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rautut= of finetutumaanb.
(3 V. M. Maandag 2. - ( L. K. Maandag 9. — () N. M.
Woensdag 18. — I E. K. Woensdag 25.
Besnijdenis van yeTus, ss. Euphrosina, Osmund
ss Adelhard, Concordius, Aspaas, Macarius
ss Genove va, Cirijn, Florens, Salvator
3 Dinsd.
4 Woensd. ss Pharahilde, Benedicta, Rigobert, Titus
ss Telesphoor, Edward, A mats, januaria
5 Dond.
ss HH. 3 Koningen : Balthazar, Kasper, Melchior
6 Vrijd.
ss Hill°, Wittekind, Reimond, Polyant
7 Zaterd.
ss Goedele, Luciaan, Erard, Palladius
8 Zond.
ss Paschasia, Basilissa, Epictetes, Jelijn
9 Maand.
ss Agatho, Abdus, Domitiaan, Gundisalf
10 Dinsd.
ii Woensd. ss Hyginus, Honorata, Hortensius, Theodos
ss Arcadius, Valentiniana, Cesaria, Probus
12 Dond.
ss Godfried, Leontius, Veronica, Remeeuws
13 Vrijd.
ss Hilarius van Poitiers, Felix (van Nola)
14 Zaterd.
H. Naam yeTus. ss Pauwel (l e eremijt), Maurus
15 Zond.
ss Marcellijn, Berard, Adelwijn, Priscilla
16 Maand.
ss Antoon, Emilia, Leonilla
17 Dinsd.
1 Zond.

2 Maand.

18 Woensd. ss Pieters' stoel to Rome, Prisca

Dagobert
ss Fabiaan, Sebastiaan, Celidonia
ss Agniete, Meinraad, Fructuosus, Epiphanes
ss Vincent, Anastaas, Walter, Meinhard
ss Trouw van Maria. ss. Emerentia, Hildefons
23 Maand.
ss
Timotheus, Babylas, Philo, Metellus
24 Dinsd.
25 Woensd. ss Pauwels' bekeering, Apollonius
ss Polycarp, Paula, Alfons, Xenophon, Rodolf
26 Dond.
ss Jan Guldenmond, Vitaliaan, Engelbert
27 Vrijd.
ss Juliaan, Karel (de Groote), Cyril, Reinout
28 Zaterd.
Septuagesima. ss Frans van Sales, Valerius
29 Zond.
ss Martina, Adelgonde, Bathilde, Felix (paus)
3o Maand.
ss Petrus-Nolasc., Marcella, Eudoxia
31 Dinsd.
19 Dond.

20 Vrijd.
21 Zaterd.
22 Zond.

ss Knuut, Maria van Bethanie,

FEBRUARI
fiprorifiet= of Aegonmaanti.
-0. V. M. Woensdag z. — ( L. K.Woensdag 8. — * N. M.
Donderdag 16. — 1 E. K. Donderdag 23.
1 Woensd. ss Ignaas, Sigebert, Eubert
0. L. V. Lichtmis. ss Heracliet, Adelbald
Dond.
ss Blasius, Berlinde, Celsa, Azarias
3 Vrijd.
ss Joanna, Andreas-Cors , Rembert (v. Torhout}
4 Zaterd.
Sexagesima. ss Agatha, Adele, Bertolf, Bertrada
5 Zond.
2

6 Maand.

ss Amand, Dorothea, Vedast
ss Romuald, Gonzalf, Theodoor, Rijkhart
7 Dinsd.
8 Woensd. ss Joannes van Matha, Werner
ss Apollonia, Ansbert, Nicephoor, Hippias
9 Dond.
ss Willem, Scholastica, Paschaas
to Vrijd.
it Zaterd.
ss Desideer, Adolf, Ceciliaan
Quinquagesima. ss Eulalia, Meletius, Claudiaan
12 Zond.
13 Maand.
ss Gijsbrecht, Lucijn, Catharina
14 Dinsd.
Vastenavond. ss Valentijn, Poliaan, Abraham
15 Woensd. Aschdag. ss Faustijn, Jovita, Melis
16 Dond.
ss Juliana, Maxima, Secundus, Isaias
17 Vrijd.
ss Silvijn, Mariana, Chrysant
18 Zaterd.
ss Simeon, Constantia, Zephyrina, Claudius
19 Zond.
Quadragesima. ss Gabinius, Beatus, Tullius
20 Maand.
ss Eleutherius, Eucherius
21 Dinsd.
ss Pepijn, Vitalina, Gombert
22 Woensd. ss Pieters' stoel to Ant., Margareta
23 Dond.
ss Petrus-Damiaan, Leonora
24 Vrijd.
ss Mathijs (apostel), Marcellina
25 Zaterd.
ss Walburgis, Gothard, Adelm
26 Zond.
Reminiscere. ss Alexander, Porphyrius, Leoniu s
27 Maand.
ss Leander, Gelaas, Honorina
ss Romaan, Basilia, Ermina
28 Dinsd.

M AART
rente- of Dorretnaanb.
2.- C L. K. Vrijdag to. — () N. M.
® V. M. Donderdag
Zaterdag 18. — 1 E. K. Vrijdag 24.
t Woensd. ss Albijn, Rogier, Sigismond
ss Karel (de Goede), Absolon
2 Dond.

ss Kunegonde, Camilla, Emerit
3 Vrijd.
ss Casimir, Lucius, Archelaus, ./Eneas
4 Zaterd.
Oculi. ss Theophiel, Oliva, Theophania
5 Zond.
ss Coleta, Fridolijn, Vibiaan
6 Maand.
ss Thomas (van Aquine), Victorina, Perpetua
7 Dinsd.
8 Woensd. Joannes van God, Philemon, Herenia
ss Francisca-Obl., Reinhard, Gregoor
9 Dond.
de H H . 4o Martelaren to Sebaste
lo Vrijd.
ss Heraclius, Constantijn, Firmiaan
ii Zaterd.
Leetare. ss Gregoor (de Groote), Rosina, Nestor
12 Zond.
ss Euphrasia, Dionysia, Patricia
13 Maand.
ss Mathilde, Alfried, Frontina, Arnout, Liebert
14 Dinsd.
15 Woensd. ss Longijn, Nicander, Walter
16 Dond.
ss Eusebia, Heribert, Castor, Cyriacus
17 Vrijd.
ss Patricius, Jozef van Arimathea
18 Zaterd.
ss Gabriel (aartsengei), Ingenua
Passie.rondag. ss Jozef, Jozefina, Amant, Sibilla
19 Zond.
20 Maand.
ss Ambroos, Joachim
21 Dinsd.
ss Benedictus (l e abt), Amator, Angelica
22 Woensd. ss Catharina (van Zweden), Eelko
ss Victoriaan, Fidelis
23 Dond.
24 Vrijd.
0. L.V. van VII Wean. ss Aldemar, Aretemon
25 Zaterd.
ss Einhard, Pelagius
26 Zond.
Palm.rondag. ss Emmanuel, Ludger
ss Lazarus, Augusta, Ernst
27 Maand.
28 Dinsd.
ss Sixtus III, Maichus
29 Woensd. ss Bertold, Jonas, Ludolf
Witte Donderdag. ss Quirijn, Regulus, Liberata
3o Dond.
Goede Vrijdag. ss Cornelia, Benjamin, Menander
31 Vrijd.

APRIL
p otty = of Ortionutanb.

C) V. M. Zaterdag 1. — C L. K. Zondag 9. — ®N. M.
E. K. Zondag 23. --.(,3 V. M. Zondag 30.
Zondag 16. —

a

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

21

MEI
131oei= of ::onnenutanb.
( L. K. Dinsdag 9. — 0 N. M. Maandag 15. — 1 E. K.
Maandag 22.

-

0 V. M. Dinsdag 3o.

ss Philip, Jacob, Florina, Blandijn
i Maand.
ss Athanaas (de Groote), Patientia, Walbrecht
Dinsd.
3 Woensd. ss Juvenaal, Antonia
4 Dond.
ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus
ss Pius V, Angelus, Irena
5 Vrijd.
6 Zaterd.
ss Jan in de °lie, Victoriana, Judith
ss Stanislaas, Justiniaan
7 Zond.
Bescherming H. Jozef. ss Michiels-openb., Ita
8 Maand.
9 Dinsd.
ss Macarius verh., Gerontius, Gregoor (biss.)
ss Antoon (van Flor.), Job
-io Woensd
0.-H. Hemelv., ss Eleonora, Mamertus, Achilles
i 1 Dond.
ss Nereus, Renaat, Achilleus, Pancraas
12 Vrijd.
13 Zaterd.
ss Servaas, Dominica, Natalis, Agrippa
ss Pacomius, Paschalis, Stephania, Erembert
14 Zond.
ss Dimphna, Gerebern, Sidronius
15 Maand.
ss Ubald, Hippolita
16 Dinsd.
17 Woensd. ss Paschalis-Baylon, Gijzelbrecht, Fabius
ss Felix van Cant., Venantius, Hippolyta, Erik
i8 Dond.
ss Ivo, Petr.-Cel., Dunstan
19 Vrijd.
ss Bernardijn (van Senen), God wald
20 Zaterd.
Sinksen. ss Idisberga, Constantina, LaUrentia
21 Zond.
ss Melis, Julia, Gabriella, Adam, Rita
22 Maand.
H. Kruisvinding, ss Desideer, Emilia, Wijbert
23 Dinsd.
24 Woensd. 0. L. V. Hulp der Christenen
ss Ui baan, Maria-Magd. (van Pazzi), Aurelius
25 Dond.
ss Philip-Neri, Theodoor
26 Vrijd.
27 Zaterd.
ss Joannes (paus), Oliverius
H. Drievuldigheid. s Germanus (van Parijs)
28 Zond.
ss Maximijn, Theodosia, Bonna
29 Maand.
ss Ferdinand, Felix (paus)
3o Dinsd.
31 Woensd. ss Petronilla, Amelia, Roeland
2

1

JUNI
fiomm,

S

eh= of Zretafimaanti.

C L. K. Woensiag 7. — . N. M.Woensdag 14. — ) E. K.
Woensdag 21. - 'D:' V. M. Donderdag 29.
H. Sacramentsdag. ss Pamphiel, Octaaf, Dieboud
Dond.
ss Eugeen, Raas , Valentina, Blandina
2 Vrijd.
ss Clotilde, Adelbert
3 Zaterd.
ss Antoni?, Bonifacia, Saturnina, Martians
4 Zond.
ss Bomfaas, Franco
5 Maand.
ss Nor bert, Paulina, Delphina, Aldrik
6 Dinsd.
7 Woensd. ss Robrecht, Landolf, Godschalk
ss Medard, Gildard, Wilhelmina, Calliopa
8 Dond.
H. Hart van Jezus. ss Pelagia, Cclumbus
g Vrijd.
ss Margt fete van Sch., Landrik, Maurijn
to Zaterd.
ss Barnabas, Amabilis, Rozelina, Adelheid
1 1 Zond.
12 Maand.

s Joannes (van Sahagun), Basilides

ss Antoon (van Padua ), Landoali, Roderik
14 Woensd. ss Baselis (de Groote), Quintiaan
ss Modest, Vitus, Landelijn, Hilariaan
15 Dond.
s Luitgarde
16 Vrijd.
ss Alena, Reinier, Isaurus, Ismael
17 Zaterd.
ss Marcus, Marcelliaan, Fortunaat, Geerland
18 Zond.
ss Gervaas, Protaas, Raso, Odo, Alena
19 Maand.
ss Florentina, Ida, Benigna
20 Dmsd.
21 Woensd. ss Aloies van Gonzaga, Reimund, Demetria
ss Paulijn van N., Everhard, Albaan, Annibal
22 Dond.
ss Ediltrude, Agrippina, Marra van Oignies
23 'Vrijd.
ss Jan (de Dooper), Iewan
24 Zaterd.
ss Elooi's verheffing, Prosper, Bertha, Willem
25 Zond.
ss Joannes en Paulus, Maxentius, Deodaat
26 Maand.
ss Liebwin, Ladislaas, Stephania
27 Dinsd.
28 Woensd. ss Ireneus, Plutarchus
29 Dond.
ss Pieter en Pauwel, Beata, Alexia, Aletha
Gedachtenis van s. Pauwel. as Emiliana, Lucina
3o Vrijd.
13 Dinsd.

JULI
ilicrimaantl.
(
1

L. K. Donderdag 6. — # N. M. Donderdag 13. — ) E. K.
Donde, dag 20. - tb V. M. Vrijdag 28.

ss Rombout, Guthago, Esther, Regina
Zaterd.
Maria-Bezoeking. ss Otto, Marcia
2 Zond.
ss Heliodoor, Anatool, Abel, Eulogius
3 Maand.
ss Ulrik, Fiaviaan
4 Dinsd.
5 Woensd. ss Cyrillus en Methodius, Leontina, Zenais
ss Godelieve, Isaias, Goard, Tranquillijn
6 Dond.
ss Wbo, Odo, Edelberga, Nicostrates, Illidius
7 Vrijd.
ss Landrada, Elizabeth (van Portugaal), Kiliaan
8 Zaterd.
HH. 19 Martelaren van Gorcum. s Anatolia
9 Zond.
ss Amelberga, Rufina, Secunda, de 7 Gebroeders
to Maand.
ss Pius, Benedictus' verheff,, Hildof, Sabijn
11 Dinsd.
12 Woensd. ss Joannes-Gualbert. Jason, Nabor, Felix (mart.)
ss Anacleet, Hendrik-Dionijs, Mildrada
13 Dond.
ss Bonaventura, Izabella van Portugaal, Vincent
14 Vrijd.
ss Hendrik, Bei nhard van Baden, Zosima
15 Zaterd.
0. L. V. (van Carmel.). s Reinhiid
16 Zond.
ss Alexis, Arnout, Odilia
17 Maand.
H. Sacrament van mirakel
18 Dinsd.
19 Woensd. ss Vincent Jan Paulo, Arsenius, Justa, Aurelia
ss Margriete, Hieronymus-iEm., Ontkommere
20 Dond.
ss Daneel, Praxedes, Fastrada, Victor
21 Vrijd.
ss Maria-Magdalena, Wandregisil, Platos
22 Zaterd.
ss Liboor, Apollinaris, Paschier, Romula
23 Zond.
ss Christina, Nicetas. Aquilina, Aglibert
24 Maand.
ss Jacob de Meerd., Ciodesinda, Christoffel
25 Dinsd.
26 Woensd. ss Anna, Noella, Exuperia, Olympius
ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroed., Constantijn
27 Dond.
ss Nazarius, Innocentius, Victor, Hildebrand
28 Vrijd.
ss Martha, Seraphina, Beat! ijs, Callinicus, Odolf
29 Zaterd.
ss Abdo, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
3o Zond.
ss Ignaas (van Loyola), Germaan (van Auxerre)
31 Maand.

AUGUSTUS
Oogot- of Bouti3maanb.
(

L. K. Zaterdag 5. —
N. M. Vrijdag 11. —) E. K.
Zaterdag 19. — Q V. M. Zondag 27.

Dinsd.
S. Pieters' banden. ss Eleazar, Bavo's verheffing
Woensd. Aflaat Portiunc., 0. L. V. der Eng., s Gustaaf
3 Dond.
ss Stephanus' vinding, Nicodemus, Gamaliel
4 Vrijd.
ss Domien, Aristarch, Tertulliaan
5 Zaterd.
0. L. V. ter Sneeuw. ss Cassianus, Oswald
6 Zond.
Transfigui atie Christi. ss Sixtus IL Pastor
7 Maand.
ss Cajetaan, Donaas, Albrecht
8 Dinsd.
ss Cy' iacus, Joannes (de Aalm.), Hormisdas
9 Woensd. ss Justijn (van Alex. ), Veriaan, Secundiaan
to Dond.
ss Laurens, Asteria, Sara, Myron
it Vrijd.
ss Suzanna, Philomena, Goorik, Tiburs
ss Clara, Hilaria, Porchaar, Florimond
12 Zaterd.
13 Zond.
ss Hippoliet, Concordia, Radegonde
ss Athanasia, Eusebius, Marcellus
14 Maand.
15 Dinsd.
Maria-Hemelvaart. s Napoleon
16 Woensd. ss Roch us, Hyacinth, Arnout, Arsacius
ss Bertrand van Cominge, Rogaat, Judith
17 Dond.
ss Helena, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
18 Vrijd.
ss J ulius, Magnus, Lodewi,k, Flores (v. Antw.)
19 Zaterd.
ss Bernhard, Samuel, ChristotTel
20 Zond.
ss Joanna van Charm!, Privaat, Euprepius
21 Maand.
ss Joachim (vader van 0. L. V.), Philibert
22 Dinsd.
23 Woensd. ss Philip Benitius, Lupus, Sidoon, Zacheus
ss Bartholomeus, Geoigius-Limniota, Talionus
24 Dond.
ss Lodewijk, Genesius, Hunegonda, Hermes
25 Vrijd.
ss Zephirijn, Adliaan, Ebbo, Abund
26 Zaterd.
ss Euthala, Cesar, Jozef (van Calasanct.)
27 Zond.
ss Augustijn, Hermes, Bibiaan
28 Maand.
ss Jars onthoofding, Sabina, Verona
29 Dinsd.
3o Woensd. ss Roza van Lima, Fiacrius, Stentor, Felix(mart.)
ss Izabella, Reimond-I■ onnaat, Amaat
31 Dond.
2

SEPTEMBER
l&rfot=, bent- of Vietinaad.
(

L. K. Zondag 3. — . N. M. Zondag it . — 1 E. K.
Maandag 18 — () V. M. Maandag 25.

ss Gillis, Gedeon, Nivard, Ammon, Melis
1 Vrijd.
ss Steven (van Hongat id), Bodeslaas, Agricola
2 Zaterd.
ss Remakel, Seraphia, F:rasma, Agulf, Thecla
3 Zond.
ss Rozalia, Candida, Hirmingarde, Mozes
4 Maand.
s Laurens-Justiniaan
5 Dinsd.
6 Woensd. H H. Engelen-Bewaarders, s Onesiphoor
ss Regina, Hilduard, Clodoald. Willebrord
7 Dond.
0.-L.-V. Geboorte. ss Adriaan, Corbiniaan
8 Vrijd.
ss Omaars, Dorotheus, Stratonus, Dionijs
9 Zaterd.
ss Nicolaas (van Tolentijn), Pulcheria, Daviet
10 Zond.
H. N. van Maria. ss Vinciana, Patiens, Protus
ti Maand.
s Guido (van Anderlecht)
12 Dinsd.
13 Woensd. ss Amaat, Fledetijk, Maurilius
H. Kruisverheffing. ss Maternus, Rosula
14 Dond.
ss Nicomedes, Carolina
15 Vrijd.
ss Cornelis, Cypriaan, Euphemia, Eudita
16 Zaterd.
O.L.V. derVII Weeen. ss Lambrecht, Hildegaard
17 Zond.
ss Sophia, Ester
18 Maand.
ss Januarius en gezellen
19 Dinsd.
20 Woensd. ss Eustaas, Philippa
ss Mattheeuws (apostel en ev.), Gerolf, Maura
21 Dond.
ss Maurits en io,oco mart.
22 Vrijd.
ss Thecla, Linus, Polyxena, Soxius, Xantippa
23 Zaterd.
0. L. V. der Slaven. ss Godevaart, Domina
24 Zond.
ss Firmijn, Cleophas, Scipio, Herculaan
25 Maand.
ss Justina, Eusebius, Albaan
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Cosmas, Damiaan, Hildetrude, Epicharis
ss Wenceslaas, Chariton, Cyraan, Exuperius
28 Dond.
ss Michiel (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
29 Vrijd.
ss Jeroom, Honorius, Karloinan
3o Zaterd.

OCTOBER
7"

opt= of

ftitimaantt.

( L. K Maandag 2. • N. M. Maandag 9. — D E. K.
V. M. Woensdag 25. — ( L. K. Dinsdag 3i.
Dinsdag 17. —
H. Rozenkrans. ss Bavo, Remeeuws, Piatus
Zond.
ss Gerijn, Luudgar
Maand.
s Geeraard (van Bi-ogne)
3 Dinsd.
4 Woensd. ss Frans (van Assisi), Petronius
ss Placidus, Fiavia, Fiaviana, Gana
5 Dond.
ss Bruno, ./Egidia, Fidea, Castus
6 Vrijd.
ss August, Sergius, Marcus (paus)
7 Zaterd.
ss Brigitta, Albertina, Thais, Demetrius
8 Zond.
ss Gijzelen, Denijs, Rusticus, Gunter
9 Maand.
s Frans (van Borgia)
io Dinsd.
11 Woensd. Moederschap van Maria. ss Gommar, Zenaida
ss Maximiliaan, Wilfried, Harlinde
12 Dond.
ss Edward, Gerald
13 Vrijd.
ss Donatiaan, Callistus, Fortunata, Buchard
14 Zaterd.
ss Teresia, Longina, Debora, Agileus
i5 Zond.
ss Saraphijn, Gallus, Balderik, Armogast
i6 Maand.
ss Hedwig, Oseus
17 Dinsd.
18 Woensd. Zuiverheid van Maria. ss Lucas ev., Justus, Triph.
ss Petrus van Alcantai a, Ptolomaeus,Vredeswinde
19 Dond.
ss Caprasius, Wendelijn
20 Vrijd.
ss Ursula en de XI"' maagden, Hilarion, Oscar
21 Zaterd.
ss
Cordula, Philip (van Heraclee), Elodia
Zond.
22
ss Joannes-Capristanus, Severijn, Servandus
23 Maand.
ss Raphael (aartsengel), Evergist, Magloor
24 Dinsd.
25 Woensd. ss Crispijn, Crispiniaan, Mai ciaan, Daria
ss Evarist, Bernward, Rogatiaan
26 Dond.
ss Florentijn, Frumens, Elesbaan
27 Vrijd.
ss Simoen, Judas-Thaddeeus, Anastasia, Faro
28 Zaterd.
ss
Narcis, Gaudens, Ermelinde, Maximiliaan
Zond.
ss Germaan (van Capua), Zenobia, Aurelia
3o Maand.
ss Kwintijn, Lucilla, Wolfgang
31 Dinsd.
2

NOVEMBER
)3fackt= of Togfmaanti.
• N. M.Woensdag 8. — ) E. K. Donderdag 16. — C) V. M.
Donderdag 23. — t L. K. Donderdag 3o.
1 Woensd. Allerheiligen. ss Cesar, Benignus
AllerTielendag. ss 1 heodoor, Tobias
Dond.
ss Huibrecht, Malachias, Pyrmijn, Sylvia
3 Vrijd.
ss Karel (Borromeus), Modesta, Emerik
4 Zaterd.
ss Zacharias, Epistemis, Odrada, Malachytas
5 Zond.
ss Leonaar d, Winok, A tticus
46 Maand.
0. L V. van Bijstand. s Willebrord
7 Dinsd.
8 Woensd. de 4 Gekroonde bi oeders. s Govaart
ss Theodoor (Tiro), Mathurijn, Estella
9 Dond.
ss
Andreas (Avellinus), Triphon
Vrijd.
10
ss Marten, Theodoor (Studites)
11 Zaterd.
Kerkivijding. S. Lieven, patroon van Gent
12 Zond.
ss Didacus, Stanislaas (Kostka), Brixius (Zebina)
13 Maar d .
ss Veneranda, Jocundus, Victorina
14 Dinsd.
15 Woensd. ss Leopold, Maclovius, Machuit
ss Edmond (van Kantelb.), Eucherius, Otmar
16 Dond.
ss Zacheus, Alpheus, Gi egoor-Thaumaturg
17 Vrijd.
ss Odo, Basilica, H csychius, Hilda
18 Zaterd.
ss Elizabeth van Horgarie, Pontiaan, Abdias
19 Zond.
ss Felix (van Valois, Agapius, Bernward
20 Maand.
Mai if -Pi esentatie. ss Columbaan, Gelaas
21 Dinsd.
22 Woensd. ss Cecilia, Alphonsius, Applas
ss Clemens, Adela (van Diest), Lucretia, Trudo
23 Dond.
ss Joannes (van 't Kruis), Flora, Firmina
24 Vrijd.
ss Catharina, Erasmus, Jucunda
25 Zaterd .
ss Petrus (Alex.), Koenraad, Silvester (van Osimo)
26 Zond.
ss Maximus, Virgilius, Siegfried, Nicon
27 Maand.
ss Mansuetus, Amedeus, Josaphat, Oda
28 Dinsd.
29 Woensd. ss Saturnijn, Radboud, Philomeen
ss Andries, Zoziem, Castul, Troiaan
3o Dond.
2

DECEMBER
:god ., Is inter- of leroftnaanb.
• N. M. Vrijdag 8. — ) E. K. Zaterdag 16. — @- V. M.
Zaterdag 23. — ( L. K. Vrijdag

29.

