vreugdeklanken. —
Reisherinneringen. — Uit de kinderwereld. — Zangen des tijds. — Vertaalde poezie. — Wintersprokkelingen. — Laatste gedichten. — Toegift.
11090 TOLLENS. Gezamenlijke dichtwerken. Leeuwarden,.,
H. Suringar, 1879, in-8°.
11094 TRAETS (DAVID). De waarheid aan het Vlaamsche yolk,
door een Viaming. Gent (Stepman), 1887, in-16°.
VAN ACKERE (vrouwe). Zie : DOOLAEGE (MARIA).
11098 VAN AREN BERGH (FRANS). Gedichten... byeenverzameld en met levensberigt en eenige noten uitgegeven
door L.-W. Schuermans, pr. Loven, van Linthout en,
• Cie , 1861, in-16°.
12000

VAN BEERS (JAN). Gedichten. Gent, Annoot-Braeckman,
twee deelen in-80.

12003 VAN DE LINDE (GERRIT). Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Vierde
druk. Amsterdam, gebr. Kraey, 1863, in-120.
12007

VAN DROOGENBROECK (JAN). Dit zijn zonnestralen.
Gedichten voor onze jeugd. Vijfde uitgaaf. Brussel, gebr.
Callewaert, 1883, in-80.

12008 — — Makamen en ghazelen. Proeven Oosterscher
poezie, door Jan Ferguut. Tweede druk, met het
portret van den dichter. Roeselare, de Sey-n-Verhougstraete, 1887, in-k1.-4°.
Spreuken en sproken, gedichten en gedachten
den zangers en kloosterlingen der Oosterlingen afgeluisterd en nagefluisterd door Jan Ferguut. Ibid.,
id. 1892, in-gr.-80.

12009 - -

- X 67 12014 VAN DUYSE (PRUDENS). Gedichten. 's Gravenhage, C.-A.
Spin, 1831, in-8°.
12015 — — Godfried of de godsdienst op 't veld, in vijf zangen. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1842, in-120.
12016 - - Groentje. In vier zangen, met andere luimige
gedichten van Gresset. Antwerpen, K. Oberts, 1843, in-16.
12017 VAN DUYSE (PauDENs). Nathalia ( Elegieen). Gent,
C. Annoot-Braeckman, 1842, in-160.
12018 - - Het klaverblad. Romancen, Legenden, Sagen.
Brussel, C.-J.-A. Greuse, 1848, in-160.
12019 - Vaderlandsche poezij. Gent, L. Hebbelynck, 1840,
3 deelen in-12°.
12020 - - De Gentsche vaderbeul. Romance. Gent, D.-J.
van der Haeghen-Hulin, 1837, in-8°.
12021 - De erbermelicke wee-clachte van Simon Stevin
te Brugghe. Nieuport, 1846, in-120.
12022 - - Samenspraek tusschen Martens, van Aelst, en
Erasmus, van Rotterdam, op den 6 July 1856. Gent,
Eug. van der Haeghen, in-8°.
12023 - - De Koningin der Belgen. Twee gedichten. Gent,
gebr. de Busscher, 1851, in-go.
12024 - - De zang des Germaenschen slaefs, oud makker
van Ambiorix, op een festijn binnen Rome. Antwerpen,
J.-E. Buschman, 1848, in-8'.
12025 - - Aen den kunstschilder J. van den Abeele, bij
zijne terugkomst uit Rome binnen zijne vaderstad.
Verwelkomsgroet, voorgelezen ter vergadering van
de Maetschappij der Fraeie-Kunsten te Gend, den
2 Februari 1837. Gent, D.-J. van der Haeghen-Hulin,
in-8°.
12026 — — De invloed der ijzerenwegen op de nijverheid
en volksbeschaving. Lierzang, opgedragen aen de stad
Gent, ter gelegenheid van de opening des ijzerenwegs
van Dendermonde op Gent, den 23 September 1837.
Gent, D.-J. van der Haeghen-Hul lin, in-12°.
12027 - - Palmtak voor Nicolaes van den Abeele, luitenant
der burgerwacht, slachtoffer zijner menschenmin....
Gent, D.-J. van der Haeghen-Hulin, in-8°.

168 12028 VAN DUYSE (PRUDENS). Aen de Koninglijke Maetschappij van Ste Cecilia,van Mechelen, bij hare terugkomst
in Belgie van hare kunstreis in Holland, ten behoeve
der overstroomd en ondernomen. Ibidem, idem, in-8°.
12029 — — Ftere Margaretha. Legende. (Antwerpen), 1844,
i:,-8°.
12030 — — Waterloo en Sebastopol. Lierzang, 1857, in-8°.
12031 — Het liefdadig estaminet. Gent, 1858.
12032 — De wanorde en omwenteling op den Vlaemschen
Zangberg, in vier zangen, met eeuwigdurende aanteekeningen. Gent, P.-J. de Goesin-Verhaeghe, 183o, in-8°.
12033 — — Jubelkrans voor den wel eerwaerden en geleerden beer Leo de Cruenaae, vijf en twintigjarigen
pastor der parochiale kerk van H. Kerst, to Gent.
Gent, Snoeck-Ducaju en zoon, 1840, in-4°.
12034 — — Nagelaten gedichten. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1882-1885, tien deelen in-8°.
1 0 deel : Lyriek.
2e deel : Reinaerd de Vos.
3' deel : Dichtverhalen.
4° deel : Luith.
5' deel : Liedekens en Kindergedichtjes.
6' en 7° deel : Verscheidenheden.
8' en 9' deel : Vertalingen en navolgingen.
10' (lee(: Rijminvallen.
1205 — — Bloetnlezing uit Prudens van Duyse's gedichten
tijdens zijn leven verschenen. Roeselare, Dc Seyn-Verhougstraete, 1889, in-8".
12042 VAN HASSELT (ANDR.). Het gulden boekske. Gedichtjes
voor kinderen. Derde druk. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete. (z. d.) in-12°.
12041 VAN LENNEP (JACOB). Nederlandsche legenden. Leiden,
A.-W. Sijthoff, 2 deelen in-12'.
2 4 75 — — Mengelpoezij. Ibid., id., 2 deelen in-12°.
10
1 '204
VAN OYE (EuGEEN). Morgenschemer. Gedichten. 18561870. Brugge, C. Lambrecht, 187 4 , in-12°.
12052 VAN RYSWYCK (JAN). Dicht- en prozawerken. Uitge-