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

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN
OPENBARE WERKEN.

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

Willende een nieuw bewijs geven Onzer bezorgdheid voor de belangen der Nederlandsche letteren :
Overwegende dat niets meer van aard is om
dezer ontwikkeling te bevorderen dan de inrichting
van een bestendig letterkundig genootschap ,
Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Art. 1. Er wordt te Gent, ander de benaming
van Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
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Letterkunde, een genootschap ingericht van letterkundigen en geleerden, dat de studie en de beoefening
der Nederlandsche taal- en letterkunde tot voorwerp
zijner werkzaamheden zal hebben.
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 en briefwisselende leden.
De titel van eerelid kan vergund worden :
A. Aan werkende leden, welke door hunnen
ouderdom of door andere oorzaken zich in de onmo gelijkheid zouden bevinden aan de werkzaamheden
der Academie te blijven deelnemen, of welke, na
hunne benoeming, zouden ophouden in Belgi6 gehuisvest te zijn.
B. Aan buitenlandsche geleerden, die zich hebben doen kennen door belangrijke werken.
Art. 4. Er zijn vijf-en-twintig werkende leden ;
twintig dezer leden moeten Belgen zijn en in Belgi8
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
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leden worden door de werkende leden gedaan en
aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen.
Art. 6. De werkende leden vereenigen zich
maandelijks in gesloten zittingen, eenmaal 's jaars
in openbare vergadering.
De eerleden en de briefwisselende leden kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deelnemen met stemrecht.
Art. 7. De benoemingen voor openstaande plaatsen worden gedaan in de maandelijksche zitting
volgende op die, waarin kennis werd genomen van
het openvallen 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. lo. Te beginnen met het tweede jaar van
haar bestaan zal de Academie jaarlijks haren Bestuurder en haren Onder-Bestuurder benoemen.
Art. . De Bestuurder en de Onder-Bestuurder
kunnen niet onmiddellijk in dezelfde hoedanigheid
herkozen worden.
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De benoemingen van den Bestuurder en van
den Onder-Bestuurder worden aan de goedkeuring
des Konings onderworpen.
Art. 12, De Bestuurder heeft het algemeen beheer
der Academie ; hij zit alle vergaderingen voor en
maakt van rechtswege deel aller commission;; hij
doet beraadslagen over de verschillige punten, welke
in de bevoegdheid vallen van de Academie ; hij zamelt
de stemmingen in, door de leden uitgebracht, en
spreekt de beslissingen uit, welke met meerderheid
van stemmen genomen zijn.
In geval van ontstentenis wordt hij door den
Onder-Bestuurder vervangen.
Art. 13. De eerste benoeming uitgezonderd,
worth 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 memorial
aan de Academie gezonden.
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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 doen vervangen door
een werkend lid.
Art. 16. De Academie stelt haar reglement van
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.
1)e 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, kunnen aan
de leden worden toegekend.
Art. 18. Onze Minister van Landbouw, Nijver-
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heid en Openbare Werken is gelast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 8 n Juli 1886.
LEOPOLD
Van 's Konings wege
De Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
Ridder

DE MOREAU.

WETTEN
DER

KONINLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

WETTEN (0
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° 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
dens in het jaar, in de gewone zitting voor de
jaarlijksche openbare vergadering.

(1) Bekrachtigd bij koninklijk besluit van i5 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.
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Zittingen.
4.

De Academie vergadert in gewone zitting
erirnaal 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;
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3° het opstellen der prijsvragen ,
4° het beoordeelen der ingezondene stukken.
Worden even wel tot de geheime zitting, voorzien bij 4°, toegelaten, de eere- en brief wisselende
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-Betuurder leidt het oudstbenoemde der aanwezige werkende leden, naar de volgorde der lijst
van het Jaarboek, de zitting.
10.

De Bestuurder leest de dagorde, onmiddellijk
na de lezing en vaststelling des verslags.
De dagorde, wat betreft de ingezondene verhandelingen, wordt geregeld volgens de dagteekening
van ontvangst bij den Bestendigen Secretaris.
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Aileen afgewerkte en op de dagorde vermelde
stukken worden in de zitting voorgelezen.
De dagorde wordt door het Bes-u:r 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.
'4.

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 candidates, door de Commissie
voorgesteld.
i6.

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
studi6n.
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Eene vergoeding van twintig frank het vel druks
wordt toegekend aan de leden, die gelast worden met
de critische uitgave van Middelnederlandsche werken.
19.

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

De Academie benoemt verder in haar midden
zoo vele bestendige of tijdelijke Commission als de
aard van hare 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

-33-men over tot eene herstemming tusschen de twee candidaten, die het hoogste getal stemmen bekomen hebben.
Bij gelijkheid van stemmen in deze laatste proef
is de oudste candidaat gekozen.
23.
Wanneer verscheidene plaatsen open staan,
wordt voor elke plaats afzonderlijk gestemd.
24.
Elk jaar, in de maand April, stelt de Academie het getal openstaande plaatsen van eereen briefwisselende leden vast. Zij benoemt eene
Commissie van drie werkende leden die, gezamenlijk
met het Bestuur, voor elke dezer plaatsen twee
candidaten voorstelt.
De namen der candidaten en de titels hunner
werken worden, gedrukt, aan de werkende leden
gezonden, en in de 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 T o briefwisselende leden,
der eerste 25 eereleden en der eerste To leden van de
bestendige Commissie.
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27.

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

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

Wedstrijden.
29.

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

De prijsvragen worden twee jaar op voorhand
vastgesteld.
In de zitting van Juli benoemt 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 versiag. De Academie kiest eenige der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de waarde
.der toe te kennen prijzen.
31.

De antwoorden moeten vOOr den
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 keur-raad, en bieden er schriftelijk een omstandig versiag
over aan, hetwelk, met de verslagen der andere keurders, in de zitting van Mei gelezen wordt.
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 prijswerken blijven ter inzage van de leden
tot den dag, op welken de brieven der inzenders
geopend worden.
T eri

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
maken, en zij, wier verhandelingen na den voorgeschreven dag aan den Bestendigen Secretaris besteld
zijn, blijven uit den wedstrijd gesloten.
34.
De werkende leden mogen aan de Academische
wedstrijden geen deel nemen.
35.
De verhandelingen, ten wedstrijde bestemd,
moeten in de Nederlandsche taal geschreven, binnen het bepaalde tijdvak aan den Bestendigen
Secretaris gezonden worden.

4
Drukwerken.
36.
De drukwerken der KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE bestaan uit :
I° de Verslagen en Mededeelingen;
2° het Jaarboek;
3° de Verhandelingen en Bijdragen;
4° de Bekroonde Verhandelingen ;
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uitgaven, door de Academie aangenomen,
op voorstel der verschillende Commission.
37.
De Verslagen en Mededeelingen worden na

elke zitting gedrukt, en, minstens acht dagen vOOr
de eerstvolgende zitting aan de leden gezonden.
Het jaarboek verschijnt in de maand Januari.
38.
De Verslagen en Mededeelingen vermelden de

gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen, 't en zij de meerderheid der aanwezige leden
beslisse, dat deze niet gedrukt, of dat ze in de
Verhandelingen en Bijdragen zullen opgenomen
worden.
39.
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 vertragen mocht.
40.

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

De Bestendige Secretaris mag de verhandelingen,
die voor den druk aangenomen zijn, aan de schrijvers,
ter noodige verbetering terugbestellen. Zijn echter
deze schriften aanmerkelijk gewijzigd of vermeerderd,
dan is hij verplicht ze opnieuw aan 't onderzoek
der beoordeelaars to onderwerpen.
43.

In geen geval mag men den schrijver het handschrift der bekroonde verhandeling teruggeven.
De wijzigingen, gebracht in werk en, die eenen
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prijs of eene eervolle melding bekwamen, en die het
drukken waardig gekeurd zijn, zullen als aanteekeningen onder aan de bladzijde of als bijvoegsels
achter de verhandelingen gedrukt worden.
44.
Indien verhandelingen van werkende leden voor
den druk niet aangenomen zijn, dan mogen zij door
de schrijvers teruggeeischt worden.
De handschriften der verhandelingen, ten wedstrijde ingezonden, en der schriften, door eere- of
briefwisselende leden medegedeeld, en waarover
een verslag bestaat, blijven eigendom der Academie.
Echter kunnen de schrijvers, op hunne kosten,
afschrift hunner werken ontvangen.
45
Behoort eene verhandeling met platen toegelicht
to worden, dan zal de schrijver den Bestendigen Secretaris daarvan kennis geven. Over het drukken der verhandeling en der platen wordt afzonderlijk gestemd.
46.
Geeft plaatwerk aanleiding tot buitengewone
kosten, of is 't noodig dat eene verhandeling voorzien zij van verscheidene platen, dan wordt de
uitgave verdaagd, en de Bestendige Secretaris maakt
tegen de eerstvolgende zitting het bestek op der
kosten, die het plaatwerk zal veroorzaken.
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47.
De opstellers der schriften, gedrukt in de
Verslagen en Mededeelingen, hebben recht op vijftig
afdrukken van hun werk, met bijzonder bladmerk.
Honderd afdrukken worden gegeven aan den
schrijver van een werk, dat in de Verhandelingen
opgenomen is.
Verder hebben de sthiivers recht op een
grooter getal, mits den drukker daarvoor eene vergoeding te geven van 4 centiemen het vel.
Voor zetkosten en buitengewone titelbladen
betaalt men 3 fr. het honderd ; druk, als voor de
schrijvers-exemplaren, 4 centiemen het vel.
Ongedrukte omslag, de honderd exemplaren, fr. 1,5o
D
)) 3,00
))
»
»
Gedrukte
Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
» 3,00
»
»
D
meer » »
»
0 4,00
48.
De Academie heeft haren drukker, die van den
Bestendigen Secretaris de uit te geven werken ontvangt, maar zonder oc rlof van dezen niet afdrukt.
49.
Het heen- en terugzenden der proefbladen
geschiedt door bemiddeling van deu Bestendigen
Secretaris.
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De kosten van groote wijzigingen tijdens het
proefverbeteren zijn ten laste van hen, die ze veroorzaakt hebben.
51.
De uitgaven der Academie worden getrokken
op minstens 3oo afdrukken en aan al de in Belgiè
wonende leden gezonden. De buitenlandsche leden
hebben recht op deze uitgaven, mits zij in Belgi6
iemand alnduiden, die gelast zij hun de werken
te zenden .

+
Geldmiddelen
52.
De geldmildelen 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, won den met het merk der Academie op het titelblad, en,
bij het inbinden, op den rug gestempeld.
Nieuwaangeboden boeken worden in de zitting
der Academie ter tafel gebracht, en niet vroeger in
leening gegeven.
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58.
Elke uitleening van boeken, der Academie
behoorende, geschiedt tegen onderteekend ontvang
bewijs van den vrager.
5g.
De boeken en andere stukken worden voor niet
langer dan eerie maand uitgeleend. Zijn, in den loop
van dien tijd, de uitgeleende boeken niet gevraagd
door andere leden, dan kunnen ze voor eene tweede
maal aan hetzelfde lid te leen gegeven worden.
6o.

Het bestuur mag te alien tijde de uitgeleende
boeken terugeischen.
61.

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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01.11.1.

Plechtgewaad der Academie.
63.
Donkerblauwe frak. Op den kraag, mouwopslagen en in de lender, 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.
Broek van gelijke kleur als de frak, met gouden
streep op den naad.
Witte vest met gouden knoopen. Klakhoed.
Degen.

+
Bijzondere bepalingen.
64.
De Academie kan, indien zij het noodig acht,
onder goedkeuring des Staatsbestuurs, een of meer
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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Bovenstaande bepalingen zijn de inrichtende
Wetten der Koninklijke Vlaamsche Academie. Deze
Wetten kunnen niet gewijzigd worden, 't en zij in
eene vergadering, op voorstel van minstens vijf werkende leden bijeengeroepen, en met de toestemming
van twee derden der aanwezig zijnde werkende leden.
De voorstellen tot wijziging der Wetten moeten op de
dagorde vermeld worden.
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Werkzaamheden der Academie, voorgeschreven door de Wetten.
Januari,
De in November gekozen Bestuurder en OnderBestuurder treden den 1 Januari in bediening.
Benoeming van drie leden, welke met het
Bestuur de commissie van rekendienst vormen.
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.
7u1i.
Benoeming eener commissie van vijf leden om
tien prijsvragen voor te stellen.
Augustus.
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 Onderbestuurder
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.

BIJZON DER BEVEL.
POST.
Vrijdom en tegen-teekening.

■

Den

22

November 1886.

Nr 126/113.

Ingevolge een ministeri6e1 besluit mogen, vrij
van briefport, in het koninkrijk verzonden worden de dienst-correspondenti6n, onder banden door
den Bestuurder en den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde met de leden dezer instelling gewisseld.
De tegenwoordige bepaling zal overgeschreven
worden op de tabellen, gevoegd bij het Koninklijk
besluit van den 3o October 1854.
De algemeene Bestuurder,
GIFE.

N. B. — Opdat de brieven, drukproeven, boeken enz.
vrijstelling genieten van port, moeten zij onder kruisband
verzonden worden aan het adres van den Bestuurder of van
den Bestendigen Secretaris, en voorzien met de handteekening
van het Werkend, Briefwisselend of Eerelid, als verzender.
Daarenboven moet het verzondene aan het postbureel worden
afgegeven. Vrijstelling van port bestaat niet voor papieren
onder omslag, of eenvoudig in de postbus geivorpen.
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Bestendige Commission.

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

de beer Willems (P.)
»
Gailliard.
de heeren Alberdingk Thijm,
Daems.
jhr. de Pauw,
Genard.
Gezelle,
Stallaert,
van der Haeghen,
van Droogenbroeck.

VoorTitter :
Secretaris :
Leden :

De Commissie vergadert op onbepaalde tijdstippen.
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Bestendige Commissie, gelast met de studie
der Vaderlandsche geschiedenis en der Vlaamsche kunst ; met de uitgave der algemeene
Levensbeschrijving der in Belgie geboren Nederlandsche schrijvers, der algemeene Vlaamsche Bibliographie en van oude Vlaamsche
geschiedschrijvers.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)

VoorTitter : de beer Alberdingk Thijm,
Ondervoortitter : 0 van Even.
Secretaris :
» Broeckaert,
Leden : de heeren Bois,
de Flou,
jhr de Pauw,
de Potter,
Genard,
Mathot,
Sermon,
De Commissie vergadert ten dage der maandelijksche vergadering in 7anuari, April, 7uli 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 N ederlandsche
tooneelletterkunde ; met de uitgave van verzamelingen Kunst- en Vakwoorden, met inbegrip
van Nederlandsche, zoo oudere als nieuwere,
rechtstermen ; van eene Bloemlezing uit de
werken onzer XVIIe en XVIII e eeuwsche
schrijvers, bij voorkeur uit den schat der
Volksliederen uit gemelde tijdvakken en van
eene bijzondere verzameling der voorname
tooneelwerken van Nederlan dsche schrijvers
sedert het begin der XVI e eeuw.
(Beslissing der Academie van

15

Mei x

889.)

VoorTitter : de heer Daems,
Hiel,
OndervoorTitter :
» Coopman,
Secretaris :
Leden : de heeren Claeys,
de Vos,
Hansen,
Micheels,
Obrie,
Prayon,
Snieders.
D

De zittingen der Commissie zijn vastgesteld
op den dag der maandelijksche vergadering in
Februari, Mei, Augustus en November.
(Beslissing der Academie van

21

Augustus

1889.)
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Commissie van Rekendienst.
De Commissie van Rekendienst voor 1893
bestaat uit de leden van het bestuur : de heeren
P. Genard, Stallaert en de Potter, en de heeren
de Pauw, Mathot en Obrie.

4
Vergaderplaats der Academie.
De Academie is gevestigd in het aloude Dammansteen of huis van Oombergen, Koningstraat, nr 18.

4*.

—
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LUST VAN DE LEDEN DER ACADEMIE.

Z. M. de Koning, Beschermheer.
WERKENDE LEDEN
benoemd bij Koninklijk besluit van 8 Juli z886.
de Heeren :
Claeys (Dr Hendrik), te Gent;
de Pauw (jhr. M r Napoleon)
te Gent;
de Potter (Frans) +, Bestendige Secretaris, te Gent;
Gailiard (Edward), te Brugge;
Genard (Pieter) 44, te Antwerpen ;
Gezelle (Dr Guido)
te Kortrijk ;
Hiel (Emmanuel)
te Schaarbeek;
Snieders (Dr August) +, te Antwerpen;
te Gent;
van der Haeghen (Dr Ferdinand )
Willems (Dr Pieter) 44, te Loven ;

Alberdingk Thijm (D r P.-P.), te Loven.Gekaren den 27 Oct.] 886.
n
»
Daems (S.), te longerloo;
»
Hansen (Dr C.-J.), te Antwerpen;
»
a
»
»
v
Mathot (Lodewijk), te Antwerpen;
0
»
Micheels ( Jan), te Gent;
»
»
Obrie (M r Julius), te Gent;
»
»
»
»
»
van Droogenbroeck (Jan) +, te Brussel; »
»
Coopman (Theophiel), te Schaarbeek;
15 Dec. 1886.
de Vos (D r Amand), te Gent;
»
»
a
Stallaert (Karel), te Schaarbeek;
»
»
»
Broeckaert (J.-B.), te Dendermonde;
» 16 Aug. 1888.
van Even (E.) +, te Loven;
» 24 Dec. 1888.
Coremans (M r Edw.), te Antwerpen;
» 15 Juli. 1891.
Sermon (Hendr.)
0
a 21 Oct. a
Bols (Jan), te Alsemberg
a i6 Dec. »
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BRIEFWISSELENDE LEDEN.
de Heeren :
Geko'en den 16 Nov. 1887.
de Flou (Karel), te Brugge;
a
a
0
Haerynck (Hippoliet), te Brussel;
»
Prayon-van Zuylen van Nyevelt (M r A. 1, te Elsene ; »
»
»
Willems (Frans), te Antwerpen;
GekaTen den 24 December 1888.
Claes (Des.), te Namen ;
a
a
a
Janssens (Alfons) 4, te St.-Nicolaas;
de Ghelder (jhr. D r Karel), te Koekelare ; Gek. den 29 Dec. 1889
»
»
»
de la Montagne (Victor), te Antwerpen.
GekoTen den 22 Juni 1892.
Simons (Lod.), te Loven ;
a
a
a
de Ceuleneer, (Ad.', te Gent;

+
BUITENLANDSCHE EERELEDEN,
gekozen den 16 November 1887.
de Heeren :
Arnold (Th.-J.-I.), beambte aan de Bibliotheek der Hoogeschool, te Gent ;
Beets (Dr Nicolaas) 4, rustend hoogleeraar, te Utrecht ;
Bohl (M r Joan), letterkundige, te Haarlem ;
Cosyn (Dr P.-J.), taal-en letterkundige, te Leiden;
de Backer (Lodewijk), letter- en geschiedkundige, te NoordPeene (Frankrijk); in den winter te Cannes, departement
des Alpes Maritimes ;
Everts (D r W.), bestuurder der scholen, te Rolduk;
Franck (Dr J.), hoogleeraar, te Bonn ;
Groth (Dr Klaus), hoogleeraar, te Kiel;
Habets (Jozef), rijksarchivaris in Nederlandsch Limburg, te
Maastricht;
Heyne (Dr Moritz), hoogleeraar, te Goettingen;
Kern (Dr J.-H.-C.). hoogleeraar aan d: Rijkshoogeschool,
te Leiden ;
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Kluyver (D r A.), taal- en letterkundige, te Leiden ;
Moltzer (D r Henri-Ernest), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool, te Utrecht ;
Schaepman (D r H..-J.-A.-M.), letterkundige, te 's Gravenhage ;
te Winkel (D r J.), hoogleeraar te Amsterdam;
Verdant (D' J.), hoogleeraar te Leiden ;
Weale (W.-H.-James), letter- en geschiedkundige, te Londen ;
Wenker (D r Georg.), bewaarder van de Bibliotheek der Kon.
Hoogeschool, te Marburg;
Winkler (Dr Johan), taal- en letterkundige, te Haarlem;
Fruit: (Dr. R.), hoogleeraar te Leiden; Gek. den Dec. 1889.
Nuyens (D' Will.-Jan-Fr.), te Westwoud ; Gek. den 29 Dec.1890.
Brouwers (Jan-Willem), te Nieuwer-Amstel ; »
»
»
Bonvarlet (Alexander), te Duinkerke;
Burgersdijk (Dr. L.-A.-J.) rector aan het Gymnasium te
Geko'en den 22 Juni 1892.
Deventer ;
»
Quack (H.-P.-G.), letterkundige te Amsterdam; »

— 56-Woonplaats van de Werkende Leden der
Academie.
de Heeren :
Alberdingk Thijm (P.-Paul), te Kessel-Loo;
Bols (Jan), Dorpsplaats, te Alsemberg ;
Broeckaert (J.-B.), Dijkstaat, 48, te Dendermonde ;
Claeys (H.), Catalognestraat, i6, te Gent;
Coopman (Th.), Daillystraat, te Schaarbeek ;
Coremans (Ed.), Montebellostraat, te Antwerpen;
Daems (S.), abdij van Tongerloo ;
de Pauw (jhr. N.), Lange-Violettenstraat, 279, te Gent ;
de Potter iFr.), Godshuizendreef, 29, te Gent ;
de Vos (Am.), Coupure, 233, te Gent;
Gailliard (Edw.), Prinsenhof, 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.), Ste-Maria-Koningstraat, 3o3, te Schaarbeek;
Mathot (L.), Jezusstraat, 19, te Antwerpen ;
Micheels (J.), Visscherij, 71, te Gent ;
Obrie (J.), Ketelvest, 44, te Gent;
Sermon (Hendrik), Melkmarkt, 22, te Antwerpen;
Snieders (A.), Van Leriusstraat, te Antwerpen;
Stallaert (K ), Kesselsstraat, 52, Schaarbe ek ;
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) ;
de Flou (Karel), dude-Gentweg, 28, te Brugge;
Haerynck (Hippoliet), Zonder-Zorgstraat, 124, te Elsene ;
Janssens (Alfons), Zamanstraat, 3g, te Sint-Nicolaas;
Prayon-van Zuylen (Alfons), Gewijdenboomstraat, 25, Elsene ;
Willems (Frans), Minderbroedersstraat, 2, te Antwerpen ;
de Gheldere ()hr. K.), te Koe'A elare;
de la Montagne (Victor), Wijngaardstraat, 10, Antwerpen ;
Simons (Lod.), Vlamingstraat, 97, Loven ;
de Ceuleneer (Ad.), Lievestraat, Gent.

Afgestorven Leden
DER

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

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

»

Delgeur (Lod.), buitenlandsch eerelid .

»

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

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

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

189o. 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.),

»

»

1892. Scherpenseel ( J.), buitenlandsch eerelid.
»

de Vries (M.)

»

))
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Lijst der Bestuurders van de Academie.
de Heeren :
Willems (P.), 1886.1887.
de Pauw (jhr. N.), 1888.
de Laet (J.), 1889.
Hiel (Emm.), 1890.
Snieders (Aug.), 1891.
Micheels (J.), 1892.
'Genard (P.), 1893.

Lijst der Onderbestuurders.
de Heeren :
'de Pauw (jhr. N.), 1887.
de Laet (J.), 1888.
Hie]. (Emm.), 1889.
Snieders (Aug.), 1890.
Micheels (J.), 1891.
Genard (P.), 1892.
Stallaert (K.), 1893.
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JAARLIJKSCHE WEDSTRIJDEN
DER

KONINKLUKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

1887.
Gouden eerepenning aan den heer P.-H. van
Moerkerken, leeraar in de Nederlandsche Taal- en
Letterkunde aan 's Rijks hoogere Burgerschool te
Utrecht, voor zijne verhandeling over De verbinding der volzinnen in het Gotisch.
Vereerende melding aan den beer Dr. L. Simons,
leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Loven, en
aan de he, ren Prosper de Pelsmaeker, van Denderleeuw, en Theodoor Stille, 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 Bibliographic.
Eerste vereerende melding aan den heer Jan
Broeckaert, brief wisselend lid der Academie, te
Wetteren, voor zijn werk over hetzelfde onderwerp.
Tweede vereerende melding aan den beer
P.-H.-F. Bakker, bestuurder eener openbare lagere
school,' te Haarlem.
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 ;poorden.
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1888.
Gouden eerepenning aan Mr. Alf.-M.-N. Prayonvan Zuylen, letterkundige te Gent, voor zijne
Geschiedkundige en critische verhandeling over de
drie Taalwetten van Belgie.
I88g.
Gouden eerepenning aan den heer Hippoliet
Meert, leeraar aan het stedelijk college te leperen,
voor zijne verhandeling over het voornaamwoord Du.
I8go.
Gouden eerepenning aan den heer Felix Leviticus, leeraar te Amsterdam, voor zijne verhandeling
over de Klanic- en Vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St.-Servatiuslegende van Heinrijk
van Veldeke.

1891-1892.
Gouden eerepenning aan den heer Ernest Soens,
letterkundige te Loven, voor zijn werk over het
ondervverp :De rol van het booze beginsel, onder
den naam van Lucifer, Satanas, Sinnekens enT.
op het middeleeunisch tooneel. Wat Tzjn daarvan
de algemeene, en, in sommige werken, de bijTonderste karaktertrekken ?
Gouden eerepenning aan den heer Osc4r van
Hauwaert, leeraar te Chimai, voor zijn Geschiedkundig en critisch overTicht van het Vlaamsch
tooneel gedurende de XVIle eeuw.
Gouden eerepenning aan den beer J. van de
Ven, letterkundige te Loven, voor zijne Verhandeling over het gebruik der naamvallen, tijden
en wilten in den ,Heliand.
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Driejaarlijksche prijskamp
voor Vlaamsche tooneelletterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien het Koninklijk Besluit van i 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" Juli 1886, dat, onder
de benaming van « Koninklijke Vlaamsche Academie », eene academie inricht van letterkundigen
en geleerden, die de studie en het beoefenen der
Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het voorwerp barer werkzaamheden zal hebben ;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur
en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele hist
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 :
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Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst, door de Koninklijke Vlaamsche Academie opgemaakt. »
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
, Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 2 October 1888.
LEOPOLD.
Vanwege den Koning :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. DE VOLDER.

Verordeningen voor den driejaarlijkschen wedstrijd van Nederlandsche tooneelletterkunde.

Art. r. 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 (I), 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.

Driejaarlijksche prijzen sedert het begin
van den wedstrijd.
..._
tijdvak,1856-1858.Prijs toegewezen aan H. van Peene (2).
D
D
B. Sleeckx.
D
1859-1861.
D
D
F. van Geert.
D
1862-1864.
»
D
D
A. van den Kerckhove.
1865-1867.
4e
D
J. van de Sande.
o
D
1868-187o.
5e
D
D
D. Delcroix.
»
1871.1873.
6e
”
))
D. Delcroix.
)
1874-1876.
7e
D
D
niet toegewe'en.
»
1877-1879.
8e
ge
”
D
Frans Gittens.
»
1880-1882.
))
»
H.-B. Peeters.
» ' 1883-1885.
10e
le

20
3e

11 e

»

1 20

D

1886-1888.
1889-1891.

D

D

D

D

H. Plancqueert.
Nestor de Tiêre.

(1) Volgens Koninklijk besluit van 26n Augustus 1881
worden ook tot den prijskamp aangenomen de stukken,
door Belgen geschreven en in den vreemde gedrukt.
(2) De tooneelstukken werden, gedurende de tien eerste
tijdvakken, beoordeeld door eenen keurraad, samengesteld
uit 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 BeIgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden,

HEIL.

Gezien het Koninklijk besluit van 6 Juli 185r,
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 :
t o Zede- en Staatkundige wetenschappen;
2° Fransche letterkunde ;
3° Vlaamsche letterkunde;
4° Natuur- en wiskunde, en
5° Natuurwetenschappen ;
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende 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 kias der Letteren, en voor de
twee andere reeksen door de kias der Wetenschappen van de Koninklijke Academie van Belgi. »
Herzien Ons Besluit van 3o° December 1882,
regelende de vijfjaarlijksche en tienjaarlijksche prijskampen, welke door de Regeering ingesteld zijn;
Gezien Ons Besluit van 8n Juli 1886, dat,
under de benaming van t Koninklijke Vlaamsche
Academie », 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 harer werkzaamheden zal hebben;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lijst van candidaten voor de jury van den
vijfjaarlijkschen prijs van 'Vlaamsche letterkunde
deelmaakt van de werkzaamheden dezer 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 tin 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 Academie van Belgi6, en
voor de derde reeks, Vlaamsche letterkunde, doo' rde Koninklijke Vlaamsche Academie. n

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den 14n October 1889.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. DE VOLDER.
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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
poezie, voor welke een driejaarlijksche wedstrijd
is ingericht).
b) Romans, novellen, en andere louter letterkundige voortbrengselen, als levensbeelden, zedeschetsen, verzamelingen van gedachten, opstellen
van welsprekendheid.

Vijfjaarlijksche prijzen voor Nederlandsche letterkunde, sedert de opening van den
wedstrijd.
(Beoordeeling, toevertrouwd aan Leden der Koninklijke
Academie van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.
t e tijdvak. 1850-1834, prijs toegekend aan H. Conscience.
a
1855-1859
2''
Prud. van Duyse.
»
a
186o-1864
»
3'
wed. Courtmans.
a
f."
»
1865-1869
H. Conscience.
a
»
5'
1870-1874
Tony Bergmann.
y)
1875-1879
6e»
P. de Mont.
a
»
4
188o
188
J. van Beers.
7'

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

).)

Mathilda Ramboux.

H ET PALEIS
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

Wie te Gent uit de Lange Munt komt, aan
de noordzijde, bij de Vrijdagsmarkt, ziet vlak vOOr
zich, op eenige honderde meters afstand in oostelijke
richting, een groot heerenhuis, dat onmiddellijk
zijne aandacht boeit door de fraaie vormen, kenteekens van den bouwtrant der voorgaande eeuw
De vensters, nochtans, hebben hun steenen kruis en
kleine ruiten niet meer : zij zijn vervangen door
ramen met groote spiegelruiten ; al het overige van den
ouden gevel is gebleven, maar de blauwe en Witte hardsteenen, uit Welke hij bestaat, zijn, jammer genoeg
bedekt met eene dikke verflaag, Onder de vensters
van het eerste bovenverdiep zijn draperijen afgebeeld, in steen, en aan den voorkant des daks
rijst, te midden, een koepel, versierd met eenen
grooten zonnewijzer en wereldbol. Sedert den 12
April 1892, d. i. den dag na de toewijzing des
gebouws aan de Belgische regeering, die 't gekozen
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had tot zetel der Koninklijke Vlaamsche Academie,
prijkt, onder de kroonlijst, een opschrift in gouden
letteren, hetwelk de huidige bestemming op tamelijk grooten afstand doet kennen.
Eene korte beschrijving van dit gebouw mag
hier wel medegedeeld worden.
Is men de breede rijpoort binnengetreden,
dan heeft men, ter rechter zijde, een breede
marmeren trap, leidende naar de vertrekken der
eerste verdieping.
Boven deze . trap is een met marmer bevloerde
gang, langs waar men de groote zalen bereikt.
Ter rechter zijde is eene kamer met zwarte sieraden : spiegellijst, deuren der ingemaakte kasserr
enz., alles is glanzend zwart ; deze plaats, Ledeganck's kamer geheeten, naar het borstbeeld van
den dichter, dat op het marmeren schouwblad
prijkt, dient tot vergadering van Commission.
Daar rechtover is het bureel van den bestendigen Secretaris, een nog ruimer en rijker vertrek,
met eiken beschot onderaan de wanden, hooge
breede kassen aan beide zijden der schouw, met
schoongewrochte eikendeuren. In de zoldering,
tusschen de balken, zijn acht op doek geschilderde bloempaneelen, en een, in 't midden, voorzien met kleine engelenfiguren, alles zoo frisch
en levendig als kwamen ze pas uit de hand des
schilders. Nevens deze kamers zijn twee groote
zalen ; de eene, langs de straat, behangen met
prachtige roode zijde en boven elke der drie
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vermoedelijk het werk van de gekende schilders
VAN REYSSCHOOT, de andere, zicht gekende op
den tuin, is behangen met vier groote in fraaie
eiken lijsten gevatte tapijten van I ngelmunster, versierd met de wapens der familial van Pottelsberghe
de la Potterie en de Kerchove, van welke twee
leden, door huwelijk vereenigd, het gebouw in 186o
aankochten. Hier verhoo gen de paneelen, boven de
drie ingangen, landschappen. Prachtige spiegels en
vuurhaarden verhoogen in beide zalen de versiering.
Men bereikt het hoogere verdiep langs eene
breede trap met schoone, kunstig gebeitelde leuning, uitgevoerd door eenen zeer ervaren meester
der vorige eeuw. 't Is een gewrocht, dat den
goeden smaak evenzeer als den beitel des kunstenaars tot eere spreekt.
Op gezegd verdiep zijn vier ruime vertrekken :

een, dienende tot de maandelijksche vergadering
der Academie ; een ander, daarnevens, waar de
boekerij is ingericht, en twee ruime kamers, waar
.Commission zetelen.
De hoogste verdieping telt eveneens verscheidene groote vertrekken; deze zijn zonder pracht,
maar gelijk die der lagere plaatsen « hoog van
steke n, dus luchtig en gezond. Boven deze
verdieping zijn de kloekgebouwde zolders, waar
men niets dan stevig, nog gansch gaaf eikenbout aantreft in groote hoeveelheid, hetwelk, na
ruim honderd jaren, nog wel minstens eene nieuwe
eeuw zal tarten.
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De zolder is evenwel niet het hoogste gedeelte
der huizing. Eene kleine trap, gelijk al de andere in
eikenhout, geleidt naar een zeshoekig kamertje, waarboven de reeds gemelde wereldbol prijkt.
Vier vensters in dat dakkamertje geven een
verren uitkijk op de stad en het omliggende; cladr
geniet men, zonder iets van het gerucht der bedrijvige
gemeente te vernemen, een waarlijk schoon panorama
van ontelbare huizen, fabrieken, kerken, kloosters
en hovingen tot buiten de voormalige Brugsche
poort, Ledeberg, Gentbrugge, St.-Pieters-Aaigem,
St.-Amandsberg, ja tot de groene dreven en velden
van Oostakker.
Het Academiepaleis oud zijnde, moet eene
geschiedenis hebben. Laten wij het historiek des
gebouws bier beknoptelijk mededeelen ; 't is in
verband met eene voorheen aanzienlijke, machtige
familie, welker rechtstreeksche afstammelingen thans
nog alleen in de volksklasse te vinden zijn.
De oudste eigenaars van dit huffs, die wij
kennen, waren Rufelaart van der Couderburch en
zijne echtgenoote Catharina d'Arnm an. Deze verkochten er een deel van aan hunnen zwager en
broeder, Simoen d'Amman 1) na wien wij als eige-

(I) « Ruflaert van der Couderborch ende joncv. Catheline sAmmans, zine wettelike gheselnede, zijn commen etc,
kende dat zij vercocht hebben wel ende duechdelic Symon
dAmman, der voors. joncvr. Catheline broeder, te weteng

_ 7j

_

naar geboekt vinden Jan d'Amman, en dezes zoon
Karel d'Amman, heer van Oombergen, Buus,
Velaine, Warnoise en St.-Pieters-ten-Berge (eene
heerlijkheid in Munkzwalm).
Nu zal het niet verwonderen dat het gebouw
in de oude schepenenboeken aangeduid words met
de benaming : Huus van Oombergen, Steen van
d'Amman.
De d'Ammans, gelijk hun naam te kennen
geeft, stamden of van de oude ammans der stall
Gent, NN i er voorname taak was, de in vierschaar
als rechters zetelende schepenen te manen of te
bezweren om recht te spreken. De amman voerde er
het woord nrmens den laljuw. Was zijne vraag :
of het uur gekomen was om recht te doen,
tvierendeel van j gheheelen huus ende stede, staende jnde
Conincstrate, metten voorhoofde jeghen over de Cammerstrate, dacr de sere Symoen ten tide van nu jnne wow-it,
der neeringhe var.& n Merceniers ghehuust an deen zijde
ende Lievin de GT oote an dander vierendeele, met j poorte
ende peertstalle jnde Baeysteghe, ende voort met j huse
occ daer toebehorende, twelke voortijts hiet de Eeke ende
nu de Zaghe, uutcommende mette:i voorhoofde ande Verkinmaert, met alien den ghelaghen, plaetsen, crven, lochtinghe en vrijheden dier aen alle zijden toebehoorende ende
ancle‘ende van 1, o on n tot achter, tvoors. principael huus
in de Cammerstiate N rij huus ende (r y e zijnde, ende user
poorte metten peertstal ende Saghe metten toebehoorten jaer.
lics gaende ....... viii sch. in d. gr. te landcheins. Desen
coop es ghedaen omme zeker scmme van penninghen danof zij hemlieden kenden w el betaelt van Symon... Actum
ultima xbris Lxxvi. »
(Acten en Contracten, Keure, 1476-1477, 47v.)
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bevestigend beantwoord, dan verklaarde hij de
zitting geopend. Hij daagde, met drie schepenen,
alle personen, beticht van manslag, verkrachting
of vervvonding, wie niet verscheen, stond buiten
de wet. Was er gevecht geweest, de partijen
mochten niet meer verzoenen van zoohaast het
feit door den amman gekend was, die, bijgestaan
door drie schepenen, de vechters moest verplichten
tot wapenstilstand en vrede.
De bediening der ammanij was in den beginne
erfelijk en, evenals deze van den Ouden Burcht,
to Gent, in 't bezit des geslachts, dat er den
naam en de wapenen van droeg. De oudstbekende
amman van Gent is Gozewijn d'Amman, die leefde
in 131 7, en wiens zoon Pieter aan den graaf
Robert van Vlaanderen, ten jare 1331, de ammanij
verkocht voor de som van 10,40o pond parisis (1).
De geldelijke voordeelen van den amman
waren niet gering : hij had een deel van de boeten,
toegepast voor de overtredingen der stadskeuren,
en van elke wagenvracht haringen, welke hij ter
vischmarkt bewaken deed, mocht hij twintig stuks
vorderen. (2)
Naar het schijnt had de Gentsche amman
omtrent het midden der XII l e eeuw zijne boeten en

(I) Karel V stond de ammanij van Gent weer of aan
het magistraat in 1528.
(2) Dit recht werd door genaamden Pieter, ten jare
t358, verkocht aan Jan Borluut, Gerem's zoon.
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winsten willekeurig vermeerderd, hetgeen tot gevolg
had dat in 1252 een nieuw tarief werd vastgesteld.
— In 't schepenenhuis, op den vloer der Collegekamer van de keure of eerste bank, was er in
de XVI e eeuw eene koperen plaat te zien, waar
.eenieder de rechten des ammans op lezen kon (I).
Men vergeve ons deze kleine uitweiding :
zij client om den Lezer een denkbeeld te geven
van het aanzien en den invloed, genoten door de
-nude ammans van Gent, voorvaderen der eerstbekende eigenaars van het erf, waarop het Academiepaleis nu staat. Overigens — de d'Ammans
maakten langen tijd deel van het schependom der
stall Gent, en van hen getuigt L ' ESPINOY : « Hs
a ont tousiours tenu le premier rang entre les
a magistrats de ceste ville, auquel ils ont feruy
a plusieurs fois. Its ont aussi eu plusieurs sages et
A hardis chevaliers de leur dicte famille, qui jadis
e firent de notables services aux comtes de Flan..a dres, !curs princes souverains n.
Karel d'Amman, hooger genoemd, leefde in
.de tweede helft der XVI c eeuw, op welken tijd
de huizing een zeer antiek voorkomen had. Wij
vonden er eene beschrijving van in het Landcijnsboek der Armen van de St.-5acobsparochie (1561),

(1 ) Dit opschrilt is medegeJeeld in het l' deel van ons
werk : Gent van den oudsten hid tot heden, 337.
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met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld door
KAREL VAN ORSCELARE, of OXELARE, dien wijr
om deze reden, den naam van verdiensteliik plaatsbeschrijver niet mogen ontzeggen. Dank aan zijne aanteekeningen kunnen tal van oude merkwaardige gebouw'en der stad, in zijnen tijd nog bestaande gelijk zij in
de middeleeuvc en waren opgericht, met de teekenpen
nauwkeurig weergegeven worden.
Ziehier in Welke bewoordingen KAREL VAN
ORSCELARE ons het XVI e , of liever XIV e of XVe
eeuwsch gebouw, in zijn Cijnsboek doer kennen :
u De heere van Oomberghen 8 deniers groote,
a te Bamesse, uut zijn erfve ende lochtinc achter
0 zijn huus jnde Coninckstraete jeghens over thende
u van der Cammerstraete, tzelve huus wezende
u met eenen steeghere ende tgheheel huus van
a blauwen steen, zeer hooge, boven met canteelen ;
« daerneffens ghehuust ende gheerft Segher vander
0 Straeten, ten Zantberch waert, ende mijn voors.
0 heere met een schoon groote nyeuwe poorte, ter
g andere. »
t Was derhalve een echt middeleeuwsch steen,
gebouwd van arduin, bekwaam om wederstand te
bieden in geval van aanranding.
Reeds op gezegd tijdstip had de woning in het
er achter loopend straatje eenen uitgäng, zooalsblijkt uit deze andere regelen van gemeld Cijnsboek :
u Uut ende up de erfve (in de Bay steghe)
u daer zijn (d' Animan's) poorte staet, neffens (achter)
4 zijn groot huus inde Conincstraete... n