-
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geven door Jan van Ryswyck, Jansz., met eene levensschets door Max Rooses. Antwerpen, L. Janssens,
1885, in-8°.
12054

VAN RYSWYCK (THEonooa). Volledige werken. Voor
de eerste maal in den oorspronkelijken tekst en volgens tijdsorde gerangschikt, opnieuw uitgegeven, met
ophelderingen en een levensbericht van den dichter
door 7. Staes. Antwerpen, L. Janssens, 1884, 3 deelen
in-8°.
I. Eigenaerdige verhalen. — Eppenstein. — Het
tooneelgezelschap of de gefopte graef. — Patische
luimen. — Dichterlyke bespiegeling op het OnzeVader.
II. Rubens en Van Dyck of de reis naer Itaelje.
— Balladen. — Zamenspraek tusschen Rubens en
eenen burger dezer stad. — Ode by het openen
der yzeren spoorbaen tusschen Antwerpen en Keulen. — Hulde aen de nagedachtenis van ltoning
Willem den Eerste. — Godgewyde gezangen. —
Een woord aen het yolk. — Ole by de eerste
verjaring der opening van de yzeren spoorbaen
tusschen Antwerpen en Keulen. — By het beschouwen der beeltenis van baron Chasse. — Politieke
refereinen. — Twee onbekroonde dichtstukken. —
Volksliedjes.
III. Verspreide gedichten — Theodoor van Ryswyck,
zijn leven in verband met zijnen tijd. — Bijlagen.
— Kopie van echte stukken nopens Th. van RysA yck en zijne familie.

12056 VERHULST (C.). Mijmeringen. Podzij. Antwerpen,
wed. Kenn;:s en Gerrits, 185o, in-12°.
12057 — — Echo's der gedachten. Levenspodzij. Utrecht,
C. van der Post, jr., 1859, in-8".
12059 VERVIER (C.-A.). Letteroefening. Gent, L. Hebbelynck,
1840, in-8°.
12060 — — Gedichten. Gent, Aug. de Schepper-Philips,
1874, in-80.
12064 VERWYS (EELco). Van eenen manne, die gherne
cnollen vercoopt, enc goede boerde. 's Hage, M. Nyhoff, 1878, in-12'.
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12066 Verzameling d?.r bezonderste dicht-werken op het voorwerp : de Beschouwing van 't slagveld van Waterloo
(1815) en de Menschlievendheid der Beigen, voorgesteld door de maetschappij der Verzaeinde kunstminnaeren binnen Rousselaere in 1816. Kortrijk, BeyaertFeys, in-8°.
12067

Verzaemeling der nae-prijsdingende dicht-werken op
het voorwetp :
« Schets (Ian met uw penseel ons of Napoleon » enT.
Ander voorwerp :
« Wij wenschen ook te zien Paus Pius afgemaeld,
Door de onweerstaenbare magt des dwingelands gevangen »
voorgesteld door de maetschappij van Welspreek-kunde,
gezeyd Kersouwieren, binnen de stad Oudenaerden.
Gent, A.-B. Steven, 1814, in-8'.

12068 Verzaemeling van Letter- en Dichtkunst, afgelezen op
`de Reden Zaele der Konstminnende Rooze binnen Rumbeke, op den 21 Thermidor jaer XI. Kortrijk, R. Gambart, 1803. in-8'.
12069 Verzameling der voornaemste dichtstukken, die naer
prijs gedongen hebben in den drievoudigen letterstrijd
van dicht-, tooneel- en schrijfkunst, uitgeschreven door
de Maetschappij van Rhetorica, onder kenzin : « Geen
kunst zonder nijd » binnen de stad Deynze, op den
vijftienden Julij 1827. Tielt, L.-F. Michiels, (1827), in-8°.
12070 Verzaemelinge der dicht:werken en tooneel-uytgalmin;
gen, die mede-gedongen hebben in den dryvoudigen
en luisterlyken prys-kamp, in dicht- en schryt-kunde,
aengeboden door de Koninklyke Maetschappy van
Tael- en Dichtkunde, te Veurne. Veurne, P. Ryckeboer, 1824, 8°.
12071 Verzameling der zangstukken bekroond door de Koninklyke Maetschappy van fraeie konsten en letterkunde te
Gent, den 18 van Weimaend 1816. Gent, P.-J. de GoesinVerhaeghe, in-8°.
12074 VOSMAER (C.). De Ilias, van HOMEROS, vertaald door
..... Leiden, A.-NV. Sijthoff, i 8o, in-gr.-8°.
12079 VUYLSTEKE (juLius). Verzamelde gedichten. Tweede
uitgave. Arnhemsche Drukkers- en Uitgevers-Maatschappij, 1887, in-12".
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WEBER (Dr.. F.-W.).
12082

Zie : DE LEPELEER.

WELVAERTS (Tx.-IoN.). Hulde aan den eerw. heer
Victor Glenisson, ter gelegenheid zijner plechtige mis...
Turnhout, Glenisson en Zonen, 1885, in-8°.

12083 — — Aan den hoogachtbaren heer Jacobus-Eduardus
Glenisson, door zijne Heiligheid paus Leo XIII tot
pauselijken ridder van den H. Gregorius den Groote
verheven. Idem, 1879, in-8°.
12084 — — Legende van de drie balsemvaten. Loven,
K. Peeters, 1885, in-8°.
12085 — — De Herder. Loven, K. Peeters, 1885, in-8°.
12088 WILLEMS (FRANS). Gcethe's Herman en Dorothea.
Gedicht in negen zangen, vertaald door..... Antwerpen. J.-W. Marchand en C le, 1868, in-12°.
12c89 — — De Heiland. I)ichterlijke bespiegelingen op Jezus
leven, leer en lijden. Tweede uitgaaf. Antwerpen, J.-E.
Buschmann, 1871, in-8°.
1.2092 WILLEMS (JAN-FRANS), Nalatenschap van J.-F. Willems.
Dicht- en Tooneelstukken, met inleiding, bijdragen en
oanteekeningen van M' PRUDENS VAN DUYSE. Gent,
gebroeders De Busscher, 1856, in-8°.