- 75 Karel d'Amman, beer van Oombergen, overiced in 1616, na in huwelijk vereenigd geweest
te zijn met Florence de Cambry, die den 19 Januari
1630 ten grave daalde. Toen dezer staat van goed
werd opgemaakt, beschreef men de huizing in de
volgende bewoordingen : « een buys ende stede,
« zoo datte met alle zijn toebehoorten, vrijheden
a ende servituiten ghestaen ende gelegen is in de
a Conijnckstraete, commende ten voorhoofde recht6 over de Cammerstraete ».
Eene oorkonde van 1640 meldt dat het vroeger
uit drie woningen bestond, en geeft nog den titel
op van eerie dezer, te weten den Oraignenboom.
Valeriana d'Amman verkocht het eigendom
den 4 November 1642 aan Kasper d'Amman, beer
van Oombergen, voor de som van 1,50o pond groote.
Een pond groote had de waarde van lo fr. 88 ct.
Aannemende dat de muntwaarde op gezegd tijdstip
viermaal grooter was dan heden, komt men tot de
som van 65,28o fr. Men neme evenwel in aanmerking
dat het gebouw, te lien tijde, niet zoo groot en schoon
was als heden.
Kasper d'Amman belastte zijn nieuw eigendom
met twee renten, eene ten beloope van 5o, de
andere tot een bedrag van 14 pond groote 's jaars,
ten profijte van zijnen broeder jonker Karel d'Amman.
De desbetreffende acte, voorkomende in 't register :
Vrij huus, vrij erve, 1640-1644, beschrijft het eigendom in de onderstaande bewoordingen :
u tHuus, stede ende erfve, bier te vooren Brij
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4 huusen geweest sijnde, ende als nu in een gheproprieert sijnde... soo tselve met alle sijne appen4 dentien ende dependentien, eertwortel ende naghel0 vast ghestaen ende gheleghen is ten voorhoofde
jn de Coninckstraete, thende de Cammerstrate
, binnen deser stele, van oudts ghenoempt thuus
g van Oomberghe, vrij huus ende erve wesende
,0 ende nochtans van to vooren belast boven de
heerelicke renten, van ouden tijden daer uytte
a ghegaen hebbende, met eene rente van elf ponm den grooten tsiaers. a
In deze regelen hebben wij den oorsprong van
ale uitbreiding des gronds, op welken later het
huidige gebouw zou worden opgericht ; zij toonen
ook aan, dat het aloude verblijf der d'Ammans
de grootte van een gewoon huis of steen niet
le boven ging.
Kasper d'Amman, in huwelijk met Johanna
Lanchals, deed het gedeelte des gebouws, dat aan
de Vlasmarkt paalt, vernieuwen ; men vindt daarvan het bewijs gebeiteld op de ' balken van de
voorzaal, die aan de uiteinden het wapenschild
vertoonen der familie d'Amman (eene versterkte
poort , of burcht) en van 't geslacht Lanchals
eene paiemmende Twaan).
4(

ti

4(

4(

In den loop der XV l I l e eeuw ontviel het eigenZom aan de heerenfamilie van Oombergen.
Mark-Antoon de Preud'homme dAilly, burchtsraaf van Nieuwpoort en Oombergen, die gehuwd
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was geweest met Anna-Maximiliana van Oombergen,
had voor erfgenamen zijnen zoon Karel-Florens en
zijne dochters Maria-Augustina-Coleta en Anna_
Jozefa-Nicolle de Preud'homme d'Ailly. Deze ver_
kochten het eigendom bij notari6ele acten van 21
januari en 3o April 1745, verleden voor den notaris
Antoon van der Cruysen, aan David 't Kindt, koophandelaar en meester-timmerman ter stele.
Van de verschillige tot eerie huizing ingerichteeigendommen deed de timmermansbaas 't Kindt
bouwen t een groot huys, bequaem om koetsen ende
« peerden to houden ». ZOO bestaat het nog heden :
't groote huis met eene uitgestrektheid van 6 aren
95 centiaren, 't andere groot 3 aren o5 centiaren.
Drie jaar later werd het voormalige Huis van
Oombergen verkocht aan J-B. de Ghellinck, ridder,
heer van Wingene. Bij lien koop waren begrepen :
twee woningen op de Vlasmarkt (ter plaatse, namelijk,
waar de voorloopige zetel der Academie is geweest),
en van welke woningen een bekend staat onder
den naam van Groen huys, nevens het gebouw,
dat den hoek der Koningstraat uitmaakte; eindelijk
eene derde woning nevens het huis van Oombergen welke vroeger daar deel van gemaakt
had. Thans beliep de koopsom tot 37,00o gulden sterk wisselgeld, boven eene gift van loo patacons voor de vrouw des verkoopers, en ongerekend
de kapitalen van verschillige, op de huizen gevestigde
renten. Bovendien was bepaald, dat de kooper aan
't Kindt zou afstaan, « by forme van manghelinghe
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ende in plaetse van voordere coopsomme a, twee huizen in de St.-Jacobs-Nieuwstraat.
In de eerste helft deter eeuw behoorde het eigendom aan Lodewijk-Karel-Jozef van Rockolfing van
Nazareth, gehuwd met Maria-Francisca Borluut.
Deze bewoonden het, gedurende eenigen tijd ook
met hunnen schoonzoon den baron Philip Kervyn
van Volkaarsbeke, oudschepene der stad en oudvolksvertegenwoordiger van het arrondissement Gent,
genoegzaam bekend als een verdiens:elijk geschiedschrijver. Rockolfing overleed in 186o, en zijne erfgenamen (r) deden het gebouw den 3o November deszelfden jaars in openbare veiling brengen. Het werd
toen aangekocht door jonker Camille-Frederik van
Pottelsberghe de la Potterie, burgemeester van
Grootenberge, voor de som van 100,025 fr. (met
de kosten 110.027 fr. 5o ct.)
Na het overlijden van dezen eigenaar bleef
zijne weduwe, geboren Florence de Kerchove, er
haar verblijf houden. Deze groote weldoenster der
armen en beschermster van alle nuttige yolksinrichtigen overleed er in den aanvang van 1892.

(1) Mevrouw Maria-Julia-Coleta-Gislena van Rockolfing
van Nazareth, gehu sd met jonktr Valentijn-Lodewijk-Gisleen
Kervyn.
Mevrouw Eugenia-Amelia-Francisca-Gislena van Rockolfing
van Nazareth en haar echtgenoot jonker Philip-August-Christiaan
Kervyn van Volkaarsbeke.
Mejonkvrouw Sophia-Maria-Theresia-Gislena van Rockolfing van Nazareth.
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Het schoone gebouw der Koninkstraat, dat wel
tlen naam van paleis verdient, is zonder tegenspraak
het fraaiste, dat de stall Gent uit de tweede helft der
XVII I e eeuw, in Louis-XV-stijl, heeft behouden. Het
aankoopende voor de Koninklijke Vlaamsche Aca,demie ten prijze van 94,000 fr., heeft de Belgische
regeering een nieuw bewijs gegeven van echte
bezorgdheid en toegenegenheid aan de vaderlandsche
letteren. Gees wonder dan, dat de Academie, in
zitting van 20 April 1892, na een eerste bezoek
aan het nieuwe lokaal, op voorstel des heeren J.
Micheels, bestuurder, besloot haren oprezhten dank
to betuigen aan de heeren Ministers J. de Burlet,
A. Beernaert en L. de Bruyn, voor het hoogstgewaardeerde geschenk, alsmede aan den beer J.
Lammens, Senator, aan Wiens aanhoudende en
krachtdadige voorspraak de aankoop van het paleis
grootendeels is verschuldigd. Het in dit ?aarboek
medegedeelde portret van den heer Minister van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs moge
beschouwd worden als eene blijvende hulde vanwege
de Academie voor den onvergetelijken dienst, aan de
vaderlandsche letteren bewezen. Inderdaid : de zoo
Zang door de Vlamingen betrachte instelling is thans
gevestigd in een schoon, duurzaam, alleszins waardig gebouw, waar zij haren beschermheer, Z. M.
den Koning, de heeren Ministers, Gouverneur,
Stadsbestuurders, Leden van Kamer en Senaat en
andere hooggeplaatste personen op behoorlijke wijze
kan ontvangen.
FR. DE POTTER.

LODEWIJK-W1LLEM SCHUERMANS •

WERKENI) LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE,-

door

EDW. VAN EVEN.

Op eenen Octoberzondag van 18619 was het
feest in het paleis der Leuvensche Hoogeschool, de
oude Lakenhalle der XIVe eeuw. Het Studentengenootschap Met Ted en Vlijt vierde de 25 e verjaring der benoeming van een zijner verdienstelijkste en werkzaamste leden. Uit alle gouwen van
het Vlaamsche land waren er letterkundigen en
vrienden toegekomen om den onvermoeibaren werker een blijk van belangstelling en vriendschap
te geven. VOOr de aanzienlijke schare sprak hoogleeraar Willems de volgende woorden uit
u Te midden der laakbare onverschilligheid
voor vaderlandsche taal en zeden, waarvan ieder
onzer elken dag, helaas ! ooggetuige is, is het hoogst
vertroostend mannen aan te treffen, mannen van
moed en beleid, mannen van kunde en arbeid,

losp 41

'44.1 CA, poullout

wier ziel een refine spiegel is der vaderlandsche
zeden, wier hart een gloed van liefde voor 's yolks
belangen, wier geest een put van wetenschap voor
's yolks taal, wier doel en eenig streven de heroprijzing van den Vlaamschen stam is.
« Het is vereerend voor ons genootschap,
zulken man onzer zijne leden te tellen. De titels
van zijn adeldom zou het overbodig zijn u op te
sommen. Meer dan een vierde deel eeuw is hij
reeds een der zekerste en der hechtste steunen van
Tijd en Vlijt. Gij weet het alien, gij bijzonder
die tot de vorige studentengeslachten behoort en
den man in zijne tot hiertoe zoo ruimschoots vervulde levensbaan van nabij gekend en gevolgd
hebt. Als priester was 's mans wandel onbevlekt.
Als mensch wist hij de algemeene achting, zolfs
van andersdenkenden, te verwerven. Op het terrein
der staatkunde was hij Vlaming, immer gereed
om met de pen, met woord en der daad de
Vlaamsche beweging aan te wakkeren en te verdedigen. In het gebied der geschiedenis deed hij
de merkwaardige mannen zijner woonstad en onzer
oude Alma Mater in al den glans hunner kennissen en zedelijke grootheid herleven, en voor
ons genootschap was hij, 25 jaren lang, de getrouwe
Achates van onzen onvergetelijken David. » (I)
In deze toespraak maalde onze geleerde collega
(1) ALBERT FREDERICQ,

van het genootschap

Verslag over de werkraamheden
1868-1869.

MET TIJD EN VLIJT,

— 82 op de meest treffendste wijze de beeltenis van
den jubilaris, ons diepbetreurd medelid Lodewijk
Schuermans, ons, het voorleden jaar, door den
dood ontnomen.
Sedert meer dan eene halve eeuw leefden wij
met den ontslapen in vriendschappelijke betrekkingen. Wij kenden hem in al de tijdperken van
zijn leven : eerst als leerling van het college ten
Hoogen Heuvele, dan als leerling der Leuvensche
Hoogeschool en eindelijk als priester en letterkundige. Steeds vonden wij hem een man van vromen
wandel, voorbeeldige werkzaamheid en brandende
vaderlandsliefde. Wij achten het ons dan ook tot
eenen plicht den ouden vriend te herdenken, die
met den gloed eener vaste overtuiging zijn gansche
leven aan de verdediging der Vlaamsche belangen
heeft gewijd.
Schuermans was een voortreffelijk priester, een
voorbeeldig burger, een gemoedelijk volkslievend
man. Vlaming was hij in bloed en leven, in alles
en voor alles. Het grootste deel zijner inkomsten
besteedde hij ter aanmoediging van Vlaamsche
.schriften. Zijne bibliotheek stond ten dienste van
,elken Vlaming die er verlangde in te putten.
De man was geen hooge, maar een practische geest, een kloeke werker, een behendige zoeker,
een onvermoeibare ontginner op ons taal- en
letterveld. Al wat hij kende had hij door onverpoosd blokken, door taaien arbeid, opgedaan. Buffon
heeft gezegd dat de stijl den man verraadt. Het
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woord is ook voor onzen vriend eene waarheid :
zijn stijl is eenvoudig, gemoedelijk, gelijk de schrijver. Bij het behandelen der pen zocht hij niet te
verrukken noch mede te slepen, maar te leeren
.of te stichten, dienstig te wezen aan den Godsdienst,
de Taal en het Vaderland.
LODEWIJK-WILLEM SCHUERMANS werd geboren den 6 Januari 1821, binnen Kampenhout, een
aanzienlijk en bloeiend dorp van Brabant, bespoeld
door de schipvaart van Leuven naar Mechelen. Hij
was zoon van Pieter, een welgesteld landbouwer,
en van Anna- Maria de Keyser . Zijn vader
had eenen broeder, Arnold Schuermans, pastoor
van het groot Begijnhof, te Leuven. Een andere
broeder, met name Frans, hield, met zijne zuster
Barbara, in gemelde stad, eenen kruidenierswinkel, in het huis den Wolf, Brusselsche straat,
recht over de vroeger zeer bezochte herberg den
Pelgrim.
Schuermans had het geluk onder zijne naaste
bloedverwanten een geletterd man, den pastoor van
het Leuvensch Begijnhof, te tellers, die zijne wetenschappelijke opvoeding bewaakte. In de dorpschool
ontving hij de beginselen van het lager onderwijs.
Zijne oprechte godsdienstigheid liet aan zijne ouders
voorzien dat hij zou priester worden.
Vroeg werd hij dan ook naar Leuven gezonden
om er zijne middelbare opleiding te ontvangen. Hij
woonde in den Wolf, bij zijnen oom Frans en zijne
moei Barbara, twee nederige, deugdzame en god-
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vruchtige menschen, die hunnen neef oprecht lief
hadden en hem met de meeste zorgen omringden.
Frans stierf in 1869, oud 90 jaren; Barbara, in 1867,
oud 85 jaren. Zij hadden het genoegen gehad hunnen
neef tot de priesterlijke waardigheid to zien verheven
worden.
Het huis den Wolf was een schilderachtig
gebouw uit de 16° eeuw, met ijzeren staven in de
vensters van den winkel en kleine ruitjens in de
stagevensters (I). In de vertrekken vond men bier
en daar een schilderstuk of een snijwerk. Het kon
niet antlers of de jongeling, die dit huis bewoonde,
moest genegenheid opvatten voor onze oude kunst.
Zulks was het geval met Schuermans. TerwijI hij op
de banken van het College nog was gezeten, volgde
hij de teekenlessen, welke Frans van Dorne, een leerling van den schilder David, destijds voor eenige
betalende jongelingen had geopend. Later verkreeg
hij met voorliefde oude schilderijen, oude prenten
en oud porselein.
Schuermans was leerling in het Stadscollege van
Leuven, toen, in 1837, dit sticht onder het beheer der
Katholieke Hoogeschool werd gebracht. Door de
zorgen van Mgr de RP m werd er het onderwijs zoo
doelmatig ingericht dat het vveldra de beste uitkomsten opleverde. Onze vriend had er tot leeraar van
Rhetorica een man van hooge geleerdheid, geoefen-

(i) Het is afgebeeld in ons werk ; Louvain monumental.
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den smaak en onverpoosden ijver, Mgr Nameche,
later Rector der Hoogeschool, een Waal die onze taal
lief heeft, leest en verstaat; en die thans in de aloude
abdij van Perk, in den gezegende ouderdom van 82
jaren, den schooner avond van zijn werkzaam leven
overbrengt.
In het College ten Hoogen Heuvele werd een
leergang van Vlaamsche taal gegeven door den eerw.
beer Karel Bogaerts, een Limburger, destijds onderregent in het Pauscollege en medewerker aan het
maandschrift de Middelaer, welk hoogleeraar David,
te Leuven, van 1840 tot 1843 in 't licht gaf. Het
was deze geleerde, aangename priester, later grootvicaris van het bisdom van Luik, die onzen Schuermans tot het beoefenen der volkstaal overhaalde.
Ten jare 1841 werd Schuermans leerling van
wijsbegeerte en letteren bij de Hoogeschool. Hier
kwam hij in aanraking met kanunnik David, die,
destijds, rond zijn catheder, de bloem der Vlaamschgezinde ;onkheid had vergaderd, als Nolet de Brauwere, Delgeur, van der Molen en van Straelen, om er
slechts eenige te noemen Te midden dezer moedige
manners werd hij een veelbelovend recruut voor onzen
Taalstrijd en een der ijverigste leden van het genootschap Met tijd en vlift, door Emmanuel van Straelen,
in 1836, in den schoot der Alma-Mater, tot stand
gebracht.
In 1842 herriepen eenige burgers de aloude
Leuvensche rederijkkamer het Kersowvicen in het
leven. De zittingen van dit genootschap hadden
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plaats elken donderdag der week, te 8 uren 's avonds,
in eene herberg gestaan in de Brusselsche straat,
tegenover de kerk van Sint Jacob. Men hield er, tusschen pot en pint, voordrachten van eigene vinding
of aan bekende schrijvers ontleend. Een boezemvriend
van Schuermans, August Mertens, later pastoor van
ter Vuren, dit jaar merle overleden, was de eerste
secretaris dier maatschappij. De jeugdige student
liet zich als lid aannemen en hield er voordrachten,
die bijval verwierven. In het Kersouwken kwamen
wij met Schuermans in kennis en waren wij getuigen
van zijnen ijver tot verspreiding der zucht voor de
taal.
In October 1842 trail Schuermans in het aartsbisschoppelijk Seminarie van Mechelen. Als leerling
in de Godgeleeraheid beantwoordde hij volkomen
aan de verwachting zijner meesters. De weinige stonden, die hem overbleven, wijdde hij aan het maken
van propagande onder zijne medeleerlingen in het
belang der Vlaamsche taal. Ons schreef hij brief op
brief om ons aan te zetten de belangen der taal in
Leuven niet te verwaarloozen.
Schuermans werd priester gewijd den 20 December 1845. Den 3o derzelfde maand bekwam hij
den post van onderpastoor re Melsbroek. Hier
vond hij tijd om zich meer werkdadig met de
nationale zaak onledig te houden. Van 1846 tot
1848 leverde hij bijdragen over de Vlaamsche
beweging aan het weekblad het Belgisch Leeuwken,
eerst te Hasselt en later te Brussel gedrukt. In
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i85o was hij medewerker aan de Grondwet, die
te Schaarbeek verscheen.
Ten jare 1851 werd hij aan Met Tijd
I/lift en aan het Kersouwken teruggegeven door
zijne benoeming tot onderpastoor van het groot
Begijnhof van Leuven. Hier vond hij andermaal,
tijd tot letteroefening. In die dagen leefden
nog in ons, thans zoo vervallen Begijnhof, vele
Begijnen die voor de Fransche omwenteling het
Beggaskleed hadden aangenomen en in bezit waren
der nalatenschap van vroegere medezusters. Schier
elkeen dezer Begijnen telde eene verzameling van
oude vlaamsche boeken. Onderscheidene bezaten
ook schilderijen en beeldhouwwerken. Schuermans,
die een wakker snuffelaar in oudheden was geworden, doorzocht die Begijnenbibliotheken en vond
er handschriften en boeken, die voor de geschiedenis onzer letteren een groot belang opleverden.
Naar aanleiding dezer ontdekkingen vervaardigde
hij eene reeks van verhandelingen over Leuvensche
geleerden (hoogleeraren en anderen) die in de
moedertaal geschr even hebben, en wier werken
weinig of niet bekend waren, als Cornelius Jansenius, Bisschop van Gent, Franciscus Sonnius
en Johannes Malderus, Bisschoppen van Antwerpen, Johannes Hessels en Marten Steyaert, hoog
leeraren te Leuven ; Adriaan Sassenus, Marcus.
van den Tymple, Peeter Peck , Jan Goethals,
Willem de Metser, Willem Baseler en anderen.
Ook deed hij belangrijke bijzonderheden kennen
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over twee oud Vlaamsche dichteressen, die op het
Leuvensch Begijnhof geleefd hebben : Maria van
Sulper, eene Leuvenares, en Anna Doevrin, die tot
eene patriciersfamilie van Brussel behoorde. Deze
verhandelingen zijn gedrukt, gedeeltelijk in de
Eendracht, gedeeltelijk in de Vlaamsche School.
In Met Tijd en Vlijt deed Schuermans belangrijke mededeelingen. Ten jare 1857 las hij er zijn
uitgebreid opstel over de Fratricellen en Beggaarden, in een der bundels van dit gezelschap gedrukt,
en, ten jare 1859, zijne verhandeling over de Vlaamsche Bijbelvertalingen. In dezen arbeid toont hij
dat, indien de katholieke volkeren steeds gewedijverd
hebben om den Bijbel, het boek der boeken, in
de volkstaal over te brengen, de Nederlanders
(Vlamingen en Hollanders) bij deze taak niet ten
achter bleven : getuigen de Rijmbijbel van Jacob
van Maerlant en de Bijbel, te Delft, in 1477,
gedrukt. De schrijver bespreekt met kennis de
overzettingen van Delft, Keulen en Leuven. Over
elke dezer vertalingen deelt hij belangrijke inlich-tingen mede. Doch hij handelt meer bepaaldelijk
over de vertolking, vervaardigd op last van Karel V,
door Nicolaas van Winghe, kanunnik van Sint Marten, te Leuven, en in 1548 in gemelde stad verschenen.
Gelijk men weet, bestaan er van deze vertaling
5o zoo heele als halve herdrukken. Dezen arbeid
voltrok Schuermans met eene verhandeling over
de Jansenistische Bijbelvertalingen, in Belgie en
in Holland verschenen.
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Te midden zijner letterkundige werkzaamheden
op het stille Begijnhof, werd hij benoemd tot pastoor
van het aangename dorp Wilsele, onder de muren
van Leuven gelegen. Het was den 25 September 1868 .
Door zijne oprechte goedheid en zijne eenvoudige,
ronde handelwijze won hij vveldra het vertrouwen
en de achting zijner parochianen. In den kerkdienst
uitmuntend ondersteund door de heeren Hendrickx en Craenen, die opvolgendlijk de bediening
van onderpastoor waarnamen, vond hij tijd om
zijnen letterarbeid voort te zetten en aanhoudend
anderen in liefde en genegenheid tot de landtaal op
te wekken. De pastorij van Wilsele werd een
vereenigingspunt voor al de lief hebbers en beoefenaars onzer letterkunde. Daar vverd, met medewerking van hoogleeraar Alberdingk Thijm, de grondslag van het Davids-Fonds gelegd, nadat de beer Fr.
de Potter, in het toen door hem opgestelde Fondsenblad, de noodzakelijkheid had bewezen om de
katholieke Vlamingen in eenen bond te vereenigen en
ook den eersten oproep• daartoe had gedaan, Welk
ontwerp door den heer Aug. Snieders in het Handelsblad van Antwerpen met kracht was ondersteund
geworden.
Reeds had Schuermans zich eenigszins met
eigenlijke taalstudie opgehouden in zijn onderzoek
over den Oorsprong der Vlaamsche jamilienamen,
toen hem een ruirner veld ter ontginning werd aangeboden. Op voorstel van hoogleeraar David opende,
in 1859, het genootschap Met Tijd en Vlijt eenen
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wedstrijd tot het verzamelen der noodige stof tot een
algemeen Vlaamsch Idioticon. Hij vond mededingers : de eerste prijs werd toegekend aan een gezamentlijk werk van Jan van Beers en Karel Stallaert ;
de tweede aan pastoor Duvillers ; Schuermans, die
insgelijks naar den lauwer had gedongen, bekwam
slechts eene eervolle melding. Nochtans was het hij,
die geroepen werd om de alleszins groote onder-neming te verlichamen.
De ingezondene stukken moesten tot een enkel
geheel versmolten worden. Het was eene groote,
moeilijke, veelomvattende taak : meer dan zestien
duizend woorden moesten onderzocht en in degewestspraken vergeleken worden. David verlangde
den arbeid door Em. van Straelen te zien verrichten;
doch deze schrijver nam niet aan, en het werk bleef
verschillende jaren onder. Eindeliik werd er een
oproep gedaan aan de vaderlandsliefde van Schuermans. Met ijver en genegenheid sevens nam hij den
arbeid aan. Vijftien voile jaren wijdde hij aan het te
gader brengen en het opstellen van het Vlaamsch
Idioticon, doelmatig ter zijde gestaan door zijde
medeleden de heeren Dubois en Lambrechts. De
eerste aflevering verscheen in 1865 ; de laatste in
1876. Het werk vormt een boekdeel van XXVII
bladzijden 8°. Ofschoon er onder het graan nog
-902
al kaf was gebleven, vond het boek vrij ruimen bijval.
Sedertdien werd er op dit veld, door meer voorbereide
mannen, geoogst. De werken van De Bo, Joos, Tuerlinckx, Rutten en Gezelle brachten oneindig toe
ter ontwikkeling der Vlaamsche taalstudie.
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Meer en meer overtuigd van het nut zijns
werks, hield Schaermans niet op nieuvve bouwstoffen te vergaderen om het te volledigen. In
1885 gaf hij zijn Bijvoegsel in het licht -- een
boekdeel van XIX-4o5 bladzijden in-8°.
Na de uitgave van dezen laatsten arbeid ging
hij immer voort met het verzamelen en verklaren
van onbesprokene woorden. Op de veiling zijner
boeken kocht de Vlaamsche Academie een afdruksel van het Vlaamsch Idioticon, met wit papier
doorschoten, 't welk hij met eene reeks belangrijke
aanteekeningen had verrijkt.
In 1861 gaf Schuermans de onuitgegeven
gedichten in het licht van onzen stadsgenoot
Frans van Arenbergh, priester, bestuurder van
het Stadscollege van Lier, geboren te Leuven den
11 Mei 1811 en aldaar aan eene tering overleden
den 5 October 1846. — Met de schoone verzen van
dezen Vlaamschen dichter aan de vegeteiheid en
misschien aan de vernieling te onttrekken, bewees
hij aan onze letterkunde wederom een wezenlijken
dienst.
Ter gelegenheid der inleiding van eenen pastoor
of der inkleeding eener non of eener begijn, tokkelde
Schuermans weleens de Vlaamsche snaren ; gekend
als goed en vlug de pen te hanteeren, riep men bij
dergelijke feestjes zijne hulp in, wetende dat, om
dienst te bewijzen, hij nooit weigeren kon; edoch,
de dichtkunst was zijne zaak niet, en hij legde
er zich dan ook niet op toe.
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Al wat het Vlaamsche vaderland tot eer verstrekte, zoo wel op het gehied der schoone kunsten
als op dat der letteren, ging hem aan het hart.
De grootste Vlaamsche schilder der 18e eeuw, PieterJozef Verhaghen was, in 1811 te Wilsele begraven
geworden. Zekeren dag, in samenspraak met Schuermans, gaven wij hem ons spijt te kennen op het
kerkhof ziiner parochie geenea gedenksteen voor
den uitmuntenden meester aan te treffen « In dit
gemis zal voorzien worden » was het antwoord,
en van dit oogenblik was het stichten van een
gedenkteeken aan Verhaghen, eene besliste zaak.
Op zijn aandringen deed het Staatsbestuur het
marmeren borstbeeld van den schilder vervaardigen,
door den heer Jules Courroit, leeraar van beeldhouwkunde bij de Academie van Hasselt (1). Het
werd geplaatst op eene arduinen zuil ten kerkhove
van Wilsele; maar de pastoor, vreezende dat het
aldaar mettertijd door de kinderen kon beschadigd
worden, deed het een paar jaren later binnen de
kerk plaatsen.
Schuermans deed nog meer voor de gedachtenis van den grooten kunstenaar : in 1875 werden
te Leuven de schilderijen van Verhaghen, nagelaten door zijn kleinzoon advocaat Pieter Quirini,
openbaar te koop gesteld. De pastoor kocht op
deze veiling eene Madona met het kindje 'Peps,

(I) Zie ons boek : De schilder P.-7. Verhaghen, Rijn
leven en Tijne werken. Leuven, 1873, in-8°, bl. 157.

-- 9 3 welk schoon gewrocht hij bij uitersten wil schonk
aan de kerk van Wilsele om in het hoogaltaar
geplaatst te worden. ZOO vindt men in dezen
tempel naast Verhaghen's praalgraf ook een gewrocht
uit het penseel van dezen kunstenaar gevloeid.
Schuermans schreef ook eenige werkjes van
godsdienstigen aard, als : OnTe lieve Vrouw van
Rimini; Oefcning van den kruisweg; Leven van
de heilige Lucia, enz. Hij vertaalde het werk van den
eerw. hoer Bets : Over den veldtocht der Franschen
en Hollanders in Belgié in 1635, en schreef een
opstel over hetzelfde onderwerp, ter gelegenheid,
van het 25o jubelfeest der verlossing van Leuven,
ten jare 1885 gevierd.
Het kon rnet antlers of de Koninklijke Vlaamsche Academie moest eene hulde van erkentelijkbeid
brengen aan Schuermans voor de veelvoudige
diensten, die hij gedurende zijne lange loopbaan
aan de nationale zaak had bewezen. Den 13 December 1887 benoemde zij hem tot briefwisselend
lid, en reeds den 26 Juli 1889 werd hij tot werkend lid verkoren. Zeer gevoelig was hij dan ook
aan deze onderscheiding. Otschoon onpasselijk,
reisde hij naar Gent en verscheen te midden zijner
Academiebroeders om hun zijnen hartelijken dank
te betuigen. Eene tweede maal kwam hij naar de
zitting, om het geleerd gezelschap een oud Vlaamsch
glossarium ten geschenke aan te bieden.
Tot in zijne klimmende jaren werkte hij wakker vow t. Dikwijls feed hij aan eene borstkvvaal,_
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gevolg van zijn huiszittend leven. Eene geraaktheid
kwam voor immer zijne werkzaamheden onderbreken. Hij herstelde wel eenigszins, maar de boom
had een knak gekregen die hem bij den eersten
rukwind moest doen nedervallen. Wat de goede
man het meeste spijt veroorzaakte was, dat hij zich
niet meer in staat gevoelde aan de werkzaamheden
der Vlaamsche Academie deel te nemen. Hij bekende
het, met tranen in de oogen en eene van aandoenig
bevende stem, men, enkele weken voor zijn verscheiden, onze bestendige secretaris hem, bij een bezoek
te Wilsele, vroeg om te trachten weder de zittingen
der Academie bij te wonen.
Te midden zijner boeken hield hij zich echter
nog veel met haar onledig Opgewekt door den
bestendigen secretaris onderzocht hij, met de meeste
aandacht, de proeven van de lijst der Zuinederlandsche schrijvers, en zond nu en dan boeken en
vlugschriften voor onze Bibliotheek. Zoo bleven
nog zijne laatste dagen, hoezeer door de krankheid
des lichaams gekwollen, nuttig aan de wetenschap,
tot dat eene tweede geraaktheid hem uit het leven
rukte.
Lodewijk-Willem Schuermans ontsliep te Wilsele den 3o Augustus 1891. Den 2 . September,
te II uren 's morgens, had zijne teraardbestelling,
onder eenen grooten toeloop van vrienden en kennissen, plaats. Zij werd bijgewoond door onderscheidene leden der Academie als de heeren Frans
de Potter, bestendigen secretaris, van J. van
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Droogenbroeck, E. Hiel, P. Alberdingk Thijm, P.
Willems en Fr. Willems. Eene afvaardiging van
.den gemeenteraad, met den beer Burgemeester
aan het hoofd, waren mede aanwezig. De eerw.
beer Ceulemans, deken van Leuven, verrichtte
de plechtigheid, bijgestaan door de geestelijkheid
der omliggende parochien. Voor de uitgestelde
baar werden er twee redevoeringen uitgesproken : de eerste door ons, in name der Koninklijke Academie, de tweede door onzen veelgeachten
en geleerden collega hoogleeraar Alberdingk Thijm,
een bijzonderen vriend des overledenen (1).
Na den dienst werd het lijk ter aarde besteld
aan de rechte zijde van het koor der kerk van
Wilsele. Daar rust de deugdzame man te midden
zijner parochianen, die hij gedurende drie en twinxig jaren niet ophield met woord en voorbeeld te
stichten. Zijne gedachtenis zal niet alleen te Wil,sele, maar in geheel het Vlaamsche land voortleven.
Met het gevoel van vereering zullen de Vlamingen
het aandenken bewaren der diensten, aan onze
letteren bewezen door den priester, die nooit andere
leuze had dan : Godsdienst, Vaderland en Taal.
Leuven, 15 November [892.

(1) Zij zijn gedrukt in de Verslagen en Mededeelingen
der:Academie van 18gi.

BOEKENVERZAMELING
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

Wetten betrekkelijk de verzameling en het
uitleenen van boeken.

De Bestendige Secretaris is gelast met de bewaring der archieven en der bibliotheek. (Artikel 4,
2 e §, van het Koninklijk besluit betreffende de installing 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.)

1.
De boeken der Koninklijke Vlaamsche Academie
zijn ter beschikkiag 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.

- I00 Tijdschriften, of werken bij afleveringen uitgegeven, worden niet geleend dan nadat zij, bij jaargang
of boekdeel, door band vereenigd zijn.

De leener schrijft, duidelijk, den titel en het
nummer van het gevraagde boek in een daartoe bestemd register op twee aan elkander gehechte aanvraagbewijzen. Het eene daarvan blijft in het register
bewaard; het andere bekomt de leener, als ontvangstbewijs, bij de teruggave des boeks.
IV.
De leening geschiedt voor ten hoogste acht
weken.
Na dezen tijd is de leener verplicht het bock aan
den Bestendigen Secretaris terug te sturen, en eene
nieuwe aanvraag te doen, indien hij begeert het bock
nog langer te raadplegen.
V.
Niet meer dan vier deelen van een zelfde werk
worden in leening gegeven.
De Bestendige Secretaris-Boekbewaarder beslist
over de uitzondering.
VI.
De leener vervangt, op zijne kosten, de door hem
beschadigde of verlorene boeken.
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VII.
Al de uitgeleende boeken moeten den 1 December van elk jaar in de Bibliotheek teruggebracht zijn.
VIII.
Geen handschrift hoegenaamd wordt buiten het
lokaal der Academie geraadpleegd. Aanteekeningen
op boeken of handschriften, plooien van bladzijden
en andere verminkingen zijn verboden.
IX.
De vrachtprijs, to Ivalen voor de boeken, welke
de post niet verzendt, is ten Taste van den leener.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
DE BESTUURDER,

P. WILLEMS.
DE BESTENDIGE SECRETARIS.

FR. DE POTTER.
Gent, Augustus 1887.

LIJST DER BOEKEN
TOEBEHOORENDE AAN DE

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

Eerste vervolg.)

XXII.
Bloemlezingen. — Verzamelwerken.
15083 BOLS (J.) en MUYLDERMANS (J.). Nederduitsche
bloemlezing, dicht- en prozastukken verzameld en
voorzien met aanteekeningen, eene schets van de geschiedenis onzer letterkunde, enz. 2 e uitgave. Mechelen, R. van Velsen, 1892, 12".
— — Nederduitsche Bloemlezing, Dicht- en prozastukken, verzameld en voorzien met aanteekeningen
en eene schets van de geschiedenis onzer letterkunde.
Twee deelen. Tweede uitgave. ' Mechelen, E.-F. van
Velsen, 1886-1888, in-120.
i5o83' — — Eerste deel, 4 e uitgave. Mechelen, Raym. van
Velsen, 1892. Tweede deel. Tweede uitgave, ibidem,
1892, 12°.
15087 CLAES (DEs.). Livre de lecture flamande a l'usage
des Athenees, des Colleges, des ecoles normales et
des ecoles moyennes de la Belgique wallonne. Namen,
Ad. Wesmael-Charlier, 1884, 12°.
15090 Handelingen van het ( l e) Nederlandsch Congres, gehouden to Gent, den 26, 27, 28 en 29 Augustus 1849.
Gent, L. Hebbelynck, 185o, 8°.

- 104 -150q1 Handelingen van het tweede Congres, te Antwerpen, in
1850. Amsterdam, J.-F. Schleyer, 1851, 8'.
15092 Idem. Derde Congres, te Brussel, in 1851. Brussel,
J.-H. de Hou, 1852, 8°.
15093 Idem. Vierde Congres, te Utrecht, in 1854 . Utrecht,
J.-G. Broese, 1855, 8°.
15094 Idem. Vijtde Congres, te Antwerpen, in 1856. Antwerpen, J.-H. van der Wielen, 1856, 8°.
15095 Idem. Zesde Congres, te 's Hertogenboseh in 186o.
's Hertogenbosch, gebr. Muller, 1860, 8°15096 Idem. Zevende Congres, te Brugge, 1862. Brugge, Tanghe, zoon, 1863, 80.
15098 Idem. Achtste Congres, te Rotterdam, in 1865. Rotterdam, M. Wyt en zoon, 1865, 8°.
15097 Programma van het negende letterkundig Congres,
Gent, G. van Melle, 1866, gr.-8°, 1 4 bl.
150971 Handelingen. Negende Congres, te Gent, in 1868. Gent,
I.-S. van Doosselaere, 1868.
15099 Handelingen over het tiende Congres, te 's Gravenhage
in 1869. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1869, 8°.
1510o Idem. Elfde Congres, te Loven, in 1870. Loven,
gebr. van Linthout, 1870, 8°.
15101 Programma van het twaalfde Congres. Middelburg,
J.-C. en W. Allorffer, 1875, gr.-8°.
15100 1 Handelingen over het twaalfde Congres te Middelburg,
in 187 2. Middelburg, J.-C. en W. Altorffer, 1873 8°.
15103 Programma van het veertiende Congres. Maastricht,
H. Bogaerts, 1875, 8°.
15104 Idem. Veertiende Congres te Maastricht, in 1875. Maastricht, H. Bogaerts, 1876, 8°.
(De handelingen van het 15 e Congres, gehouden te
Brussel in 1878, werden niet gedrukt .)
15107 Handelingen van het zeventiende Congres, te Mechelen,
in 1879. Mechelen, H. Dienckx-Beke, zonen, 8°.

- I05 15109 Idem. Negentien le Congres, te Brugge, in 1884.
Brugge, J. Cuypers, 1887, 8°.
15110 Programma van het XXI e Congres. Gent, A. Siffer,
18)1, 12°.
15111 Hanth.lingen van het een-en-twintigste Congres, te
Gent, in 1891. Gent, A. Siffer, 1892, 8n.
15120 JOTTRAND (L.). Nederduitsche gewrochten van den
Nederlandschen Waal L. Jottrand. Brussel, van der
Auwera, 1872, 8°.
15127 Letteroefeningen (Nederduitsche). Gent, Snoeck-du Caju
en Zoon, 1834, 8°.
15123 Letteren (Noordsche ) . (Talen, letterkunde, omzettingen),
als vervolg op de Reisbrieven uit Dietschland en
Denemark, door C.-7. Hansen. Gent, I-S. van Doosselaere, 1860, 12°.
15125 Letterkunde.(Nederlan.ische) Voornaamste schrijvers der
vier laatste eeuwen (van Nederiand). Bloemlezing door
D. de Groot, L. Leopold en R.-R. Ri j kens. Zesde,
gewijzigde druk. Groningen, J.-B. Wolters, 1887,
2 deelen 8°.
15129 Stijl- en letterkunde. Practisch handboek ter beoefening
der Nederlandsche letteren (Bloemlezing) door FRANS
WILLEMS. Eeiste deel (proza), Antwerpen, Van Os-de
Wolf, 1881, in-12°. Tweede deel (poezlj), Lier, J. van In
en Cie , 1890, 8°. Idem, 2° stuk, poeeij, 1891, 8°.
15132 WILLEMS (JAN-FRANs). Brieven, aan Jer. de Vries,
K.-A. Nervier, E.-J. Potgieter, F -H. Mertens, J.-B.
David enz. Gent, W. Rogghe, 1874, 8°.
15133 — — Keus uit de dicht- en prozawerken, verzameld
door 1k/ax Rooses. Gent, W. Rogghe, 1873, 12°.
I. 1812-183o.
II. 1831-1846.

XXIII.
Middelnederlandsche Spraakkunst.
15135 FRANCK (JoHANNEs). Mittelniederlandische Grarninatik,
mit Lesestikken and Glossar. Leipzig. T.-0. Weigel,
1883, gr.-8°.
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15136 JOOST (AMAAT). Korte Spraakkunst van Jacob van
Maerlant, volgens a Spiegel Historiaal ». Brugge, F.
de Haene-Wante, 1887, 16°.
15137 VAN HELTEN (Dr. W.-L.). Middelnederlandsche
Spraakkunst. Groningen, J.-B. Wolters, 1887, 8°.

XXIV.
Nieuwe Nederlandsche Taalkunde. — Spelling. — Uitspraakleer. — Woordgronding.
— Prosodia.
15139 ALBERDINGK THUM I J.-A.) De Nederlandsche spelling, in haar beginsel, haar wezen en eischen beschouwd.
Vermeerderde overdruk uit het A lgemeen Letterlievend
Maandschrift. Utrecht, Kemink en zoon, 1847, 8°.
15140 BAUWENS (Ev.). Gebruik en oorsprong van het ontkennend en Een wandelingsken door onze letterkunde.
Gent, S. Leliaert, A. Suffer en C'P, 1887, 8°.
151402 BECKERING VINCKERS (J.). Een orthographische
E-legie of Dr. L.-A. te Winkel 's E-spelling en uitspraak der Gothische ai , naar aanleiding van hair
strijd tegen de gewestelijke uitspraak en zekere verschijnselen in een paar Ravennatische oorkonden uit de
eeuw, taalvergelijkend beschouwd. Kampen,
6 e en
B.-L. van Dam. 1864, 8°.

r

151405 — — Hagchelijkheid van de spelling volgende afleiding
of objectiviteit van de resultaten der wetenschappelijke (?)
afleiding, op het standpunt, vertegenwoordigd door
de Redactie van 't Woordenboek der Nederlandsche
Taal. Kampen, K. van Huist, 1866, 8n.
15140° Begrip kKon) des Reder.kavelings : in slechten rijm
vervat, om des zelfs voorneemste hocfipuncten te beter
in de gedachten te hechten. Leiden, Chr. Plantijn,
1585, 120.
15140 BEHAEGEL (P.). Verhandeling over de Vlaemsche spelkunst, byzonderlyk ingerigt ter beslissing van de geschilpunten der tailgeleerde omtrent de spelling. Brugge,
C. de Moor, 1837, 8°.
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15140° Bewerp (Ruych) vande Redenkaveling ofte Nederduytsche Dialectike. Leiden, Chr. Plantijn, 1585, 12°.
15141 BILDERDIJK (W.). Korte aanmerking.m op Huydecopers Proeve van taal- en dichtkunde. Amsterdam,
P. den Hengst en zoon, 1828, 8°.
15142 — — Taal- en dichtkundige verscheidenheden. Rotterdam, J. Immerzeel, 1820-1823, 8°, 4 deelen.
15143 — — Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden.
Ibid. id. 1824-1825, 8°, 4 deelen.
15144. — — Nederlandsche spraakleer. 's Gravenhage A.-D.
Schinkel, 1826, 8°.
15145 — — Voorlezingen over de Hollandsche taal. Arnhem,
H.-W. van Walre, 1875, 8°.
15146 — — Verslag betrekkelijk de bastaardwoorden. 1809,
4°. (Overdruk.)
15147 — — Beginsels der Woordvorsching. Leeuwarden,
G. Saringar, 1831, 8°.
15149 BOLS (JAN). « Geene hope — gene hoopen ». Verschil
van uitspraak tusschen de zuivere en de gemengde e
en o. Loven, J. Lefever, 1882, 8°.
15150 — — « Geene kolen — Beene koolen ». Verschil
in uitspraak tusschen de zuivere (zachtlange) en gemengde
(scherplange) e en o. Gent, A. Siffer, 1891, 8°.
15151 BOLS (J.) en DE RUYSSCHER (J.). Eenige regeltjes om den Vlaamschen studenten hunne moedertaal to leeren behoorlijk schrijven en uitspreken.
Verbeterde en vermeerderde uitgave. Mechelen, E.
Janssens, 1883, 12°.
15152 — — Eenige regeltjes. Han dboeksken, waar de Vlaamsche studenten hunne moedertaal behoorlijk in leeren
schrijven en uitspreken. Vierde uitgaaf. Lier, Joz.
van In, 1892, 12°.
151521 — — Nieuwe spelling : enige hoge bomen. 8°.
151641 BOSDIJK (J.-F.). — Korte uitspraakleer der Nederduitsche taal, voor beoefenaars der mondelijke voor-

dragt en voornamelijk voor onderwijzers en kweekelingen. Amsterdam, N.-W. van Nifterick, 1844, 8°.
15153 BORMANS (J.-H ). Verslag over de verhandelingen
ingekomen bij het siaetsbestuer van Belgie, ten gevolge
der taelkundige prijsvraeg voorgesteld bij Koninklijk
besluit van 6 September 1836. Gens, C. Annoot-Braeckman, 1841, 8".
15154 BROECKAERT (JAN). Taal- en stijizuivering. Gent,
A. Siffer, 1890, 8'.
15154' BROUWER (ANSKE M. ) . Toemaatje 8''.
15156 CLAES (D.). Gemengde taal- en letteikundige aanmerkingen. Gent, A. Suffer, 1891, So.
15157 — — Taalpohtie toegepast op Cato Schabletter.
Antwoord aan M. H. Meert. Gent, (Ad. Hoste), 1891,
8°. (Overdruk).
15158 — — Cours de langue flamande a l'usage des
Wallons. 5 e edition. Namen. Ad. Wesmael-Charlier,
1884, 12°.
15162 DAEMS (S) Waard of weerd, 1882, 8° (Overdruk)
15164 DAVID (JAN). De ziekte der geleerden, in zes zangen,
van Bilderdijk, uitgegeven met inleiding en aanteekeningen, door 5. David. Loven, van Linthout en van
den Zande, 1848, 8'.
15165 DE GROOT (D.), Nederlandsche Spraakkunst Achtste
verbeterde druk. Groningen, P. Noordhofl, 1884, 8°.
15166 — — Proeve eener beantwoording der vraag : « In
hoe verre zijn de tegenwerpingen, in de laatste tijden
tegen de ingevoerde spelling gemaakt, gegrond, en in
hoe verie behooren zij tot veibetering onzer taal to
worden aangenomen en ingevoerd »? (Uittreksel uit
het l e deel der Nieuwe werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen. Leiden, 1840. Gevolgd door eenige hs. aanteekeningen
van PRUDENS VAN Duy6E).
15167 DE JAGER (A ). Bezwaren tegen de Spelregeling voor
het Woordenboek der Nederlandsche Taal, Deventer,
A. ter Gunne, 1865, 8').