Zie : XXII. Bloemlezingen, verzamelwerken.
XX.
Nieuwe liederen met muziek.
12098 BAUWENS (Is.). I wein van Aalst. Muziek van Gust.
Pape. Gent, H. Rousseeuw-Arijs, 1886, in-4°.
1 l000 CLAES (Nsu/ g). Voor Thonissen, hoezee! Feestlied.
Muziek van den dichter.Namen,Wesmael-Charlier, in-4°.
13002 DAEMS (S ). Zoetste der vrouwen. Muziek van mrs.
Norton. Averbode, C. Complet, 1891, in-8°.
13005 — — Voor de Koningin van hernel en aarde. Muziek
van B. Raes. Averbode, C. Complet, 1890, in-8°.
13007 HIEL (EMANUEL). Heilgroet aan den hoogachtbaren
heer Polydoor de Keyzer, lord mayor van Londen,
in zijne vaderstad Dendermonde. Brussel, D. van
Doorslaer-Verbeken, 1888, in-8°.
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XXI.
Proza. — Romans, verhalen, schetsen.
XIXe eeuw.
ALBERDINGK THIJM
TENUS (LowsE),

(CATHARINA).

Zze : STRA-

13o12 AMPIEN. De deserteur. Lotgevallen onder de Atjehers van een uit het Neérl.-Indisch leger gedeserteerden Belg. Hardewijk, L. Wedding, 1887, in-12.
13014 BAUWENS (Ism.). Iwein van Aalst, geschiedkundig
verhaal, Aalst. Ernie! Verninimen, 1886, 80.
13016 BEETS (NICOLAAS). Camera obscura, van Hildebrand.
Veertiende druk. Haarl2m, de Erven F. Bohn, 1882, in-8°.
BELPAIRE (M.-E.). Zie : 7073.
13018 BERGH MANS (MARIA), vrou we (COURTMANS). Volledige
(proza)werken. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete,
1883-1887, 21 deelen in-12°.
I. Verseheurde bladen. — Eens is genoeg. — 't Was
to ver gekomen. — Tijding uit Amerika.
II. Livina. — Tante Sidonie. — Vader Joos. — In
den winter.
III. De zwarte hoeve. — Moeder en ZDon. — Vijftien duizend frankeil.
IV. Rozeken Pot. — De zoon van den molenaar.
— De geztgende akker.
V. De zaakwaarnemer. — De koewachter. — Mijne
oude tante.
VI. Het plan van Heintje Barbier. — De Bondgenoot.
— De bloem van Kleit. — Er in of er uit.
VII. Anna de Bloemmaagd. — Griselda.
VIII. De wees van het Rozenhof. — De ' firma.
IX. Bertha Baldwin. — Moeders spaarpot. — Schoone
Celia.
X. Nieuwe liederen met muziek.
X. Moeder Daneel. — Tegen wil en dank. — De
schuldbrief.
XI. Het geschenk van den jager. — De vrouw van
den zaakwaarnemer. — De vcrbroken eed.
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XII. Christina van Oosterwei.
XIII. De zoon van den mosselman. — Het landhuisje.
XIV. Zoo zijn er veel. — De winkeldochter van
juffrouw Smit. — De Blauwkous. — Doorgehakt.
XV. Nicolette.
XVI. De hut van tante Klara.
XVII. De hoogmoedige.
XVIII. Karel Klepperman. — Vrijheid boven alles.
— Eerste en laatste liefde.
XIX. Het rad der Fortuin. — Billijke pachtverhooging.
XX. Uit liefde getrouwd, enz.
XXI. Roza van den Boschkant.
13019 BERGMAN (TONY). Ernest Staes, advocaat. Schetsen
en beelden. Vijfde uitgave. Arnhem, gebr. E. en M.
Cohen, 1887, in-12°.
BOSBOOM-TOUSSAINT. Zie Toussaint.
13022 BULTYNCK (A.). Vlaamsche beelden, verhalen en
schetsen. Gent, A. van Overbeke, 1888, in-16°.
13024 BUYST (LEONARD). Mina Lievens, verhaal in twaalf
tafereelen. Brussel, Mich. de Hou, 1886, in-16°.
13028 CADDELL (C.-M.). Agnes de blinde, of de kleine
bruid van het heilig Sacrament. Naar het Engelsch
door S. Daems. Tweede druk. 's Hertogenbosch,
Mosmans, 1866, in-12°.
13030 CONSCIENCE (HENDRIK). Volledige werken. Brussel,