- 109 16168 DE JAGER (A.). Mijne toetreding tot de spelling van
het woordenboek der Nederlandsche taal. Deventer,
A. ter Gunne, 1867, 8'.
15170 — — Verscheidenheden uit het gebied der Nederduitsche taalkunde. Deventer, A. ter Gunne, 1844, 8°.
15171 — — Latere Verscheidenheden uit het gebied der Nederduitsche Taalkunde. Deventer, A. ter Gunne, 1858, 8°.
15172 — — Toelichtende belenkingen op het Naschrift van
J.-P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche Spreekwoorden, aan het Landleven ontleend. Rotterdam,
T.-J. Wijnhoven-Hendriksen, 1841, 8'.
15173 — — Proeve over de werkwoorden van herhaling
en during in de Nederduitsche taal. Tweede uitgave,
Deventer, A. ter Gunne, 1844, 8°.
Zie : Woordenboeken.
15176 DELGEUR (L.) Over de geographische benamingen.
Gent, S. Leliaert, A. Sitter et Ci e , 1882, 8°. (Overdruk.)
15177 DE NECKEKE (PH.-JAc.). Bewerp van Vlaemsche
spelling, gevolgd van eenen oogslag op de Nederlandsche dichtkunst. leper, J . -B. S'naelen-Moerman, 1 8 1 5, go.
15178 DE PAPE (AMAAT). 't Werkwoord in den Indo-germaanschen taalboom. Proeve van ontleding. Gent, A.
Sifter, 1891, 80.
DE RUYSSCHER (JAN). Zie : BOLS (JAN).
1518o DE VRI ES (M.) De Nederlandsche taalkunde, beschouwd
in hare vroegere geschiedenis, tegenwoordigen toestand
en eischen voor de toekomst. Haarlem, A.-C. Kruseman, 1849, 80.
15183 — — Verslag der redactie van het Nederlandsch
Woordenboek omtrent den staat barer werkzaamheden
van 1 Juli 1856 tot 1 Juli 186o. Ibid. id. 186o, 8°.
15184 — — Verslag der redactie van het Nederlandsch
Woordenboek omtrent den staat barer werkzaamheden, van 1 Juli 186o tot 1 Juli 1862. Haarlem,
A.-C. Kruseman, 1862, 81.
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15186 D'H ULSTER (LEO). Verslag over de verhandeling
van den heer Behaegel ter oplossing van het vraagstuk, in 1836 door het Staersbestuer voorgesteld over
de geschilpunten ten aenzien der spelling en wooidverbuiging der Nederlandsche taal. Gent, C. AnnootBraeckman, 1838, 8'.
15187

— Woordenlijst voor spelling en uitspraak. Gent,
C. Annoot-Braeckman, 1839, 8°.

15188 Discussions a la Chambre des Representants du royaume
de Felgique sur l'orthographe flamande et auti es pieces
a ce sujet, avec. des notes et des eclaircissements. Gent,
C. Anroot-Braeckman, 1844, 8°.
15189 DOZY (R.). Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch,
Chaldeenwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn.
's Gravenhage, M. Nyhoff, 1867, 8').
15102 FRU LINK (1-1 .). Het ontwerp der spelling over het
aanstaande Nederlandsch Woordenboek ; met een blik
tevens op de Aanteekeningen en Vingerwijztngen van
de heeren Dr. B. Huydecoper en J. Kuyper, over dit
onderwerp. Amsterdam, .1. Frijlink, 1863, 8'.
15193 Gedichten, (Nederlandsche) met taal . en letterkundige
aanteekeningen van wijlen hoogleeraar J.-B. David,
in naam en op last van het Taal- en Studentengenootschap « Met Tijd en Vlijt », uagegeven door
P. Willems. Loven, gebroeders Van Linthout, 1869, 8'.
15194 HALBERTSMA (J -i-I.). De lexicographie van het Nederlandsch in de XVI e eeuw. Losse aanrnerkingen.
Brugge, Tanghe, zoon, 1863, 8°.
Beknopte Nederlandsche spraak15196 HEREMANS
leer. Zesde druk. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1867, 12°.
15197 HOEUFFT (JACOB- HENDRIK). Taalkundige aanmerkingen op eenige oud-Friesche spreekwoorden. Breda,
W. van Bergen, 1812, 8°.
15198 HUYDECOPER (B.). Aanteekeningen op het « Ontwerp
der Spelling voor het aanstaande Nederlandsch Woordenboek ». Nijmegen, C. Klercq, 1863, 8°.

15199 JOOS (Am ). Spraakkunst en Volkstaal. 1" Over zich
en de wederkeerige we/ kwoorden.
Onze ongelijkvloeiende en onregelmatige vverkwoorden. Tweede
uitgaaf. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C", 1886, 8'.
2°

15200 — — Eenige wenken voor het onderwijs van de
Vlaainsche en de Fransche taal in de gestichten van
middelbaren graad. Gent, S. Leliaert, A . Siffer en
C'e, 1886.
15201 — — Vlaamsche spraakkunst ten gebiuike van het
middelbaar en normaal onderwijs. Gent, S. Leliaert,
A. Siffer en C', 1884 18°.
15202 — Korte spraakleer van Jacol5 van Maerlant, volgens
« Spiegel historlael ». Brugge, F. de Haene-Wante,
1887, 16°.
15203 — — Opgaande taal- en letterkundige lessen op
stukken van « Nederduitsche Bloemlezing door Bols
en Muyldermans ». Gent, S. Leliaert, A. Siffer en
Cie, 1887, in-8°.
15204 — — Taal- en letterkundige aanmerkingen. i e deel.
Gent, S. Leliaert, A. Suffer et Ci ', 1889, 8°.
15208 KERN (H .). Over open en gesloten e, inzonderheld
in het Oostgeldersch. 8° (Overdruk).
15209 — Ast, eest, ozd. 8 0 (Idem).
15212 KINKER ;J.). Beoordeeling van M r W. Bilderdijk's
Nederlandsche Spraakleer. Gevolgd van eenen brief
des hoogieeraars Matthijs Siegenbeek, aan den schrijver,
als bijvoegsel tot deze beoordeeling. Amsterdam,
J. van der Hey en Zoon. 1829, 8°.
15214

KUYPER G ). Vingerwijzingen binnen het gebied der
Nederlandsche Spelling, naar aanleiding van het ontwerp der Spelling voor het aanstaande Nederlandsch
Woordenboek, Utrecht, J.-G. Broese, 1863, 8°.
k

15215 LAMBRECHT (Jo gs.). Nederlandsche Spellyr.ghe, uutghesteld bij vräge ende antwoorde, tot onderwys der
jonghers voor haar eerste beghin. Heliotypisch facsimile van het eenig bekende exemplaar berustende
in de Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool.) Met
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inleiding van Dr.
H. en F. v. d. H. Gent,
C. Annoot-Braeckrnan, opvolger Ad. Hoste, 1882, 8'.
15216 LAND (J.-P.-N.). Over uitspraak en spelli-g, voornamelijk in de Nederlandsche taal. Amsterdam, C.-A.
Spin en zoon, 1870, 8'.
152162 Leerboek van de voornaemste regels der Nederduitsche versificatie en dichtkunst; gestaefd door voorbeelden uit de beste schryvers en byzonder geschikt
voor het openbaer onderwys, met een voorwoord van
J.-F. Willems. Turnhout, Glenisson en van Genechten,
1840, 8°.
15217 LORIAUX (A.-G.). Langue flamande. Langage usuel.
Nouveau cours pratique a l'usage des Wallons. Loven,
K. Fonteyn, 1890, 8°.
15219 LULOFS (B.-H ). Taalkundige werken. Vie-de druk.
Op nieuw herzien... door D r A. de pager. Amsterdam, A. Akkeringa, 1875, 2 deelen 8'.
I. Spraakkunst.
II. Nederlandsche redekunst of grondLeginselen van
stij1 en welsprekendheid voor Nederianders.
Gronden der Nederlandsche woordafleidkunde, in
een bevattelijken trant voorgedragen.
1522o — Over Nederlandsche spraakkunst, stijl, en letterkennis, als voorbereiding voor de Redekunst, of welsprekendheidsleer. Groningen, J. Oomkens, 1823, 8°.
15221 — Gronden der Nederlandsche woordafleidkunde,
voor zoo ver dezelve eenigzins zeker is, of woordontleedkundige beschouwing van de wijze, waarop in
het Hollandsch de woorden uit elkander voortspruiten,
en met elkaar vermaagschapt, of verbonden zijn.
Groningen, J. Oomkens, 1833, 8°.
15223 M. Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch. Amsterdam, Nagler en C ie , 1843, 8°.
15225 MEERMAN (JoH.) Over de vocaalverdubbeling in het
Nederduitsch, volgens den regel, welken de Commissie der psalmberijming in 1773 zich ten dien opzichte
heeft voorgeschreven. 's Gravenhage, Erven van Isaac
van Cleef, 1806, 8'.

- 713 15226 MEERT (H.). Cato Censorius komt in beroep. Gent,
(Ad. Hoste, 1892), 8°.
15227 MONCHAM P (GEORGEs). Le flamand et Descartes,
d'apres des doeu,nents nouveaux. St.-Truiden, Joz.
Leenen, 1889, 8".
15229 OBRIE (JuLtus). De Nederlandsche rechtstaal. Gent,
F.-L. Dulle-Plus, 1880, 8°.
15231 Opmerkingen van een corrector over de nieuwe spelling.
Amsterdam, P.-N. van Kampen, 1866, 8°.
15233 PIETERS (J.). Nederduitsche praakkunst, ten gebruike
van collegien en middelbare scholen. Tweede druk.
Brussel, Deprez-Prirent, 1847, 8°.
15237 PIJNAPPEL 'J ). Sp:'eektaal en schrijftaal. 's Gravenhage, 1855, 8°.
151406 Rederijck-kunst, ill rijm opt kortst vervat. Hierby
ghevoeght de Redekaveling ende Letter-kunsts grondvesten ., Leiden, Fr. Raphelinghen, 1587, 12°,
15240 ROUCOURT Proeve van Nederlandsche
woordafleidkunde. Mechelen, J. Rijckmans-van Deuren,
1872, 12°.
15242 SIEGENBEEK (M.). Schets, bij wijze van uittreksels
uit de verhandeling over de Nederduitsche spelling,
ter bevordering van eenparigheid in dezelve. Antwerpen, J.-C. Roosen, z. j. 160.
15243 — — Verhandeling over de Nederduitsche spelling
ter bevordering van eenparigheid in dezelve. Amster
sterdam, J. Allart, 1805, 8°.
15244 — Woordenboek van de Nederduitsche spelling.
Herziene druk. Doordrecht, Blusse en Van Braam,
1829, 8°.
15246 SOMERS (F.-L.-M.) Een woOrd over de hoeveelheyd der letteren in de Nederduitsche taal. Antwerpen,
C.-F. Vinck, 1824, 8°
Redevoering over de enkele en dubbele vokaal15247 —
spelling. Ibid. W. van Merlen, 1826, 8°.
15248 — — Drie vraagstukken over de filosophische Nederduitsche spraakkunst. Ibid., P.-J. de We yer, 183o, 8°.

- "4 15249 SOMERS (F.-L -M.). Epitre aux hommes de lettres de
Belgique, relativement a la decision du 18 AoCit 1839...
aux fins de porter un jugement sur les dissertations
critiques, existants par rapport a l'orthographe de la
langue flamande. Ibid., T.-j. Janssens, 1839, 8°.
15252 STELLWAGEN (A.-W.). De levende taal. Een boek
voor gymnasia, hoogere burgerscholen en jonge onderwijzers. Uit Nassau's geschriften verzameld en bewerkt...
Vierde druk. Groningen, Wolters, 8'.
15255 TEN KATE (LAMBERT). Aanleiding tot de kennesse
van het verheven deel der Nederduitsche sprake,
behelzende den grondslag, beneffens twee proeven van
geregelde afleiding. Amsterdam, R. en G. Wetstein,
1723, 2 deelen 4°.
15259 TERNEST (K.-L.). Taal- en letterkundige nalatenschap,
uitgegeven door 7. Broeckaert. Gent, S. Leliaert,
A. Siffer en C'e , 1888, 8°.
1526o — — Beknopte uitspraekleer der Nederduitsche tael.
Gent, C. Annoot . Braeckman, 186o, 8°.
15261 TE WINKEL (L.-A.). De beginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het aanstaande
Nederlandsch Woordenboek. Leiden, Noothoven-van
Goor, 1863, 8°.
15262 — — De grondbeginselen der Nederlandsche spelling.
Regeling der spelling voor het Woordenboek der
Nederlandsche taal. Ibid. id. 1865, 8°.
15263 — — Leerboek der Nederlandsche spelling. Zevende,
geheel omgewerkte en veel vermeerderde uitgave van de
Nederlandsche spelling onder beknopte regels gebracht.
's Gravenhage, gebr. van Cleef, 1881, 8°.
15264 — — De gramatische figuren in het Nederlandsch.
Tweede uitgaaf. Kuilenberg, Blom en Olivierse, 1884, 8°.
15266 TORFS (J.-A.). Essai sur les analogies du Francais
et du Wallon avec le Neerlandais ou Flamand. Lier,
Joz. van In en C'e , 1888, 8°.
TUINMAN (CAROL.). Zie : Woordenboeken.
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i514o7 Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, ofte
vant spellen, ende eyghenscap des Nederduitschen taals,
door H.-L. Spieghel, G. Fallet, R. Visscher en D.-V.
Coornhert. Uytghegheven by de Kamer « in Liefd bloeyende », t'Amstelredam. Leiden, Chr. Plantijn, 1584, 120.
(Dit werkje vormt het eerste gedeelte van « Kort
begrip, leerende recht Duitsch spreken » enz.
15269 VAN DEN BERGH (L.-PH.-C.). Bespiegelingen over
den aard en de ontwikkeling onzer taal. Leiden, D.
du Mortier en zoon, 1831, 8°.
15272 VAN DEN HELM (G.-L.). Proeven van woordgronding. Eerste stukje. Utrecht, A.-J. van Huffel, 185Q, 8°.
15275 VAN DEN HOVE (V.-H.). De verbuigingen der Oud-,
Middel- en Nieuw-Nederduitsche sprake. Brief aan professor Bormans. Brussel, 185o, 8'.
15276 — — La langue flamande, son passe et son avenir.
Projet d'un orthographe commune aux peuples des
Pays-Bas et de la Basse-Allemande. Brussel, C. Muquardt, 1844, 8°15279 VAN HELTEN (W.-L.). Vondel's taal. Grammat . ca van
het Nederlandsch der XVIl e eeuw. Groningen, J.-B.
Wolters, 1883, 8°.
15281 VAN MOERKERKEN (P.-H.). Warenar, 233 (I, 3.)
Overgedrukt uit het Taalkundig Tijdschrift, 1888.
15284 VAN VLOTEN (J.). Spraakwoording, taal en schrift;
Nederlandsche spreek- en schrijftaal. Zutfen, Will.
Thieme, 1859, 8".
15286 — Zielkundig-historische inleiding ter algemeene
en Nederlandsche taalkennis. Tweede herziene en vermeerderde druk. Haarlem, I. de Haan, 1871, 8°.
1528q VERSTRAETEN (A.-M.). S. J. Joost van den Vondel's
« Jozef in Dothan », treurspel, taal- en letterkundig verklaard. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en Cie , 1887, 12°.
15290 — — Vondel's meesterstuk. Lucifer, taal- en letterkundig verklaard. Gent, S. Leliaert, A. Slifer en C1e,
1884, 120.
15291 -- — Idem. Tweede uitgaaf. Ibid. id. 189o, 8°.

- I 1 6 15294 (WERNDLY, TH.-J.) Een blik op iets van nationaal
belang — een handvol op- en aanmerkingen met
betrekking tot het « Ontwerp van Spelling voor het
aanstaande Nederlandsch Woordenboek », door Didymus. Deventer, N. Reuvecamp, 1863, 8°.
15297 WHITNEY (WILLIAM DWIGHT). Taal en taalstudie.
Voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke
taalbeoefening. Volgens de derde uitgave voor Nederlanders bewerkt door D° J. Beckering Vinckers.
Haarlem, Erven F. Bohn, 1884, 2 deelen, 8°.
153oo WILLEMS (FRANS). Nederlandsche spraakleer, naar
eene gansch nieuwe methode bewerkt. Voor meer
gevorderd lager-, voor middelbaar- en normaalonderwijs,
alsook tot zelfonderricht. Antwerpen, van Os-de Wolf,
1887, 12°.
15304 WILLEMS (J.-FR.) Beslissing der Koninklyke Cornmissie wegens de geschilpunten in het schryven der
Nederduitsche tael. Gent, F. en E. Gyselynck, 1839, 8°.
15305 — — Over de Hollandsche en Vlaemsche schryfwyzen
van het Nederlandsch. Antwerpen. wed. J.-S. Schoesetters, 1824, 8°.
153°8 WINKLER (JenAN). Wereldtalen en kunstmatige talen.
Haarlem, H.-D. tjeenk Willink, 1884, 8°.

XXV.
Synoniemen. — Geslachts- en Bijnamen.
15314 BRUINING (G.) Nederduitsche synoniemen of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch
somwijlen niet, taalkundig, en ten deele ook etymologisch, behandeld. Rotterdam, J. Immerzeel, jr., 1820,
2 deelen, 8°.
15318 LEOPOLD (J.) Nederlandsch- Hoogduitsche klank- en
zinverwante woorden (homoniemen, paroniemen en
synoniemen) voor school- en privaatgebruik. Tweede,
zeer vermeerderde en verbeterde druk. Breda, P.-B.
Nieuwenhuys, 1886, 8°.

- I17 15321 MARTIN (H.). Nederduitsche synoniemen. Ten vervolge van het beredeneerd Nederduitsch Woordenboek.
Amsterdam, H. Martin, 1829.
15324 WINKLER (JoHAN). Do Nederlandsche geslachtsnamen
in oorsprong, geschiedenis en beteekenis. Haarlem,
H. D tjeenk Willink, 1885, 8°.
15325 — - De namen der ingezetenen van Leeuwarden
ten jare 1511. 12°., (Overdruk.)
15326 -- — De naam van St. Ravo. Gent, A. Suffer, 1891,
8'. (Overdruk.)
15327 — — Helmondsche namen uit de midieleeuwen,
Helmond, Aug. Pellemans, 1892, 8°. (Overdruk.)
WEILAND (P.) en LANDRE (G -N.). Zie Woordenboeken.

XXVI.

Spreekwoorden.
15334 FOKKE (AREND). Verzameling van eenige uitdrukkingen, Welke dikwijls in gemeenzame gesprekken voorkomen, voorge,Iteld in samenspraaken. Zaandam, H. van
Aken, 1807, 8°.
15337 HARREBOMÈE (P.-J). Spreekwoordcnboek der Nederlandsche taal. Utrecht, Kemink en Zoon, 1858-1870,
3 deelen, gr -8°.
Eerste deel : A — Kwispel.
Tweede » : Laag — Zwoord.
Derde
» : Bijvoegsels.
15341 JOOS (AM.) Schatten uit de volkstaal. Eenige duizende
15344
volksspreuken gerangschikt en verklaard. Gent, S. Leliaert, A. Suffer en Cie , 1887, 8°.
Lijste van spreekwoorden, op verscheyde voorvallen
toepasselijk. Te Zeg-Waardt, bij Joh. Silentiarium, in
Momus. 16°.
15348 MODDERMAN (A.) Bijdragen tot de huishoudkunde,
in voorlezingen, meerendeels zamengesteld uit spreuken,
spreekwijzen en spreekwoorden. Groningen, R. Schierbeek, 1852, 8'.

- 1 1 8 15351 PAN (J.) Drentsche woorden en spreekwijzen verzameld
en toegelicht. 1847, 8°. (Overdruk uit Archief van
Nederlandsche Taalkunde, I.)
15354 SCHELTEMA (PAUL.-CORNEL.). ‘Terzameling van spreekwoorden, gezegden en anekdoten, benevens belangrijke
geschied- en oudheidkundige aanteekeningen, meerendeels Vriesland en de Vriezen bet' effende... Leeuwarden, L. Schierbeek, 1831, 8°.
15357 SPRENGER VAN EYK (J.-P.) Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder uit het Dierenrijk
ontleend... Rotterdam, Mensing en Van Westreenen,
1838, 8°.
15358 — — Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen,
bijzonder van de scheepvaart en het scheepsleven ontleend. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1835,
8°.
945 Sprichworter (altniederlandische) nach der a!testen
Sammlung. — GesprächbUchlein, romanisch and flamisch. Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben.
Hannover, C. Rtimpler, 1854, 8°. (N° 9 van Horae
belgicae.)
1536o SURINGAR (D r W.-H.-D.). Over de proverbia cornmunia, ook proverbia serosia geheeten, de oudste verzameling van Nederlandsche spreekwoorden. Leiden,
1863, 4°.
15361 — — Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden
en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd,
uit 's mans « Adagia » opgezameld en uit andere meest
nieuwere geschriften opgehelderd. Utrecht, Kemink
en Zoon, 1873, 8°.
15364 VAN DER HULST (N.). Luim en ernst, of verklaring
en uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden,
welke van eijeren ontleend zijn. Rotterdam, N. Cornel,
1823, 8°.
15367 WILLEMS (J.-F.). Keur van Nederduitsche spreekwoorden en dichterlijke zedelessen, uitgegeven door...
Antwerpen, wed. J.-S. Schoesetters, 1824, 8°.
15368 -- — Idem. Gent, A. Siffer, 1892, 8°.
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XXVII.
Glossaria. Woordenboeken.
15374 BOGAERS (A.) Woordenboek op de dichtwerken vaa
M r W. Bilderdijk, gevolgd door Bijlagen, behelzende
getuigschriften en oordeelvellingen van den dichter,
benevens opgemerkte eigenaardigheden zijner taal en
poeiij. Haarlem, H.-D. Tjeenk Willink, 1878, gr.-80.
BONTE. Zie: KRAMERS.
15376 BOOM (D.-J.). Zeemans woordenboek in vier talen.
Ten gebruike van zeeofficieren, gezaghebbers en stuurlieden der Koopvaardij... Tweede, herziene en vermeerderde druk. 's Gravenhage, gebr. van Cleef,
1888, 8°.
15378 BORRINGS (L.-S.). Dictionnaire danois-francais et francais-danois. Kopenhagen, F.-V. Solderfeldt, 1856, 80.
15381 CORLEVA (JoHANNA). — De schat der Nederduitsche
wortel-woorden, nevens der zelver afkomstigen. Amsterdam, Dirk Jemans, 1741, 4°, 3 deelen.
DANNEIL (J.-Fr.). Zie : Gewestspraken.
15384 DE BO (L.). Kruid woordenboek. Bewrocht en uitgegeven door 7os. Samyn. Gent, S. Leliaert, A. Suffer
en Cie, 1888, 8°.
Zie : Gewestspraken.
15387 DE JAGER (A.) Woordenboek der frequentativen in
het Nederlandsch. Gouda, J.-B. van Goor 1878, twee
deelen, gr.-80.
Eerste deel : werkwoorden op elen : Aarzelen —
Zwirrelen.
Tweede deel : weikwoorden op eren : Angsteren —
Zwangeren.
15388 DELGEUR (Lo p .). Rymwoordenboek der Nederduitsche tael, voorafgegaen van eene beknopte prosodia.
Mechelen, van Velsen-van der Elst, 1846, 12°.
15389 DE SEYN-VER HOUGSTRAETE (H.). Het Bargoensch
van Roeselare. Een bijvoegsel aan Is. Teirlinck's
« Woordenboek van Bargoensch ». Roeselare, De SeynVerhougstraete, 180o, 8°.

- 120 15390 DE VRIES (M.) en TE WINKEL (1_, -A.). Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal, met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden. Derde uitgave, door den
eerstgenoemden be werker opnieuw herzien Leiden,
A.-W. Stjthoff, t881, 12°.
15391 DE VRIES, COSIJN, VERWIJS, KLUYVER, TE
WINKEL. Woordenboek der Nederlandsche taal.
's-Gravenhage, 1864-1887, gr. 8°.
Eerste deel : A-Ajuin.
Tweede deel : Akant-alvolmaakt.
Derde reeks : G--gonoedelzjk. 0--ondez-richten.
15395 Dictionnaire (Nouveau) portatif francais-danois et danoisfrancais. Leipsich, 0. Holtze, 1872, 16°, 2 deelen.
15398 FRANCK (JoHANNEs). Etymologisch woordenboek der
Nederlandsche taal. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1885-1892,
2 deelen, 8°. (Nog niet volledig.)
FRYLINK (H.). Zie : MULLER.
15401 GAILLIARD (EDw.). Glossaire flamand de l'inventaire
des archives de Bruges. Bi ugge, Edw.. Gailliard, 1879
1882, 40.
945 Glossare (Niederlandische) des XI V. and XV. Jahrhunderts, nebst einem Niederdeutschen. Her ausgegeben
von Hoffmann von Fallersleben. Leipz i g, W. Engelmann, 1845, 8°. (N r 7 der Horae belgicae.)
15408 HELMS (Ev.-HENR.). Neues volstandige: Wörterbuch
der danischen and deutschen Sprache, nebst einem
kurzen Abrisse der Formenlehre beider Sprachen.
Derde uitgave. Leipzig, Otto Holtze, 1 876, 2 deelen,
8°. (Saamgebonden.)
15404 HENDRIX (J.-V.). Handwoordenboekje van Nederlandsche synoniemen. Tweede, herziene en vermeerderde
druk. Met eene voorrede van D° J.-H. Gallee. Tiel,
D. Mys, 1885, 8°.
HETTEMA (N.) Zie : Tongvallen.
154 11 HEYNE (MoRtz). Deutsches Worterbuch. Leipzig,
S. Hirzel, 1890 . 1893, 5 deelen , 4°.
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15414 HUBNER (JOHANNES) en VAN WESTHOVEN (ARNI.).
Algemeen kunstwoordenboek der wetenschappen, waer
in de eige benaemingen van al het Beene in het
gansche ryk der natuur gevonden word, nevens die
van allerlei kunsten, wetenschappen, staats- en oorlogskundige zaken, ridderlyke oefeningen, ambachten,
enz., verklaart worden. Leiden, Dirk Haak en Samuel
Luchtmans, 1734, 2 deelen, 40.
KILIANUS (C.). Zie : VAN KIEL.
15417 KLUGE (FRIEDRIcH). Etymologisches WOrterbuch der
deutsche Sprache. Dritte unveranderde Auflage. Strasburg, Karl Trubnern, 1884, gr.-8°.
15419 KLUYVER (A.). Proeve eener critiek op het Woordenboek van Kiliaan. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1884.
15421 KOERBAGH (Atm.). Een bloemhof van allerlei lieflykhqd sonder verdriet, geplant door Vreederyk Waarmond, onderzoeker der waarheyd, tot nut en dienst
van al die der nut en dienst uyt trekken wil. Amsterdam,
1668, 12°.
15424 KRAMERS (1. ). Technologische woordentolk in vier
talen, bevattende de vertolking en verklaring der vaktermen van het Nederlansch, Fransch, Engelsch en
Hoogduitsch, .. Nieuwe uitgave. Gouda. J.-B. van
Goor, Zonen, 8°.
15426 — — Nouveau dictionnaire Neerlandais-Francais. Seconde edition, revue et augmentee d'apres les recents
travaux de M. E. Littre f t de l'Academie francaise,
par H.- 1,17.-.7. Bonte. Ibid., id., 1884, 2 deelen, gr. - 8°.
15429 MEIJER ( L.). \Voordenschat, verdeelt in : 1 0 bastaardtwoorden. 2" kunst-woorden. verouderde woorden.
VIP druk. Amsterdam, H. Boom, 1689, 12°.
15,32 MOBIUS (D r THEODOR). Altnordisches Glossar. Weirterbuch zu eener auswahl alt-Islandischer and alt-Norwegischer prosatexte Leipzig, B.-G. Teubner, 1866, 8°
MOLENA (H.). Zie : Tongvallen.
15435 MULLER (A.). Woordenboek voor de uitspraak van
vreemde eigeni;amen. Voor het Nederlandsche publiek
bewerkt door H. Frylink. Amsterdam, H. Frylink,
1852, 8°.

- 122 15438 OUDEMANS (A.-C.). Woordenboek op de gedichten
van G.-Az. Bredero. Leiden, E.-J. Brill; 1857, 8°.
15440 — Taalkundig woordenboek op de werken van
Hooft, ter aanvulling en verbetering van het Uitlegkundig Woordenboek op Hooft, uitgegeven door de
tweede klasse van het voormalig Koninklijk Instituut.
Leiden, J.-K. Steenhoff, 1868, 8°.
15441 — — Bijdrage tot een middel- en oud-nederlandsch
woordenboek. Arnhem, H. van Marie, / 870-188o,
7 deelen, 8°.
Eerste deel : A — buwen.
Tweede » : cebol — gwerra.
» : haaf — quiten.
Derde
Vierde » : laef — nuwinge.
Vijfde » : ob ander — ruwijn.
» : saed — swoord.
Zesde
Zevende » : taak — wuwerkine.
15444 STALLAERT (KAREL). Giossarium van verouderde
rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen
uit Vlaamsche, Erabantsche en Limburgsche oorkonden.
Leiden, E.-J. Brill, 1886-1893, gr.-8°.
15447 TERWEN (j.-L.). Etymologisch handwoordenboek
der Nederduitsche taal, of proeve van een geregeld
overzicht van de afstamming der Nederduitsche woorden. Gouda, G. van Goor, 1844, 8°.
15450 Thesaurus Theutonicae linguae. Schat der Nederduitscher spraken. Antwerpen, Christ. Piantijn, 1 5 7 3. 4°.
15454 TUINMAN (CAROL). Fakkel der Nederduitsche Tale ;
ontsteken byzoncierlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche
en Latynsche sp y aaken, als ook de Duitsche, uit de overblyfzels der grive aaloudheid, en die van laatere eeuwen.
Om de weetgierige Vaderlanderen InK ne Moedertaal to
leeren verstaan, door opheldering van den oorsprong en
de waare betekening van zeer vele woorden en spreekwijzen, die nu in dagelijks gebruik, maar onbekent of
duister zijn. Hier achter is gevoegt : Oud en Nieuw, of
Vergelyking der oude elide Nederduitsche Taal, in vorming en spreekwijzen. Leiden, Samuel Luchtmans, 1722,
2 deelen, 4°.

- 123 15455 TUINMAN (CAttoL). Vervolg op de Fakkel der Nederduitsche Taale, opgedolven tut de aaloude oorsprongen,
ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche
en Latijnsche Spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de
overblijfzels der gryze aalouLlheid, en die van latere
eeuwen. Om de weetgierige Vaderlanders hunne M oed ertaal to leeren verstaan, door opheldering van den oursprong, en de waare betekening van zeer veele woorden
en spreekwijzen, die nu in dagelijks gebruik, maar onbekent en duister zijn... Met eene voorrede uitgegeven
door 70han Huibert 3ungius. Middelburg, Michiel
Schrijver, 1731, 4°.
15457 VAN DALE (J,-H.). Nteuw woordenboek der Neder
landsche taal. Derde, vermeerderde en verbeterde druk,
door 7. Manhowe. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1884, 8),
15460 VAN DROOGENBROECK (3.-A.). Algemeen Nederlandsch rijmwoordenboek. Mechelen, G.-F. van Velsen,
1884, 12°.
15462 VAN KIEL (C.). Etymologicum teutonicae linguae;
sive Dictionarium teutonico-Latinum, praecipuas teutoniacae linguae dictones et phrases Latine interpretatas
et cum aliis nonnullis linguis obiter collatas complectens, Utrecht, Roeland de Meyere, 1787, 2 deelen,
4°. (Saamgebonden.)
15463 — — Synonymia latino-teutonica (ex etymologico C.
Kiliani deprompta). Latijnsch-Nederlandsch woordenbock der XVIl e eeuw, uitgegeven door Emile Spanoghe.
Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1892, 2 deelen, 8°.
15463 VAN RONKEL (S.-J.). Woordenboek der eigennamen,
naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak, met eene korte beschrijving van de personen,
landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelta ook etymologisch behandeld. Groaingen, N. Folkens, 1835 8°.
15466 VERWIJS (D' E.) en VERDAM (D r 3.). Middelnederlandsch woordenboek, Amsterdam, Mart. Nijhoff, 18821888, gr.-8°.
15467 VON RICHTHOFEN (D r KARL). Altfriesisches Worterbuch. Gottingen, Dieterichsche Buchhandlung, 1840, 4°.
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15469 WEILAND (P.). Kunstwoordenboek of verklaring van
allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en
syreekwiizen, die uit verscheidene talen ontleend, in de
zamenleving en in geschriften betreffsnde alle vakken
van kunsten, \vetenschappen en gcleerdheid voorkomen.
Antwerpen, J,-P. van Dieren en Cie , 1843, gr.-80.
15470 — Nederduitsch letterkundig woordenboek. Ibid.,
id., 1844, 2 deelen, gr.-8°.
Eerste deel ': A — 0.
Tweede deel : P — Z.
15471 — — en LAN DRE (G.-N.). Woordenboek der Nederduitsche synonimen. 's-Gravenhage, wed. J. Allart,
1825, 3 deelen, 8°.
Eerste deel : A — C.
Tweede deel : D — N.
Derde deel : 0 — Z.
15473 WINSCHOOTEN (WIGARD). Seeman, behelsende een
grondige uitlegging van de Nederlandsche konst- en
spreekwoorden, voor soo veel die uit de seevaart sijn
ontleend... Leiden, J. de Vivie, 1681, 12°.
15477 Woordenboek (Uitlegkundig) op de werken van Pieter
Korneliszoon Hooft, uitgegeven door de tweede klasse
van het Koninklijke Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letteraunde en Schoone kunsten Amsterdam, Ipenbuur en van Seldam, 1825-1838, 4 deelen, 8°.
Eerste deel : A — F.
Tweede deel : G — M.
Derde deel : N - R.
Vierde deel : S — Z.

XXVI I I .
Gewestspraken .
15482 BAES (P.). Gewestspraak en algemeene taal. (Getrokken
uit het Belfort.) Gent, S. Leliaert, A. Siffer en Cie,
1886, 8°.
15486 DANNEIL (JoH.-FR.). WOrterbuch der altmftrkisch-plattdeutschen Mundart. Salzwedel, J.-D. Schmidt, 1859, 8°.
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15487 DE BO (K.) Westvlaamsch Idioticon, bewerkt door...
Brugge,
Gailliard en C ie , 1873, gr. 8'.
15488 — Westvlaamsch Idioticon, bewerkt doo . .. en
heruitgegeven door yo T . Samyn, pr. Gent, A. Suffer,
1892, gr.-80.
15489 DE HAAN HETTEMA (MoNTANus). Proeve van een
Friesch en Nederlandsch woordenboek, bevattende de
moeilijkste woorden der eerstgenoemde taal, met dezelver
uitspraak en aanwijzing der plaatsen, waar dezelve voorkomen, voorafgegaan door eene beknopte schets der
Friesche taal. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1832, 8°.
15493 — — Idioticum Frisicum. Friesch-Latijnsch-Nederlandsch woordenboek. lilt de oude handschriften biieenverzameld. Leeuwarden, H. Suringar, 1874, gr.-8".
15490 HALBERTSMA (J.-H.). Lexicon Frisicum. (A-Feet.)
Post auctoris mortem edidit et indices adieciet Tiallingins Halbertsma, Justi filius. Deventer, J. de Lange,
1873, 8°.
Woordenboekje van het Overijselsch Proeve.
15496 —
(Zonder naam van drukker of jaartal )
1550o HOEUFFT (J.-H.). Proeve van Bredaasch taal-eigen,
of lijst van eenige in de stall en den laude van Breda
gebrulkelijke en in sommige oorden van ons vaderland
mm gewone woorden en spreekwijzen. Breda, E.-P.
Sterk, 1836, 8°.
Zie : Taalkunde.
15504 MOLENA (H ). Woordenboek der Groningsche yolkstaal, vergeleken met en verklaard door de naastverwante dialekten en taaltakken, als: Drentsch, Overijselsch,
Geldersch, Friesch, Oostfriesch, Nedersaksisch, Holsteinsch, Noordfriesch, Oudfriesch enz. Winsum, J.-C.
Mekel, 18841887, 8°.
155o8 RUTTEN (Aun.). Bijdrage tot een Haspegouwsch
Idioticon. Antwerpen, J. Bouchery, 189o, gr.-8°.
15511 SCHUERMANS (L.-W.). Algemeen Vlaamsch Idioticon.
Bewerkt door... met behulp van verscheidene taalminnaars van Zuid-Nederland. Leuven, gebr. van Linthout,
1865-7o, gr.-8°.

-- 126 15512 SCHUERMANS (L.-W.). Bijvoegsel. Leuven, K. Fonteyn, 1883, gr.-8°
15513 — — Hetzelfde werk, doorschoten met papier en
voorzien met talrijke aanteekeningen van Schuermans.
Drie deelen.
15517 Schuitpraatjes in Groningerland, grootendeels in den
Groninger tongval. Groningen, G. Wouters, 1827, kl.-8°.
15519 SIMONS (L.). Het Roermondsch dialect, getoetst aan
het Oud-Saksisch en Oud-Nederfrankisch. Gent, S.
Leliaert, A. Siffer en C' e , 1888, gr.-8°.
15521 TEIRLINCK (H.). Woordenboek van Bargoensch.
Roeselare, de Seyn Verhougstraete, 1886, 8°.
15524 TUERLINCKX (J.-F ). Bijdrage tot een Hagelandsch
Idioticon. Gent, A. Hoste, 1886, 8°.
15527 VAN ZUTPHEN (A.). Een brief over den Franschen
tijd en dan een vrouwenpraatje, in de Gorkumsche
volkstaal. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1866, 8°.
15529 WENKER (G ). Das rheinische Platt. Dusseldorp, Ed.
Schultze, 1877, 12°.
15531 WINKLER (jonAN). Algemeen Nederduitsch en Friesch
dialecticon. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1874, 2 deelen,
8°
Ytlike bledsiden oer Fryske tael- end skrif15532 —
tekennisse. 8°. (Overgedrukt uit de Tijdspiegel.)
15533 — — Friesche plaatsnamen. Oorsprong, beteekenis en
spelling, in verband met geslachtsnamen en mansvoornamen. Leiden, E -J. Brill, 1888, 8°.
15534 — — Franjebarren. Haarlem, 1888, 8°. (Overdruk.)
15535 — — Frisk end Flaemsk. 8°. (Overdruk.)
XXIX .

Hoogduitsche en Scandinavische (Noordsche)
talen.
15543 ANDERSSON (AKSEL). Om Johan Salbergs grammatica svetica ett bidrag till kannedomen om 1600talets svenska. Upsala, Edv. Berling, 1884, 8°.

-
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15547 ANNERSTEDT (CLAES). Upsala universitets konstitutioner af ar 1655. Upsala, C.-J. LundstrOm, 1890, 8°.
15551 ASTROM (PER). Sprakhistoriska studier aver degerforsmalets ljudlara. Stockholm, P.-A. Norstedt en SOner,
1888, 8°.
15555 BEHM (0.-P.1. The language of the later part of the
Peterborough chronicle. Gothemburg, 1884, 8°.
I556o BEKKER (EMMANUEL). Ueber den Streit der historischen and der filosofischen Rechtsschule. Akademische Rede zur Feier des Geburtsfestes der höchstseligen Grossherzogs Karl Friedrich am 22 November
1886... Heidelberg, J. Horning, 1886, 4°.
15563 BIRCH-HIRSCHFELD. Uber die Bedeutung der Troubadours in Dante's Gottlicher KomOdie. 4°. (Overdruk.)
i5565 BRATE (ERIK). Nordische lehnweater im Orrmulum.
Halle a. S., E. Karras, 1881, 8°.
15569 — — Aldre vestmannalagens ljudlara. Upsala, C.-J.
LundstrOm, 1887, 8°.
15572 EDMAN L.). Zur rection der Deutschen prapositionen.
Upsala, id., 1879, 8°.
14576 EDSTROM (A.-E.). Studier aver uppkomsten och
utvecklingen af fornfranskans e-ljud i betonad stafvelse. Upsala, R. Almqvist en J. Wicksell, i883,
8° •

1558o ESTLANDER (C.-G.). Naturalismen enligt Zola. Helsingfors, J.-C. Frenckeli en Son, 1891, -1°15584 FEHR (IsAK). Studier i frichetstidens vitterhet. Den
politiska visan jamte meddelanden om censuren och
utlAndsk ltteratur i sverige. Upsala, R. Almqvist en
3. Wicksell, 1883, 8°.
15588 FRUNCK (GUDMUND). Bidrag till kannedrommen om
nya skolans fOrberedelser och fOrsta utveckling (till
ar 1811). Stockholm, 1889, 8°.
15591 GEYER (P.-A.). Studier i Fransk linguistik. Upsala,
C.-J. Lundström, 1887, 8°.
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15595 GRIMM (JACOB). Deutsche Grammatik. Neuer vermehrter
Afdruck. Berlijn, Ferd. Datnmler, 1869-1878, 2 deelen, 8').
15596 GROTH (I(LAus). Gesammelte Werke. Kiel, Lipsius
en Tischer, 1893, 4 deelen, 12%
15598 HAGELIN ( 1 itoo). Stomatoskopiska undersOkningar
af franska sprakljud. Stockholm, P.-A. Norstedt en
Soner, 1889, 40.
156oi HAINER (HANS). Om de sammansatta vet ben i
Islandskan. Lund, Hakan Ohlson, 1877, 8'.
15605 HELLQUIST (ELoF). Bidrag till laran om den Nordiska Nominalbiliningen. Lund, 189o, 8'.
15609 HEYNE (MoRiTz). Kleine altsachsische and altniederfrankische Grammatik. Paderborn, Ferd. SchOningh,
1873, 8°.
15615 JOHANSSON (KARL-FERDINAND). Beitrage zur Griechische Sprachkunde. Upsala, C.-J. LundstrOm, 18qo, 8°.
15619 KARSTEN (ANTON). Kokarsmalet ljud-ock formlara.
Helsingfors, 1891, 8°.
15622 KLINTBERG (M.). Laumalets kvantitet ock aksent.
Stockholm, P.-A. Norstedt et SOner, 1885, 8°.
15624 KLOCKHOFF (OsKAR). Partalopa saga. Upsala, C.-J.
LundstrOm, 1877, 8°.
15625 — — Studier Ofver pH rthis saga af Bern. Upsala,
C.-J. Lundstrom, 188o, 8°.
15626 — — Studier ofver Eufemiavisorna. Upsala, idem,
1881, 8°.
15629 LARSSON (ROBERT). Sodermannalagens sprak. Stockholm, Ivar HxggstrOms, 1891, 8°.
15631 LEFFLER (LEOPOLD-FREDRIK). Om 1607 ars upplaga
af Uplandslagen. Upsala, C.-J. LundstrOm, 188o, 8°.
15637 LIND (ERIK-HENDR1K). Om rim och verslemningar i
de svenska landkapslagarne. Upsala, C.-J. Lundstrom ,
1881, 8°.
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15640 LINDGREN (JoNAs VALFRiD). Burtraskmalets Grammatik. Ljudfysiologisk oversikt, aksentlagar, vokallagar.
Stockholm, P.-A. Norstecit en Zon en, 1890, 8°.
15644 LIN DSTRON1 (PER-ELoF) Anmarkningar till de obetonade vokalernas borttall i nagra ortnamn. Upsala,
Almqvist en Wiksell, 1892, 8°.
15648 LJUNGGREN (CARL). The poetical gender of the
substantives in the works of ben Jonson. Lund, Collin
en Zickei man. 1892, kl.-4°.
15651 LJUNGSTEDT (KARL). Anmarkningar till det starka
preteritum I Germanaska sprak. Upsala, C.-J. LundstrOm, 1888, 8°.
15657 LUN DELL (J.-A ). Etudes sur la prononciation russe.
1° partie. Compte rendu de la litteratui e. Upsala,
C.-J. LundstrOm, 1891, 8°.
15662 LU N DGREN 'MAGNUS 1 REDRIK). Spar of hednisk tro
och kult 1 fornsvenska pet sonamn Upsala, C.-J.
LundstrOm, 188o, 8°
15672 MEYER ;ERNST). Gustaf Rosenhane en litexaturhisto1 isk stud is Upsala. Almqt ist en Wiksell, 1888, 8".
1568o MONTH (AKE. W SoN) Anteckningar cm folkmalet
Upsala, R. Alqvist en
en trakt
vLs,,
J. Wiksell, ies87, 8°.
15684 NOREEN (Anoi.F (10T1HARD). Fryksdillsrnalets ljudlara.
Akaden-nsk At-handling, som tried tillstand of vidtberomda
filosofiska fakultetens t Upsala ilumanistiska sektion
Upsala, 1877, 8°.
för den filosofiska gradens
15685 — Om behanclingen of lang vokal i fOrbindelse
med foljande lang konsonant i de Ostnordiska spiaken.
Upsaia, C.-J. Lundsttöm, 188o, 8".
1568i) PERSSON (ER;. Studicn zur Leh' e von der Wurz ,21ervvciterung and WurzelvartatIon. Upsala, C. - J.
LuncisttOlu, 1891, 8°
15694 Roinolt von Montelban, o,ler die Heimonskinder,
herausgegeben von Dr. Fridrich Pfaffi Tubingen,
1885, 8°,

- 130 156962 MARTIN (ERNST). Neue Fragmente des Gedichts van
den Vos Reinaerde und das Bruchstack von Bere Wisselauwe, herausgegeben von.. Strasburg, 1889, 8°.
15697 RICHERT (M.-B.). Försök till belysning af mörkere
och oforstadda stallen i den poetiska eddan. Upsala,
Esaias Edquists boktryckeri, 1877, 8°.
15699 Ritter Malegis (Die schone historie von dem), der
das beramhte Ros Baiart gewann. Francfurt a/M, 12'.
1570o SCHAGERSTROM (AUGUST). Om tyska lanord med
kt i medeltidsvelkan. Upsala, Edv. Berling, 1880, 8°.
15703 SCHLEICHER (AUGUST). Compendium der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen prachen. Derde
uitgave. Weimar, Herman Böhldu, 1871, 8'.
15705 SCHRAM (G.). Principes de la langue danoise et
norvegienne, suivis d'un choix de morceaux en prose
et en vers avec la traduction en regard. 2° edition.
Kopenhagen, A.-F. Host, 1866, 8'.
15706 SCHWARTZ (EUG.). Om oblika kasus ock preposi.
tioner i fornsvenskan fran tiden fore ar 1400. Upsala,
1878, 8°.
15708 SERMON (H.). Praktische en theoretische leergang
der Hoogduitsche taal, voor Nederlanders bewerkt
Eerste deel. Lier, J. van In en Ci e, 1888, 8„.
15709 SI LJESTRAND (KARL). Ordbojningen i vastmannalagen.
I. Substantivets böjning. 189o, 40.
15691 SOLTAU (DIETRICH). Reineke der Fuchs. In vier Bu.
chern und zw61fGesangen. Leipzig, Sturm en Kopp:, 32".
15712 Sprakvetenskapliga saliskapets i Upsala forhandlingar.
Sept. 1882 — Maj 1888. Upsala, C.-J. Lundström, 18861887, 8°,
15715 STJERNSTROM (GUSTAF). Eric Aurivillius grammatm
svecanw specimen, utgifvet af... Upsala, C.-J. Lundstreim, 1884, 8°.
15719 STROM (ToRvALD). Dank literaturhistorie. Kopenhagen,
P.-G. Philipsens, 1878, 8°.
15722 SVENSSON (JACOB-VILHELm). Om spraket i den förra
(merciska) delen af Rushworth-handskriften.. I. Ljudlara, Gotteborg, D.-F. Bonnier s, 1883, 8°.