A.-N. Lebegue en C ie , 1884-1887, in-8°, 6 deelen.
I. De Leeuw van Vlaanderen. — De arme edelman.
— Hoe men schilder wordt. — De plaag der
dorpen. — De gierigaard. — De omwenteling van
183o. — Moeder Job. — Houten Clara. — De jonge
dokter. — Moederliefde. — Rikke-Tikke-Tak. —
Siska van Roosemael.
II. De loteling. — Het ijzcren graf. — Het geluk
van rijk te zijn. — \Vat eene moeder lijden kan.
— Baas Ganzendonck. — Bavo en Lieveken. —
Eene 0 te veel. — Geschiedenis van graaf Hugo
van Craenhove. — De ziekte der verbeelding. —
Avondstonden. — De geldduivel. — Menschenbloed. — Lambrecht Hensmans. — Een goed hart.
— De twee vrienden.
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III. Jacob van Artevelde. — Batavia. — De uitvinding des Duivels. — Geld en adel. — De
gekkenwereld. — De oom van Felix Roobeek.
De schat van Felix Roobeek.
IV. Bella Stock. — De burgers van Darlingen. —
De koopman van Antwerpen. — Hlodwig en
Clothildis. — Koning Oriand. — De minnezanger.
— Schandevrees. — Redevoeringen. — Zeemanshuisgezin. — De Baanwachter.
V. De Kerels van Vlaanderen. — Een slachtoffer
der moederliefde. — Simon Turchi. — Het Goudland. — De burgemeester van Luik. — De kwaal
des tijds. — Eene verwarde zaak.
VI. Everaard t'Serclaes. — De keus des harten
— Mengelingen. — Valentijn. — Het wassen
beeld. — Gerechtigheid van hertog Karel. —
Eene welopgevoede dochter. — Het wonderjaar.
— Geschiedenis van Belgie. — Levenslust. — De
dichter en zip droombeeld. — De Boerenkrijg. —
Eenige bladzijden nit het boek der Natuur.
13o31 — — Phantazij. Antwerpen, L.-j. de Curt, 183 7, in-8°.
13032 — — De duivel uit het Slangenbosch. Nagelaten dorpsverhaal, voltooid door mevr. Antheunis-Conscience.
Brussel, J. Lebegue en Cie, 1889, in-12°.
13034 CREMER (J.-J.). Romantische werken. Leiden, P. van
Santen, 1877-1881, 14 deelen in-8°.
I. Eerste Over-Betuwsche novellen. — Een reisgezelschap.
II. Kees Springer. — Arme Samuel en andere vertellingen.
III. Kleine vertellingen. — Fabriekskind en werkman.
IV. De lelie van 's Gravenhage. — Tooneelstukken.
V. Daniel Sils.
VI-VII. Anna Rooze.
VIII-IX. Dokter Helmond en zijn vrouw.
X. Hanna de freule.
XI. Tooneelspelers.
XII. Over-Betuwsche novellen.
XIII. Vertellingen en schriften.
XIV. Het orgel. — Gedichtjes. — Gelegenheidstukken.
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13038 (DAEMS. SERVATIUS). De kruiwagens, beschouwd in hun
verleden, hun tegenwoordig en hun toekomend lot, door
Peeter Klein. Tweede uitgave. Antwerpen, van Os-de
Wolf, 1882, in-120.
Zie : CADDELL (C.- M . ) .
13039 — –• Arme li ) deres I Antwerpen, van Os-de Wolf,
1881, in-32°.
13040 — — Idem. Tweede druk. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, in-12°.
13044 DE VEER. Trou-Ringh voor 't jonge Holland.
Leiden, J.-C. van Doesburgh, 120.

5e

druk.

13048 (DE VOS, Am.). Een Vlaamsche jongen, door WaTenaar.
Tweede, omgewerkte, zeer merkelijk vermeerderde uitgaaf. Gent, I.-S. van Doosselaere, 1881, in-12°.
13051 DIXIMUS i VERA), Betzy of Antwerpen in 183o. Brussel,
D. van Doorslaer, 1886, in-12°.
13054 D'HON DT (G USTAAF). Novellen en schetsen. Amsterdam,
1891, in-8°.
13056 (DOLTWES DEKKER). Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij, door
Multatuli. Vierde druk. Eerste, door den auteur herziene
uitgaaf. Amsterdam, G.-L. Funke. 1875, in-8°.
13o58 ECREVISSE De Bokkenrijders in het land van Valkenberg. Antwerpen, L. Janssens, 1884, ill- 1 2°.
13o59 — — De gebroeders de Win. — De meikoningin van
Geleen. Limburgsche zedenschets onder het Fransch
beheer. Ibidem, 1885, in-12°.
i3o6o — — De kanker der steden. In-8°.
13061 — — De stiefzoon. Ibidem, idem, 1888. Drie deelen.
13062 — — De Teuten. Eene zedenschets uit de XVI 1 l e eeuw.
met een voorwoord van 7.-A. de Laet. Antwerpen, L.
Janssens, 1889, in-12°.
13064 GEIREGAT (PIETER). Volksverhalen : De duivenmelkers
— De lotehngen onder Napoleon. — Een zonderling
huwelijk. — De strijd om het bestaan. — Te veel
aan het geld gehecht. — De slavernij. — De gazette.
Gent, I.-S. van Doosselaere, 1888, in-8°.

- 176 13072 GEZELLE (GuiDo). Van den kleirp n hertog. Tielt, J.-D.
Minnaert, 1877, in-8°.
Zie : NEALE.
13075 GOETHE. Herman en Dorothea. Neierlandsche vertolking, door J. Brouwers. Ieperen, K. de Weerdt,
1885, in-160.
13078 Historie van Tiel Uilenspiegel. Zijn zonderling en vermakelijk leven, met al zijne grappen, kluchten en
hoeverijen. Brussel, A. Loosfelt, (z. d.) in-160.
1308o HASEBROEK (J.-P.).Waarheid en droomen, door yonathan. Derde druk. Haarlem, Erven J. Bohn, 1846, In-so.
KLEIN (PEETER ( . Zie : DAEMS IS.).
13084 LINDO (MARK-PRAGER). Volledige werken. Schiedam,
H. Roelants, 1882, 5 deelen in-8°.
I. Levensschets. -- Brieven en uitboezemingen. —
Losse schetsen in en om Parijs. — Familie van ons.
— Bede om hulp.
II. Clementine. — Le saltimbanque. — Uittreksels
uit het dagboek van Janus Snor.
III-IV. Uit den Nederlandschen Spectator.
V. Verspreide stukken.
13087 LOVELING (ROSALIE eti VIRGINIE). Novellen. Tweede
druk. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1887, in-8°.
13092 MATHOT (Lo p .). In de Kievit, en Een koning in de
Kempen. Twee oorspronkelijke verhalen. Antwerpen,
H. Sermon. 188o, in-120.
13095 MISTHE. De lage tweewieler. Militaire schetsen. kVertaald door luitenant Ch. de Bock.) La Bicyclette. Croquismilitaires. Brussel, 1890, in-8°.
MULTATULI Zie : DOUWES DEKKER.

13099 NEALE (J.-M.). De dolaards in Egypten. Naar het
Engelsch door Guido GeTelle. Vierde uitgave, van
veel misdruk nauwkeuriglijk gezuiverd. Roeselare, Jul.
de Meester, 1879, in-8°.
NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND (J.) Pruza.
Amsterdam, J.-L. Hassels, 1873, 2 deelen in-80.

— 177 -14002 Ossian's Fingal, uit Macphersons proza vertaald, door
H. Sermon. Antwerpen, H. Sermon, 1886, in-80.
(Overgedrukt uit de NederlandscheDicht- en Kunsthalle.)
14005 PERK (BETSY). De wees van Averillo. Arnhem, P.
Gouda-Quint, 1888, in-8°.
14009 (PRAYON, A.-M.-N.). « Zwarte oogjes, hartediefjes. »
Bekroonde novelle van Alfred Terlaenen. Gent, J.-L.
Dulle-Plus, 1872, in-12°.
REMO. Zie : WATTEZ.
SCHWARTZ (C.). Zie : HASEBROEK (J.-P.).
14012 SLEECKX (D.). (Verzamelde) Werken. Gent, C. AnnootBraeckman, 1877-1885, zeventien deelen in-8°.
I. Verhalen en novellen. — In 't Schippers-kwartier.
Tafereelen uit het Vlaamsche volksleven.
II-III. De straten van Antwerpen, kronieken en
legenden.
IV. Dirk Meyer. Eene geschiedenis van den Waterkant.
V. Dramatische werken. I. De kraankinders, drama.
Jan Steen uit vrijen, blijspel. -- Berthilda, drama.
— Neel de Loods, tooneelspel.
VI. Dramatische werken. — Gretry, tooneelspel. —
De suikeroom, tooneelspel. — Meester en knecht,
drama. — Zoo de ouden zongen, zoo piepen de
jongen, spreekwoord.
VII. Dramatische werken. Zannekin, drama. — De
Alleenloopers, blijspel. — Het Spook, blijspel.
— De genaamde P., blijspel. — Guldentop, blijspel.
— De Visschers van Blankenberg, blijspel.
VIII. Dramatische werken. — Oude en nieuwe adel,
tooneelspel. — Basilio en Quiteria, blijspel. — De
Wraak van den jood, tooneelspel. — Matroos,
soldaat en sjouwerman, blijspel. — Het erfdeel,
blijspel. — De keizer en de schoenlappers, blijspel.
— De vrouw met den baard, kluchtspel.
IX. In alle standen. — Ontmoetingen.
X. Hildegonde. Een verhaal van het einde der
XVc eeuw.
XI. Op 't Eksterlaar. Herinneringen van afgestorven
en van nog levende vrienden.

- 178 XII. In de vacantie.
XIII-XIV. Literatuur en kunst. Twee deelen.
XIV. Tybaerts en C'e, en andere verhalen.
XV. De plannen van Peerjan. — Neef -en Nicht, en
andere verhalen.
XVI. De Scheepstimmerlieden, en andere verhalen.
XVII. De' plannen van Peerjan, Neef en nicht, en
andere verhalen.
SMITS (oude Heer). Zie : LINDO (MARK-PRAGER).
14016 SNIEDERS (A.). Geillustreerde werken. Gent, A. Siffer,
en Van Os-de Wolf, Antwerpen, z. j. in-gr.-8°.
I. De arme schoolmeester. — Oranje in de Kempen.
— Antwerpen in brand. — Waar is de varier? —
Verborgen geluk. — Fortuinzoekers.
II. De orgeldraaier. — De speelduivel. — Het bloemengraf. — De gasthuisnon. — Het Zusterke der
armen.
III. De Sans-culotten in Belgie : Op den Toren.
— De Voetbranders. — Naar Cayenne. — In 't vervallen huis. — Op de bruiloft.
'IV. Anne Dieu-le-vent. — De wolfjager. — Villa
Pladella. .--= Gevallen ster. — De kraaien zullen
't uitbrengen. — Op de punt van den degen.
14017 — — Op de bruiloft. — De beer van 't kasteel.
Antwerpen, J.-P. van Dieren en Cie, 1877, in-8°.
14018 — — Avond -en morgen. Ibid. id., 1877, in-8°.
14019 — — 'Maria-Stuart. — Het Janklaassenspel. Ibid.
id., 1878, in-8°.
14020 — — Klokketonen. — Herinneringen uit vroeger
dagen. Ibid. id., 1878, in-8°.
14021 — — Oud speelgoed. Ibid. id., 1878,' in-8°.
14022 — — De dorpspastoor. Ibid. id., in-80.
14023 — — De landverrader » » »
14024 — — Arme Julia

a a a

14025 — — Duffer Klepperman » » a
14026 — — De verstooteling » »

»

- X 79 14027 -SNIEDERS (A.). Waar is de vader? — De dorpspastoor. Ibid. id. 1876, in-8°.
14028 — — Verborgen geluk. Ibid. id., 1877, in-8°.
14029 — — Aileen in de wereld. Een verhaal uit onze dagen.
Antwerpen, J. de Coker en G. van 't Velt, 1880, in-8°.
14030 — — Zoo werd hij rijk. Turnhout, Splichal-Roosen,
188/, in-86.
14031 — De nachtraven. Een verhaal uit onze dagen.
Antwerpen, H. Claeys, 1855, in-8°.
14032 — — Fata morgana. Beelden uit het leven, Antwerpen,
Van Os-De Wolf, 1887, in-80.
14033 — — Onze boeren. Tooneelen uit den burgerooylog
van 1798., Antwerpen, bij denzelfde, 1879, in-8'.
14040 SNIEDERS (J.-RENIER). Volledige werken. Turnhout,
Splichal-Roosen, 18 deelen in-16°.
I. Het kind met den Helm.
II. De hut van Wartje Nulph. Uit de kruistochten .
van Maurits van Nassau.
III. De gouden Willem. Verhaal uit de Kempen.
IV. Het wonder van St. Hubert:
V. Uit mijn dagboek.
VI. Uit het studentenleven.
VII, Novellen uit de acht zaligheden.
VIII. Bij de boeren. (Zedeschets uit de Brabantsche
Kempen.)
IX. Beelden uit mijn dagboek.
X. Uit de Kempen.
XI. Op de grenzen.
XII. Dorpsverhalen.
XIII-XIV. Op de pijnbank.
XV-XVI. Amanda.
XVII. De lelie van 't gehucht,
XVIII-XIX, Narda,
XX. De meesterknecht.
XXI-XXII. Zonder God.
1404: — — De Geuzen in de Kempen. Turnhout, Brepols
en Dierick, Zoon, 1875, twee deelen in-80.
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14042 SNIEDERS (J.-RENIER). De goochelaar. Uit het bestaan
der vrijdenkers onzer eeuw. Gent, H. van der Schelden,
1878, twee deelen in-8°.
14043 — — De scheerslijper. Uit de kerkvervolging in de
laatste dagen der voorgaande eeuw. Turnhout, SplichalRoosen, 1881, twee deelen in-8°.
1 4044

— — Zonder God. Turnhout, Splichal-Roosen, 1885,
in-8°.