3I
15729 SYLWAN (Orro). Sveriges periodiska literatur under
frihetstidens fOrra del (till midten of 1750-talet). Lund,
C.-W.-K. Gleerup, 8°.
15732 TAM (FREDR.). Om tyska ãndelser i svenskan. Upsala,
C.-J. LundstrOm, 1880, 8°.
15733 — Slaviska lanord fran nordiska sprak. Ibid., id.,
1882, 8°.
Fonetiska kftnnetecken pa lanord i nysvenska
15734 —
riksspraket. Ibid., id., 1887, 8°.
15737 VASENIUS (VALFRID) . Historiska undersökningar
rôrande sveriges aldsta originalroman. Helsingfors,
1892, 8°.
15741 WADSTEIN (Ems). Fornnorska homiliebokens ljudlara. Upsala, Edw.. Berling, 1890, 8°.
15743 WENKER (G.). Aussprache des Hochdeutschen. Leipzig,
kl.-4°. (Overdruk.)
15 744 — Sprack-Atlas von Nord- and Mitteldeutschland.
Strassburg, K . -J. Trabner, 1881, 4°.

XXX.
Romaansche talen (Fransch, Italiaansch,
Spaansch, Portugeesch, Provencaalsch enz).
15755 ADENES LI ROIS. Li roumans de Berte aus grans pies...
Publie avec notes et variantes par A. Scheler. Brussel,
1874, 8°.
Bueves de Commarchis. Chanson de geste publiee
et annotee par A. Scheler. Brussel, M. Closson en Cie,
1874, 8°.

15756 —

15757

— Les enfances Ogier. Poême publiê et annote
par A. Scheler. Brussel, Weissenbruch, 1874, 8°.

15758 — Li roumans de Cleomades. Publie par Andre
van Hasselt. Brussel, V. Devaux en Cie, 1865-1866,
2 deelen 8°.
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15759 ANDERSSON (HERMAN). Etude lmguistique sur une
version de la legende de Theophile. Upsala, Amqvist en Wiksell, 1889, 8°.
15762 Bastars (11) de Bunion. Poême du XV +. siecle, publie par
A. Scheler. Brussel, M. Closson en Cie, 1877, 8°.
15771 BODEUX (M.). Un candudat en droit. (Overdruk uit
le Magasin lateraire et scientifique.) Gent, 1887, 8°.
15773 BORG (HERALD). Sagan orn Athis och Prophilias
Upsala, Edv. Berling, 1882, 8".
15776 CASIER (JEAN). Les Moines et Em. Verhaeren. Gent,
1887. (Getrokken 1.nt le Magasin litteraire et sczentifique)
15780 •— — Poesies eucharistiques. Gent, A. Slifer, 189o,
15784 CHASTELAIN (G.). Le concile de Basle. --- Le Pas
de la Mort. — L'ouitre d'amour.
Epistre au Duc
Bourgognr . . La c implainte d'Ilector. — I,a mort
de Charles VII etc. ( VI van de uitgave der volledige
werken.)

15785 — Epitaphe de Pierre de Breze. — Les douze dames
de Rheturique. — Recollection des Merveilles. — La
mort du Duc Philippe. -- La paix de Peronne. — Le
Prince. (VII idern.)
15786 — Louenge a la tres-gloneuse Verge. Lay de
N.-D. de Boulogne — Baila.les. — Roildeaux. — Cornplamte de Fortune etc. 1 VIII idem.)
15787 Chevalier (Le) au Cigne et Godefi old de Bouillon. Poême
historique publie par le baron de Rezffenberg. (IV-VVI .)
15790 COUSOT (M.-A.). De quelques oeuvres reactionnaires
en litterature. Gent, 1887 (Getrokken uit le Magasin
litteraire et scientifique.)
15791

-- Deux adversaires du naturalisme. Gent, 1886.
(Mem).

15792 DE CON DE (BAUDOUIN et JEAN). Dits et contes. Publies
par A. Scheler. Brussel, V. Devaux, 1866, 3 deelen, 8°.
I. Baudouin de Conde.
Jean de Conde.

- 133 15794 DE LAVELEYE (ENL). Histoire de la langue et de
la litteratuie provencales. Brussel, Th. Lesigne, 1845,
gr.-8".
15796 DE LE MOTE (JEHAN). Li Regret Guillaume, comte de
Hainaut. Poe Tie ineslit du XIV° siecle, publie par
A. Scheler. Loven, J. Lefever, 1882, 8°.
15800 DIRKS (SERvAis). Les voyageurs beiges et ie Patria
Belgica. Gent, 1887.(Overdruk.)
15804 FANT (CARL). L'image du monde. Poeme inedit du
milieu du XI li e siecle, etudie clans ses diverses
redactions francaises d'apres les manuscrits des Bibliotheques de Paris et de Stockholm. Upsala, Edv.
Berling, 1886, .8°.
15808 FROISSART. Poesies. Brusse l., V. Devaux en C H , 18701872, 3 deelen, 8°.
15812 FUSTER (CHARLES) La question bnllante. Gent, 1887.
(Overdruk.)
15814 GEYER (P.-A.). Studier i Fransk linguistik. Upsala,
LundstrOm, 1887, 8°.
15822 Gilles de Chin, poeme. Publie par le baron de Rei ffenberg.
15816 GOUIN (FR.). L'art J'enseigner et d'etudier les langues
Paris, Jules Carey, 1880, 12°.
15819 HAGELIN (HuGo). Stomatoskopiska undersockningar
of franska sprakliud . Stockholm, P.-A. Nordstedt en
Zonen, 1889, 40.
15824 HOORNAERT H.). La chance du Triumvir.
15825

— Israel. Poenie couronne Gent, 1886 en 1888.
(Gerokken uit le Magasin litteraire et scientifique.)

15829 JOANSSON (ALFRED). Spraklig undersOkning of le
Lapidaire de Cambridge, en fornfransk Ofversaltning
of biskop Marbods Lapidarius. Upsala, R. Alqvist en
J. Wiksell, 1886, 8°.
15832 LE BEL (JEHAN). Li ars d'amour, de vertu et de boneurte
Brussel, V. Devaux en C ie, 1867, 8°, 2 deelen,

- 134 15836 LEMAIRE DE BELGES (JEAN). CEuvres. Loven,
J. Lefever, 1882-1891. 4 deelen.
I-II. Les illustrations de Gaule et singularitez de
Troye.
III-IV. Euvres diverses.
15839 LEVEILLE (H.). Constance Chlore, ou l'aurore du
triomphe. Tragedie en trois actes et en vers. Gent,
A. Suffer, 189o, 8°.
15843 LEVERTIN (OscAR). Studier aver tars och farsOver
i Frankrike mellan Renaissancen och Moliere. Upsala,
Edv. Berling, 1888, 80.
15847 LI MUISIS (GILLES). Poesies. Publiees pour la premiere Lois d'aprês le ms. de lord Ashburnham par le
baron Kervyn de Lettenhove. Tome I. Loven, J. Lefever, 1882, 80.
15851 LOISE (FERD.). L'Eglise et l'ordre social chretien, par
P. de Decker. Gent, 1888. (Getrokken uit le Magasin
litteraire et scientifique.)
1585o LUNDBERG (AUGUST-VILHELM). Försök till tramstftllning af lagarna for intensiteten i Franskan. Upsala,
Esaias Edquit, 1877, 8').
15853 MAILHAR D DE LA COUTURE. Soleils couchants.
Gent, 1888. (Overdruk.)
15856 M A LM BERG (TEoDoR) I .e passe-temps M ichault, Fransk
dikt Fran det femtonde arhundradet efter tvenne hand
skrifter i Kongl. bibliotheket i Stockholm for fOrsta
gangen utgifven. Upsala, Ed. Berling, 1877, 80.
15859 MALMSTEDT (A.) Om bruket af finit modus hos
Raoul de Houdeng. Stockholm, Isaac Marcus, 1888, 8°
15861 MARTIN (ERNEST). Observations sur le Roman de
Renart, suivies d'une table alphabetique des noms propres. Supplement. Strasburg, K.-J. Trabner. 1887, 8'
15862 -- Le Roman de Renart. Ibid., id., 1882-1887, 3 deelen, 8°.
I. Premiere partie du texte : l'ancienne collection des
branches.
II. Seconde partie du texte : les branches additionnelles.
Ill. Les variantes.

- I5 i 5863 MOUSKES (PHILIPPE). Chronique rimee, publiee par le
baron de Reiffenberg. Brussel, M. Hayez, 1836-1845.
Twee deelen, 40.
15866 MUNCHMEYER (EMIL). Tva fragment efter en versifierad fornfransk bear betning af Maccabeer-Böckerna.
Stockholm, Isaac Marcus, 1886, 8°.
1587o NORDFELT (ALFRED). Etudes sur la chanson des
Enfances Vivien. Stockholm, 1891, 4°.
15873 OR I. ENBLAD (0t,oF). Etude sur le developpement
des voyelles labiales toniques du latin clans le vieux
francais du XII e siecle. Upsala, R. Almqvist en
J. Wiksell, 1885, 8°.
15881 Poetes flamands (Nos). 183o 1888. Choix de morceaux
traduits en vers francais. Preface de 7. Stecher. Roeselare, de Seyn-Verhougstraete, 1887, 8°.
Renart (Roman du). Zie : 15861 en 15862
15877 RINGENSON (CARL-AxEL). Studier ofver verbets syntax hos Blaise de Monluc, ett bidtag till kannedomen
om 15oo-talets franska. Upsala, R. Almqvist en J.
Wiksell, 1888 , 8".
15885 SERRURE (C.-A.). Le gaulois explique au moyen de
l'archeologie, de la numismatique, de l'histoire et de
la philologie comparee S t-Gillis, 8°.
15886 — — La langue des Gaules depuis Cesar jusque
sous Charlemagne (ChapiLre dêtache des Etudes guuloises. (Museon.) Lover., K. Peeters, 1884. 8'.
15889 SPEELMAN (Ep m ). Deux drames du temps des Gueux :
Jacques Blommaert, ou le triomphe des Gueux, a
Audenarde (1572) — Jean de Hembise ou la chute
des Gueux, a Gand (1584). Avec notes historiques.
Gent, S. Leliaett, A. Siffer en C'', 1888, in-8°.
15892 SVENONIUS (THURE-LEONARD). Om bruket af subjonctif hos Chrestien de Troyes. Ett bidrag till det
franska sprakets historiska grammattk. Upsala, Edv.
Berling, 188o, 8°.
15896 Trouveres belges du XII e au XIV' siècle. Chansons
d'amour, jeux-parties, pastourelles, dots et fabliaux, par
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Quenes de Bethune, Henri III, Gillebert de Berneville,
Mathieu de Gand, Jacq. de Baisieux, Gauthier le Long
etc. Publies et annotes par Aug. Scheler. Brussel, M.
Closson en C e , 1876, 80.
15897 — — Tweede deel : Gauthier de Soignies, Jacques de
Cisoing, Carasaus, Jehan Fremaus, Laurent Wagon,
Raoul de Houdenc, etc. Ibidem, 1879, 8°.
15900 VAN CALOEN (E.). La France juive. Gent, 1887.
(Overdruk.)
15904 VISING (JoHAN ) . Etude sur le dialecte anglo-normatid
du XII" siecle. Upsala, Esaias Edquist, 1882, 8..
15908 VON FEILITZEN (Hucio,, Li ver del juise en fornfransk predikan. Upsala, Edv. Berling, 1883, 8°.
*15912 WATRIQUET DE COU VI N. Dits, publies par A. Scheler. Brussel, V. Devaux en Ci e , 1858, 8°.
15916 YOUNG (j ). Spiaklig undersökning of la Vie SaintGregoire en forntr ansk versitierad Otversattning at
Joh. diaconus vita S. Gregori. Upsala, R. Almqvist
en J. Wiksell, 1888, 8°.
15919 ZANDER (Emit.). Recherches sur l'emplor de l'article
dans le francars du XVI' siècle compare aux autres
époques de la langue. Lund, E. MalmstrOm, 1892, 4`).

XXXI.

Aziatisch-Arische talen. -- Sanskrit.
15929 COLINET (PH.). La langue et la litterature smsctites.
Deux lecons d'introductron au cours de sanscrit.
Gent, S. Lelracrt, A. Siffer en Ci e , 1887, 8°. (Getrokken uit lc illagazn litteraire et scientifique)
15n32 Selecta2 e Sanscriticis scriptoribus pagince. Choix de
morceaux sanscrits tradurts, annotes, analyses par
L. Leupol, avec la collaboration de Em. Burnouf.
Parijs, w e Raybois, 1867, 8°.
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XXXI I .
Overige talen (Engelsche, Schotsche, Latijnsche,
Grieksche enz.).
15939 AUGER (ALFR.). De doctrina et meritis Joannis van
Ruysbroeck dissertatio theologica quam ad gradum
doctoris S. Theologize in universitate catholica Lovaniensi consNuendum. Loven, J. van Linthout, 1892, 80.
15944 Bidasari. Poeme malais, precede des traditions poetiques de l'orient et de l'occident. Parijs, E. Plon en
C'e, 1875, 8°.
15949 DANIELSSON (0.-A.). Grammatiska anmarkningar.
I. Om de Indoeuropeiska femininstammarne pa-i och
nagra darmed beslagtade bildningar i grekiska och
latinska spraken. Upsala, C.-J. LundstrOm, 1881, 80.
15953 — — II. Om de grekiska substantiverna med nominativandelsen-6o. Ibid., id., 1893, 8°.
15957 — — Grammatische and etymologische studien. 1888,
80.
15962 DE LEPELEER (EuG.). Nog een nieuwe vorm van
Homeros' Ilias. Gent, S. Leliaert, A. Suffer en Ci",
1887, 8°. (Getrokken uit het Belfort.)
15967 DE SWERT (J . • &a.). Carmina anecdota et dispersa
edidit et p . cefatione notisque donavit Fr. Servatius
Daems. Tongerloo, 1889, 80.
15972 KILIANUS. Latijnsche gedichten. Uitgegeven en met
een levensbericht vcorzien door Max Rooses. Antwerpen (J.-E. Buschman), 1880, 8'.
15977 POITVIN (CH.). Homere. Choix de rhapsodies illustrEes d'aprês l'art autique et l'arzheologie moderne,
et mises en vers. Brussel, F. Hayez, 1891, 40.
15981 STERZA (ANDR.). Maria virgo in monte Calvariae.
Amsterdam, I. Muller, 1891, 8°.
15985 VAN OPPENRAEY (Ro p .). Amor. Carmen eligiacum.
Ibid., id., 1890, 8°.
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UITGAVEN DER KONINKLUKE VLAAMSCHE ACADEMIE

l e REEKS.
1. Verslagen en Mededeelingen, van 1887 tot 1893, per jaar . . . . fr. 4,00

II" REEKS.

2.
3.
4.
3.

5.

Jaarboek voor 1887 (Met portretten van Z. M. Leopold II, en van
de heeren Beernaert en ridder de Moreau), iyo blz.
Jaarboek voor 1888 (Met de lijst der boeken, toebehoorende aan de
Academie), 240 blz.
Jaarboek voor 1889 (Met de Ievensschets en het portret van DS
R. Snieders), 148 blz.
Jaarboek. voor 1890 (Met de levensschetsen en portretten van Dr.
Delgeur en G. Dodd), 172 blz.
Jaarboek voor 1891 (Met de levensbeschrijvingen van josephusAlbrrtus Alberdingk Thijut (met portret), van jean-Jacob-Lodewijk
ten Kate en van Igenaas-j.-L. de Coussemaeker), 202 blz.. . .
Jaarboek voor 1892 (inhoudende de levensbeschrijvingen van j.-.4.
de Laet (met portret) en van L. Roersch)

2

5o

2,50
1,5o
2,00
2,00
2,00

III' REEKS. — MIDDELNEDERLANDSCHE UITGAVEN.
De Zevenste Bliscap van Maria. Mysteriespcl der XV° eeuw,
uitgegeven door K. STALLAERT (1887), XXXII . 11( 3 blz .....
. . . 2,50
a. Woordenlijst voor de Zevenste Bliscap van Maria, opgcsteld door
K. STA LLAERT (1888), 1 4 1 blz.
0,50
.
3. Woordenlijst op de Alexanders Geesten van JACOB VAN MAERLANT,
door I.. ROERSC1-1, 1 "' 4fieVerinj.," (1888, 98 blz.
1,00
4. Van de vij Vroeden van binnen Rome, bezorgd door K. STALLAERT (1889), XX-182 b17
3,00
5. Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud-Saksisch en OudNeder-Frankisch, door D'L. SIMONS (1889), 162 Hz
1,25
6. Madelghijs' kintsheit, al de gekende fragmenten, bezorgd door
Jhr. Mr. NAP. DE l ' AUW (1889), 208 biz. (met facsimile's)
2,30
7. Dit is die Istory . van Troyen, bezorgd door J hr. Mr. NAP. DE
PAUW en EDW. GAILLIAIID, I"' (feel, (1889), 424 blz. (met facsimile's) . '7,00
8.
id.
id.
4'1" deel, all. I (1889), 6 4 blz.
1,00
id.
id.
2" deel, (18110),
80o), 400 blz
7,00
9.
10.
id.
id.
.1.e. tICCI, all. II (ISno ) , tot biz. 219. . . 2,50
t.
id.
3e deel, (18 ■ 1), 366 biz .....
id.
. . . 7,00
12.
id.
id.
4 deel, all. ill (1892), tot blz. 284 . . . i3O0
11 Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, uitgegeven door
Jhr Mr. \. DI.: PAUW ( I " aileVerillg)
2,50
I.

f

IVe

REEKS. —

UITGAVEN DER COMMISSIE VAN GESCHIEDENIS,
B10- EN BIBLIOGRAPIIIE.

Alphabetische lijst van de voorloopig verzamelde namen der in Belgie
geboren Nederlandsche schrijvers, dienende tot het samenstellen
van de Biographie der Zuidnederlandsche schrijvers, doer FR.
DE PUTTER, 521 biz. (Wet in den handeli.
Vlaamsche Bibliographie (183o-i8go), door FR. DE POTTER, 1" atiev.

Ve

5,00

REEKS. —

UITGAVEN DER \VERKEN VAN DE COMMISSIE
VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.

Prudens van Duyse, door J. Miciii:ELs. (Met portret des dichters) 332 blz. 4,00

Vi e REEKS. —

BEKROONDE WERKEN.

. Bibliographic der Middelnederlandsche Taal- en letterkunde,
PETIT (1888/, xvi-3oo Hz. Uitverkocht.)
door
2. Verhandeling over de verbinding der volzinnen in het Gotisch,
door P.-H. VAN MOERKERKEN (1888), 101 Hz.
3. Het voornaamwoord DU, door H. MEERT (189o), ix 98 Hz . . . .
4. De klank- en vormleer van het middelnederlandsch dialect der
St. Servatius legende van Heynrijck van Veldeken. door FELIX
•
LEVITICUS (1892), 172 Hz.
5. De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A. PRAYON • VAN ZUYLEN,
duel) 47 6 Hz.
6. Historisch en Critisch overzicht van het Vlaamsch tooneel in de
Irk eeuw, door ()SC. VAN HAUWAPRT, 102 blz.

1 5o
1,23

2

5o

3 00

1,5o

TER PERS.
(Vl e reeks.) Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Heliand, door
J. VAN DE VEN.
(Id.) De rol van het « booze beginsel » in het middeleeuwsch drama,
door ERNEST SOENS.
(Id.) Lijst der Bastaardwoorden, met de evenveel beduidende Nederlandsche
woorden, door J. BROECKAhlil
Id.) De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN (28
1 Il e reeks.) Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, door Jhr. Mr.
NAP DE PAULA (2°

all.)