14046 STALLAERT (K.-J.). Het eerste Dietsche charter in
Braband. 2 e uitgave. Brussel, D. van Doorslaer-Verbeken,
1888, in-12°. (Overgedrukt uit Flandria.)
STUNS. Zie : TEIRLINCK.
14048 STRATENUS (LowsE) en ALBERDINGK THIJM
(CATH.). Dwaallichtjes. Een bundel novellen. Roeselare,
De Seyn-Verhougstraete, 1878, in-80.
14052 TEIRLINCK-STIJNS. Frans Steen. Roeselare, De SeynVerhougstraete, 1878, in-80.
14053 — — Baas Colder. Roeselare, De Seyn-Verhougstraete,
1879, in-12°.
14056 TERLAENEN (ALFRED). Zie : PRAYON (A.-M.-N.).
14059 TOUSSAINT, vrouwe BOSBOOM. Romantische werken.
Arnhem, E. en M. Cogen 4 deelen in-gr.-8°.
I. Het Huis Lauernesse. De graaf van Devonshire .
Engelschen te Rome.
II. Gideon Florens. Episode uit Lucester's bestuur in
Nederland.
III. De Delftsche wonderdoctor.
IV. Langs een omweg.
14062 VAN DER GUCHT (S.). De groote Bende van Jan de
Lichte. Aalst, J. van Branteghem, 1888, in-8°.
14066 VAN DER HORST (J.-J.). Oud en nieuw. Nederlandsche legenden, Leiden, J.-W. van Leeuwen, 1887, in-8°.
14069 VAN KOETSVELD. Schetsen uit de Pastorij te Mastland.
Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen
dorpsleeraar. Achtste druk. Schoonhoven, S.-E. van
Nooten en Zoon, 1884, in-8°.

—181—
14072 VAN LENNEP (J.). Een bedrukte vader. (Verhaal uit
het leven van Vondel). — Overdruk uit Holland, Al.
manak voor 1855.) In-8°.
— — Romantische werken. Leiden, A.-W. Sijthotl,
1886-1887, in-12°, elf deelen.
I. De Pleegzoon.
II. Ferdinand Huyck.
III. De Roos van Dekama.
IV. Elisabeth Musch.
V. Novellen.
VI. Onze Voorouders. (I) Alwart. — Brinio. — Charietto. — De Saksische weezen.
VII. (II) De Friezen to Rome. — De koornknaap. —
De Hunenborg. — De gestoorde bruiloft. —
Ulrich de Zanger. — De Friesche bouwmeester.
VIII. (III) De bedevaartgangers. — De reisgenooten.
IX-XI. De lotgevallen van Klaasje Zevenster. I.
14076 VAN NESTE (M.). Verhalen en novellen. Eerste reeks.
Tweede uitgaaf. Ieperen, K. de Weerdt, 1890, in-80.
14077 — — Kinderlooze moeder. Een verhaal. P,veede uitgaaf. Ieperen, K. de Weerdt, 189o, in-8°.
14082 VERMANDERE (Rene). Schetsen en novellen. Antwerpen, Jan Bouchery, 1891, in-80.
14o86 VERSTRAETEN (A.-M.), S. J. Een dorpspastoor ten
tijde der ongelukswet. Gent, S. Leliaert, A. Suffer en
GS, 1886, in-8°.
14089 WATTEZ (OMER). Meer' licht. Eerste illuminatie-vlammetjes van oortjeskaarsen, aangestoken door Remo.
Roeselare, De Seyn-Verhougstraete, 1883, in-16°.
WAZENAAR. Zie : DE VOS (AM.).
XXI .

Nederlandsch Tooneel. XIX e eeuw.
14095 BAUWENS (Is.) Iwein van Aalst, Melodrama in drie
bedrijven. Leuven, K. Peeters, i888, in-8°.
1 40 96 BENEDIX (RoDERIcH). De Jaloerschen. Blijspel in een

- 182 bedrijf, uit hat Nederduitsch vertaald door Eug. Stroobant. Brussel. 1852; in-16°.
14097 BENEDIX (RoDERicx). De barrikadenmakers, het HoogduitsCh vrij gevolgd en zang door Eug. Stroobant.
Brussel, J.-H. Dehou, 1850, in-16°.
15000 DAEMS (S.). De vierde Bladzij en Schere-sliep! (Uitgalmingsstukken met zang). Roeselare, De Seyn-Verhourstraete, 1888, in-16°.
Zie : WISEMAN.
15003 DELCROIX (D.). Philippine van Vlaanderen. Acht tafefereelen uit de geschiedenis van 't vadtrland. Leiden,
A.-W. Sijthoff, 1875, in-8°.
15004 — en DODD (G.-j.). De familietwist. Drama in vier
bedrijven en een voorspel. Gent, I.-S. van Doosselaar, 1861, in-12'.
15006 GRILLPARZER. Sapho. Treurspel in vijf bedrijven,
- Haller. Antwerpen L. dela Monvertaald door J.L.
tagne, 1890, in-8°.
15oo8 HENDRICKX. De laatste dag der eerste wereld. Heldenspel in vijf bedrijven. Antwerpen, Aug. Jans,
1847, in-8°.
15009 HENDRICKX. Don Juan. Dramatischgedic ht: Antwerpen, Kennes en Gerrits, 1855, in-12°.
15oto PLANCQUAERT (HECTOR). De dood van Karel den
Goede, graaf van Vlaanderen. Drama in vijf bedrijven.
Gent, A. Slifer, 1889, in-8°.
15016 RODENBACH (ALB.). Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
Gent, C. Anncot-Braeckman, 1882, in-8°.
15020 ROELANTS en STROOBANT. De Belgen in 1848.
Volksdrama met zang, in een bedrijf. Brussel, J.-H.
Dehou, 1852, in-16°.
SLEECKX. Zie N o 14612 (VII en VIM..
15024 STROOBANT (EuG.). De bloedvlek. Drama in drie bedrijven. Uit het.Fransch vertaald. Brussel, C.-A. Greuse,
1847, in-32°.

- 183 15025 STROOBANT (Euo.). De tooneelliefhebbers, of de prijskamp van uiterlijke welsprekendheid. Blijspel met zang
in een bedrijf. Brussel, J.-H. Dehou, 1849, in-16°.
15026 — — Rue des Pierres, N G 6o. (Een vlaemsch stuk
met eenen franschen titel) in een bedrijf. Ibidem,
idem, 1852.
15027 — — Raed en daed. Blijspel met zang in een bedrijf.
lbidem, idem, 1852.
15028 — — De veldwachter. Blijspel met zang in een bedrijf.
Ibidem, idem, 1853.
15029 — — Een knecht voor twee meesters. Kluchtig zangspel in een bedrijf, voor 't Vlaamsch tooneel geschikt door
Eug. Stroobant. Ibid., idem, 1864, in-16°.
1503o — — Anna, of de molenaer van Oud-Turnhout. Vervlaemscht tooneelspel met zang, in een bedrijf. Ibid.,
idem, 1849, in-12°.
i5o3i — — De huisraed van Lisa. Vervlaamscht blijspel met
zang in een bedrijf. Ibid., idem, 1853, in-12°.
15032 — — Arme Jaek. Tooneelspel met zang in een
bedrijf. Naar het Fransch door E. Stroobant. Brussel,
Horta-De Laere, 1851, in-16".
Pe BENEDIX, COGNIARD. ROELANTS

en WILLEMS (S.).

15037 VAN GOETHEM (Em.) en VAN HOORDE ( Joz.).
Victor's nichtje. Blijspel met zang in twee bedrijven
Gent, Eug. van der Haeghen, 1874, in-12°.
15042 VAN LENNEP (J.). Treur- en blijspelen. Vier deelen.
Leiden, We Sythoff, in-16°.
I. Marino Faller°.
Fiesko, of de samenzwering to Genua.
De staatsman bij toeval.
Het dorp aan de grenzen.
Hulde aan van Speyk.
Het dorp over de grenzen.
De roem van twintig eeuwen.
Stoffel en zijn broers.
II. — — Een Amsterdamsche jongen, of het buskruitverraad in 1622.

- 184 Lastige lieden.
Het verheugd Amsterdam.
Filoktetes op het eiland Lemnos.
III. — — Een Amsterdamsche winteravond in 1632.
Haarlems verlossing.
Saffo.
Herald de Onversaagde.
IV. — — Een Broom van California.
De betooverde viool en het bloemen-oproer.
Romeo en Julia.
Otello, de moor van Venetia.
Vrouwe van Waardenburg.
15046 VAN PEENE (HENDRIK). Volledige werken. Gent,
Snoeck-Ducaju en Zoon,(zonder datum), 6o deeltjes in-16D.
1. Keizer Karel en de Berchemsche boer, blijspel.
2. Azoo 'ne klont, id.
3. De wolf in het Hageland, id.
4. Adam en Eva, id.
5. Everaard en Suzanna, of het boetende landmeisje,
drama.
4. Vader Cats, of een uurtje van het buitenleven.
blijspel.
7. Een man to trouwen, id.
8. 99 beesten en een boer, id.
9. Mathias de beeldstormer, drama.
10. Hotsebotse, blijspel.
15047 11. De weerwolf, id.
12. Tamboer Janssens, id.
13. Twee hanen en een henne, id.
14. Siska van Roosemael, id.
15. De paraplue van P. Kramers.
16. Baes Kimpe, drama.
1 7 .. De viool van den duivel, blijspel.
18. Ogarita of de wilde vrouw..
15048 19. Thyl Uilenspiegel, of de gefopte bruidegoms, id.
20. Brigitta, of de twee Vondelingen, id.
21. Het portret, tooneelspel.
22. De slotmaker van Wijneghem, drama.
23. Klaas Kapoen, of de roeping van eenen straatjongen, blijspel
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Fortunatus Beurze, id.
De duivel op 't dorp, id.
De treffelijke lieden, id.
Vander Sniek,.of de lotgevallen van een kapitein
der Burgerwacht, kluchtspel.
28. De gek van s' Gravenhage, drama.
29. De twee echtscheidingen, blijspel.
3o. Wit en zwart, id.
15049 31. 's Avonds in de mane, id.
32. Willem van Dampierre, drama.
33. De dragonder van Latour, gelegenheidstafereel.
34. De profeet, kluchtig zangspel.
35. Een tiger van Bengalen, blijspel.
36. De Violier, id.
37. Franke Mie, id.
38. De zoon van den gehangene, tooneelspel.
39. Roste Pier, id.
40. Jellen en Mietje, blijspel.
1 5o5o 4 i . Theobald en Justine, id.
42. Vondel, tor.neelspel.
43. De menschenhater en de zandkoer, id.
44. De wereld binnen duizend jaar, id.
45. De postilion van Maria-Theresia, id.
46. De Belgische vrijschutter, id.
47. De molenaarster van Laken, id.
48. Het likteeken, drama.
49. Het tappershuis van Lustucru, blijspel.
5o. Roosje zonder doornen, drama.
15o51 51. De schoolmeester, blijspel.
52. Het belfcrt of de koop van Vlaanderen, roman,.
tisch tooneelspel.
53. Geen rook zonder vuur, blijspel.
54. Jan de Vierde, historisch drama.
55. De wandelaar der Joden, parodie.
56. De hoed van den horlogiemaker, blijspel.
57. Katharina, drama.
58. De arrn.e edelman, tooneelspel.
59. Tony, of de aanklagende eendvogel, blijspel.
6o. Jacob van Artevelde, drama.
15052 61. Karline, operette.
De wachter verliest, blijspel.
24.
25.
26.
27.

- 186 'De boerenkermis, of het Zomerlief, operette.
De vrouw die haren man doet herbakken, kluchtspel.
Een domme vent, blijspel.
15055 VAN RYSWYCK (LAMBERT). Komniandant Rollier. Eene
episode uit den Boerenkrijg. Drama in vier bedrijven.
Gent, A. Siffer, 1889, in-8°.
15059 VAN WESTERVOORT (FLoals). Wouter en Dooreken.
Minnespel in een bedrijf. Antwerpen, L. Janssens,
1888, in-8°.
15o60 — — Graaf Koenraad von Zolre. Drama in drij bedrijven. Antwerpen, L. de la Montagne, 1888, in-8°.
i5o6i — — Harald en Hilda. Minnedrama in een bedrijf.
Ibidem, id., 1888, in-8°.
15062 — — Noul Minnespel in een bedrijf. Antwerpen,
B.-J. Mees, 1886, in-8°.
15063 — — Door 't spleetje van de brievenbus. Minnespel
in een bedrijf. Ibid. id. 1885, in-8°.
15064 — — Margareta, gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Treurspel in vijf bedrijven. Ibid. id. 1886,
in-8°.
15065 — — Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf.
Antwerpen, L. Janssens, 1887, in-8°.
15066 — — De brand wacht en zijn liefje. Minnespel in een
een bedrijf. Zutphen, Theme, 1887, in-16°.
15070 VERSCHUEREN ( J.). Een schrikkelijk geheim. Drama
in zes tafereelen en een voorspel in twee tafereelen,
naar den roman u de Zestiende Mei ». St.-Nicolaas,
G. Crombez, 1888, in-16°.
15075 VERWAT ERMEU LEN (HENDRIK). Teleurgestelde hoogmoed. Blijspel in drij bedrijven. Brugge, L. FrancoisSimoens, 1885, kl.-in-8°.
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UITGAVEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
l e REEKS.
1.
2.
3.
4.
5.

Versiagen en Mededeelingen voor 1887, 35o blz .....
Versiagen en Mededeelingen voor 1888, 394 blz.
Verslagen en Mededeelingen voor 1889, 4 2 4 blz
Versiagen en Mededeelingen voor 1890, 418 blz
Versiagen en Mededeelingen voor /891, 4 90 blz

Fr. C.
. . . . 4,00

iie REEKS.
1. Jaarboek voor /887 (Met portretten van Z. M. Leopold
en van
de heeren Bee, naert en ridder de Moreau), 190 blz.
2, Jaarboek voor 1888 (Met de lijst der boeken toebehoorende aan de
Academie), 240 blz.
3. Jaarboek voor 1889 (Met de levensschets en het portret van Dr
R. Snieders), 148 blz.
4. Jaarboek voor 18go (Met de levensschetsen en portretten van Dr.
L. Delgeur en G. Dodd), 172' blz
5. Jaarboek voor 1891 • (Met de levensbeschrijvingen van josephusAlbertus Alberdinglt Thijm (met portret), van Jan-Jacob-Lodewijk
ten Kate en van Ig,enaas-y'.-L. de Coussetnaeker), 202 blz. . . .
6. Jaarboek voor 1892 (inhoudende de levensbeschrijvingen van .7.-A.
de Laet (met portret) en van L. Roersch)

4,00
4,00
403°
2

So

2,5o

.

1

So

2

00

2,00

2,00

HP' REEKS.
M DDELN ED ERLANDSCH E UITGAVEN.
. De Zevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XV' eeuw,
uitgegeven door K. STALLAERT (1887),
1i6 blz .....
. . . 2,50
2, Woordenlijst voor de Zevenste Bliscap van Maria, opgesteld door
. . o,3o
K. STALLAERT (1888), 1 4 1 blz.
3. Woordenlijst op de Alexanders Geesten van JACOB VAN MAERLANT,
1,00
door L. ROERSCII,
ajlevering (1888), 68 blz. . .
......
4. Van de vij Vroeden van binnen Rome, bezorgd door K. STAL3,00
LAERT (1889), XX-I82 biz
5. Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud-Saksisch ela Oud1,25
Neder-Frankisch, door D' L. Simoris (18.89), 162 blz
6. Madelghijs' kintsheit, al de gekende fragmenten, bezorgd door
2,5o
Jhr. Mr. NAP. DE PAUW (1889), 208 biz, (met facsimile's)
7. Dit is die Istory van Troyen, bezorgd door Jhr. Mr. NAP. DE
PAUW en Enw. GAILLIARD, I sle deel, (1889), 424 blz. (met facsimile's) . 7,00
. . . . . 1,00
4"e deel, afl. I (1889), 64 blz.
id.
id.
8.
7,00
id.
2e deel, (1890), 400 blz
id.
9.
40 deel, afl. II (189o), tot blz. 216. . . 2,50
id.
id.
ro.
. . . 7,00
id.
30 deel, (1891), 366 blz .....
id.
ii.

IV e REEKS.
BEKROONDE WERKEN.
I. Bibliographic der Middelnederlandsche Taal- en letterkunde,
door L. PETIT (1888), xvi-3oo blz. (Uitverkocht.)
2. Verhandeling over de verbinding der volzinnen in het Gotisch,
t 5o
door
VAN MOERKERKEN (1888), 104 blz.
3. Het voornaamwoord DU, door H. MEERT (I890), ix-g8 biz.. . . . 1,25
TER PERS.
(III e reeks.) Dit is die Istory van Troyen, bezorgd door Jhr. Mr. NAP. 05
PAUW en EDW. GAILLIARD, 4" deel (ail. III).
(Id.) Middelnederlandsche Fragmenten. Gedichten, uitgegeven door Jhr Mr
N. DS PAUW.
(Di e reeks ) Lijst der Bastaardwoorden, met de evenveel beduidende Neder,
landsche woorden, door J. BROECKAERT, J. ERAEYNEST en Dr. G. GEZELLE
(id.) De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN.
Prudens van Duyse, door J. MICHEELS.
Vlaamsche Bibliographie (183o-189o), door FR. DE POTTER.

